Dane aktualne na dzień: 28-11-2021 22:13

Link do produktu: https://winmar.pl/gimbal-dji-om-4-se-osmo-mobile-przedsprzedaz-p-175378.html

Gimbal DJI OM 4 SE
(Osmo Mobile) Przedsprzedaż
Cena brutto

459,00 zł

Cena netto

373,17 zł

Dostępność

Na zamówienie

Producent

DJI

Opis produktu
DJI OM 4 SE

DJI OM 4 SE to składany stabilizator, który pozwala na uchwycenie każdej chwili z
naszego życia z niebywałą płynnością. Urządzenie posiada innowacyjne, magnetyczne
mocowanie, które umożliwia szybki i prosty montaż i demontaż smartfona. Inteligentne
tryby nagrywania sprawią, że nawet absolutny amator będzie w stanie nagrać
profesjonalne ujęcia i zachwycić nimi swoich znajomych, a przy pomocy aplikacji DJI Mimo
bez trudu zmontujemy profesjonalny film.

Magnetyczne mocowanie

Uchwyć każdą ulotną chwilę - dzięki magnetycznemu mocowaniu montaż smartfona na DJI
OM 4 SE jest niesamowicie szybki i prosty. Gdy tylko nadarzy się okazja do wykonania
fantastycznego ujęcia, możesz w kilka chwil umieścić urządzenie na stabilizatorze i
stworzyć niepowtarzalne zdjęcie lub film. Niezwykle cienka i lekka klamra z magnesem
zabezpiecza telefon i zapewnia mu stabilność.

Inteligentne tryby nagrywania
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DJI OM 4 SE posiada wiele inteligentnych trybów, które sprawią, że nawet osoba nie
mająca doświadczenia w nagrywaniu wideo, uchwyci piękne kadry i filmowe ujęcia. Active
Track 3.0 umożliwia zaznaczenie celu i śledzenie go w czasie rzeczywistym, dzięki czemu
zyskujemy pewność, że obiekt, który chcemy nagrywać zawsze znajdzie się w środku
kadru. Timelapse, Motionlapse oraz Hyperlapse umożliwiają uchwycenie obiektów czy
krajobrazów w przyspieszonym tempie, dzięki czemu otrzymujemy efekty, które dla
profesjonalnych YouTuberów są codziennością. Jeśli chcemy dodać do swojego filmu
motyw ze znanych filmów Hitchcocka, warto wypróbowanie DynamicZoom, który
umożliwia uchwycenie efektu dolly zoom bez dodatkowego, drogiego sprzętu.

Kontrola gestami

Dzięki kontroli gestami, samowyzwalacze odchodzą w niepamięć. Koniec z bieganiem od
statywu do miejsca, w którym chcemy mieć zrobione zdjęcie. Już teraz możesz tworzyć
zdjęcia, czy nagrywać filmy bez podchodzenia do telefonu lub proszenia przechodniów o
pomoc.

Aplikacja DJI Mimo

Jeśli nie masz doświadczenia w montażu wideo, ani odpowiedniego oprogramowania - nie
musisz się przejmować. Dzięki aplikacji, która jest do pobrania na telefony zarówno z
systemem iOS jak i Android, możesz teraz w prosty i intuicyjny sposób edytować swoje
materiały. Liczne poradniki zapewnią Ci dodatkową wiedzę i poszerzą Twoje horyzonty
jako twórcy i montażysty. To nie koniec ułatwień - jeśli nie masz pojęcia od czego zacząć
nagrywanie, możesz wykorzystać również tryb Story, który daje możliwość wyboru
gotowych szablonów nagrywania.

Profesjonalna stabilizacja

DJI OM 4 SE posiada 3-osiową stabilizację, której wydajne silniki sprawiają, że nawet po
zamontowaniu nakładki na obiektyw nagrywany jest płynny i stabilny obraz, niezależnie
od tego, czy tworzony jest w pionie, czy poziomie. Aby zmienić tryb z portretowego na
krajobrazowy wystarczy wcisnąć dwukrotnie przycisk M, a DJI OM 4 SE zrobi resztę. Nowy
czujnik umożliwia rozpoznawanie przez urządzenie jego ruchów - pozwalając w ten
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sposób na nagrywanie filmów z niskiej perspektywy.
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