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Dron SYMA X5HW kamera
podgląd funkcja zawisu 5 AKU
Cena

269,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

Natychmiast

Kod producenta

X5HW

Kod EAN

05907222877043

Zobacz dokładny opis produktu
Model X5HW to najnowsza pozycja od znanej firmy SYMA, jest to prze?om w linii X5. Dron posiada
bardzo inteligentny i skuteczny system orientacji lotu instalowany do tej pory tylko w bardzo drogich
modelach. Dzi?ki tej funkcji dron porusza do przodu niezale?nie od tego w jakiej pozycji znajduje si?
nadajnik, daje to mo?liwo?? uproszczenia sterowania do maksimum.

Syma X5HW zosta? wyposa?ony w BAROMETR (czujnik ci?nienia) umieszczenie BAROMETRU
wp?yn??o na to ?e dron jest w stanie utrzyma? sta?? wysoko?? dzi?ki czemu dron potrafi WISIE? w
powietrzu. Funkcja ta uruchomi si? po zwolnieniu ga?ki przepustnicy która wróci do pozycji ?rodkowej,
dron wtedy utrzyma swoj? wysoko??.
Dodatkowo dron posiada 6 osiowy ?yroskop do dodatkowo wp?ywa pozytywnie na jego stabilny lot.
Tryb HEADLESS MODE to funkcja latania z w??czonym kompasem, dzi?ki temu nie musimy si? ju?
zastanawia? gdzie znajduje si? ty? a gdzie przód dron i tak poleci w kierunku w jakim wyznaczymy go
przepustnic?.

Tryb HEADLESS MODE pozwala dodatkowo na bardzo ?atwe wykonywanie widowiskowych akrobacji.
ca?a operacja ogranicza si? do wci?ni?cia jednego przycisku raz wyborze kierunku w jakim dron ma
wykona? przewrotk?.

Dron SYNA X5HW posiada o?wietlenie LED dzi?ki którym mo?emy oceni? pozycje drona, DIODY LED
sa w 2 kolorach co znacznie nam to u?atwi.

Dron posiad w zestawie najnowsz? kamer? WiFi HD z przekazem FPV (obraz w czasie rzeczywistym).
Obraz jest przekazywany na tablet lub smartfon android lub iOS w technologii 2.4 GHz. Aplikacja jest
dost?pna na android i iOS
dron posiada 6-osiowy system kontroli lotu

wygenerowano w programie shopGold

Bardzo solidna i wytrzyma?a konstrukcja
Wymiary drona : 33x333x11 cm / d?ugo?? - szeroko?? - wysoko??)
Waga: 200g
Sterowanie: cz?stotliwo?? radiowa 2,4GHz
Zasi?g lotu: ok 130m
Kamera HD z ??czno?ci? Wi-Fi
Stabilny lot drona
Ilo?? kana?ów: 4
Sterowanie: góra, dó?, przód, ty?, lewo, prawo, przewrót 360 stopni
Podwy?szone nó?ki do l?dowania dla wygodniejszego filmowania i startu
Czas ?adowania: 80 min
Czas lotu: do 60 min na komplecie akumulatorów (5 akumulatory w zestawie: 4x800mAh i
1x500mAh).
Tryb lotu: szybko/wolno
Zasilanie: 5x akumulator 3,7V Li-Pol (4x800mAh i 1x500mAh)
Zasilanie nadajnika: 4 baterie 1,5V AA (nie zawarte w zestawie)
Producent: SYMA
Dost?pne kolory: niebieski i bia?y

Zestaw zawiera:
Dron SYMA X5HW z kamer? HD z Wi-Fi i funkcj? ZAWISU
5x akumulator Li-po (4x800mAh i 1x500mAh)
Uchwyt na smartfona
Pilot 2.4GHz
Kabel USB do ?adowania
8 ?migie? (4 zapasowe)
4 os?ony ?migie?
?rubokr?t
Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: Niebieski , Biały
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