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Link do produktu: https://winmar.pl/freefly-systems-alta-6-platforma-latajaca-p-4480.html

Freefly Systems ALTA 6
Platforma latająca
Cena brutto

61 999,00 zł

Cena netto

50 405,69 zł

Dostępność

Dostępny w sprzedaży - wysyłka 1-5 dni

Producent

Freefly Systems

Opis produktu

Freefly Systems Alta 6 profesjonalny dron
dla dużych kamer
Freefly systems podbija przestworza. Konstruktorzy znani ze swoich innowacyjnych pomysłów znów wspięli się na wyżyny.
W przenośni i przede wszystkim dosłownie. Alta - 6 to hexa dron przeznaczony do profesjonalnych produkcji filmowych.
Połączenie dronu Alta - 6 i stabilizatora MoVI z kamerami RED, Alexa, Sony FS7, FS5 pozwoli na uzyskanie doskonałych ujęć,
charakterystycznych dla światowej klasy kinematografii.

Dlaczego warto wybrać system Freefly Alta
1. Platforma latająca Freefly Systems ALTA to w pełni kompletny, gotowy do lotu
system w 5 minut.
2. Nie wymaga żadnych dodatkowych kontrolerów czy urządzeń.
3. Jest łatwy w pilotażu, mocny, stabilny i niezawodny.
4. Jedyna w swoim rodzaju konstrukcja pozwala na mocowanie gimbala na górze
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platformy.

Zestaw Freefly Alta 6 zawiera:
dron Alta 6
śmigła
Pelican Case
Battery Cage
Ganding Gear
aplikacja Freefly ALTA App

Atla 6 dron jest kompatybilny z gimbalami:
Movi PRO
Movi M5
Movi M10
Movi M15

INNOWACYJNOŚĆ
Wielkie możliwości w małym rozmiarze
Częstym problemem jaki drony przysparzały filmowcom były ich gabaryty. Śmigła mogły się zahaczyć przy wyciąganiu,
wkładaniu lub przenoszeniu, takie uszkodzenia prowadziły do opóźnień w zdjęciach, a co za tym idzie straty pieniędzy.
Freefly systems pozbyło się tego problemu. Projektanci dali możliwość redukcji powierzchni dronu o 33% z 1533mm do
515mm., poprzez jego złożenie.
Spójrz w niebo
Alta - 6 jako pierwszy zaprezentowało innowacyjne podejście do filmowania z powietrza. Podczas gdy inne drony pozwalały
jedynie na filmowanie z dołu, Alta - 6 dało możliwość montażu stabilizatora z kamerą na jego górnej powierzchni. Dzięki temu
rozwiązaniu operatorzy mogą jeszcze bardziej wykazać się kreatywności i tworzyć nowe zniewalające ujęcia.

Ujęcia w dół
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Ujęcia w górę

ZWINNOŚĆ
Często bolączką operatorów, podczas zdjęć z drona, jest niewielki zakres ruchów drona, przez co obraz z kamery często traci
poziom, a stabilne ujęcia są problemem.
Freefly od ponad dekady jest liderem w branży zwłaszcza na polu ruchów kamery. Konstruktorzy zdają sobie sprawę, że
kluczem współczesnego filmowania są niczym nieskrępowane dynamiczne ruchy kamer. Dron Alta - 6 jest tylko
potwierdzeniem, że firma nie zajmuje tego miejsca przypadkowo. Alta - 6 porusza się jak żaden inny dron. Pozwala na zakres
ruchów nawet osiągać kąt do 45 stopni.

Agility from Freefly on Vimeo.

INTELIGENCJA
Alta - 6 łączy wysokiej klasy czujniki skalibrowane z algorytmami sterowania, aby umożliwić operatorom skomplikowane
wzorce lotów. Inżynierzy skonstruowali napędy stale monitorujące parametry i raportujące do Synapse, dzięki czemu silniki są
optymalizowane pod kątem szybkości i niezawodności.
Kontroler lotu Synapse odczytuje dane z przyspieszeniomierzy, barometru, GPS i łączy je razem, aby stworzyć tryb lotu o
wysokiej przepustowości.
Synapse posiada funkcję kontroli prędkości w czasie rzeczywistym. Pozwala to na precyzyjne i powtarzalne ruchy kamery.
Aplikacja Alta pozwala na odczyt informacji w czasie lotu.

Height Hold from Freefly on Vimeo.

WIDEO

Prezentujemy
Freefly Alta 6

Przedstawia

Freefly Alta 6 + MOVI M15 + Sony FS7 - Making Off Bransoletka
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