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Dron Hubsan H117S Zino Combo
Cena

1 959,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

1 - 3 dni

Producent

Hubsan

Opis produktu

Uchwyć momenty życia
Hubsan Zino to dron niezwykle funkcjonalny i mobilny dron od renomowanej firmy
Hubsan. Dron posiada składaną obudowę i waży jedynie 700 g, dzięki
czemu możesz zabrać go ze sobą wszędzie - do parku, na wycieczkę, na spotkanie
towarzyskie, gdziekolwiek znajdziesz momenty lub widoki warte uwiecznienia.
Kamera 4K z 3-osiowym stabilizatorem, funkcja śledzenia obiektu, lot po
wyznaczonej trasie i nawet 23-minuty lotu wyróżniają go na tle wszystkich dronów
w tej kategorii cenowej. Hubsan Zino posiada możliwości dronów najwyższej klasy
w cenie modeli ze średniej półki.

Obraz 4K
Kamera Hubsana Zino pozwala na nagrywanie w jakości 4K przy szybkości 30 FPS.
Urządzenie wyposażone jest w przysłonę F2.2 i szerokokątny obiektyw
89°. Sportowy procesor obrazu Ambarella i 3-osiowy mechaniczny gimbal dbają o
doskonałą jakość i stabilność nagrań.
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Bogata funkcjonalność
Hubsan Zino jest bogaty w różne tryby łączące fotografię i lot, dzięki czemu
wykonanie znakomitych ujęć jest bardzo proste. Stworzenie zapierającego dech w
piersiach panoramicznego wideo wymaga jedynie pojedynczego naciśnięcia
przycisku, co spowoduje automatyczny obrót drona dookoła o 360° i nagrywanie
filmu. Nowy tryb lotu "Line Fly Mode" pozwala na automatyczny lot Hubsana Zino
w prostej linii w wybranym kierunku, dzięki czemu z łatwością skupisz się na
funkcjach foto/wideo.

Więcej możliwości
W nowym dronie zastosowano niezwykle przydatną w terenie funkcję śledzenia obiektu - Active Track. Namierz cel, aHubsan
Zino będzie automatycznie śledzić i utrzymywać obiekt w centrum kadru. Dron posiada również funkcję lotu po punktach.
Narysuj w aplikacji X-Hubsan trasę, po której ma się poruszać Zino, a dron poleci wzdłuż niej.

Precyzja GPS
Dron posiada funkcję automatycznego startu i lądowania, a gdy jest w powietrzu wykorzystuje pozycjonowanie GPS i barometr
do określenia swojej pozycji. Dzięki temu Hubsan Zino jest w stanie niezwykle precyzyjnie zawisnąć w powietrzu lub
automatycznie wrócić do miejsca startu.

HT016B
W zestawie do drona dołączona jest wygodna i funkcjonalna aparatura HT016B. Zainstaluj na swoim smartfonie aplikację XHubsan i zamocuj urządzenie w aparaturze.
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W zestawie
Hubsan H117S Zino Combo
Aparatura sterująca HT016B
Akumulator x 2
Śmigła x 3 komplety
Ładowarka
Torba

Specyfikacja

Model
Akumulator
Kamera
Zasięg sygnału
Silniki
Maksymalny czas lotu
Wymiary
Masa
Czas ładowania
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H117S Zino
LiPo 11,1 V 3000 mAh
4K 30fps
Ok. 1 km
Bezszczotkowe
Do 23 minut
304,6 mm x 252,4 mm x 90 mm
700 g
Ok. 180 minut

