Osmo Mobile 3 Combo
Kaj je v paketu
Osmo Mobile 3, zapestnica, podatkovni kabel, DJI vrečka, tripod stojalo, DJI torba
Odpravite tresenje
S triosnim stabilizatorjem gibov, ki učinkovito zmanjšuje tresenje na posnetkih, Osmo
Mobile 3 prinaša izjemno gladko tekočo in stabilizirano sliko. Lahek in zelo odziven
dizajn reagira na vaše premike v trenutnem času in vam omogoča, da se bolj
osredotočite na trenutek, ki je pred vami.
Dostop do predlog z enim samim dotikom
Način »Story« ponuja več predlog, ki pretvorijo vaše posnetke v nekaj sekundah, tako
da samodejno dodajo gibanje, glasbo in druge učinke za resnično izpiljen končni
rezultat.
Hitro urejanje in deljenje
Ko uredite svoj videoposnetek z različnimi glasbenimi predlogami, učinki prehoda in
filtri, preprosto delite svoje delo na družbenih medijih in video platformah.
Kontrola z zgolj eno roko
Priročni gumbi in intuitivne funkcije omogočajo preprosto enoročno uporabo Osmo
Mobile 3, kar zagotavlja večstranskost in svobodo gibanja.
Priročno in udobno
Poslovite se od zamudnih korakov upravljanja. Osmo Mobile 3 lahko s tipko M snema
iz katerega koli kota. Raziščite uporabne funkcije, kot je »Quick roll«, ki vam omogoča
prehod iz pokončnega v ležeči način.
Gumbi za napredno upravljanje
Izvajajte večino operacij z le eno roko zahvaljujoč krmilni palici, intuitivnim
kombinacijam gumbov in hitrim dostopom do menija.
Dolly Zoom
»Dolly Zoom« je fantastičen način, da svojim posnetkom dodate dodaten pridih
profesionalnega posnetka. Zahvaljujoč drsniku za povečavo, ki omogoča prilagodljivo
hitrost, lahko zdaj z mobilno napravo ponovno ustvarite znameniti »Hitchcock« učinek.

Bodite v koraku z uporabo športnega načina
Športni način je bil na novo oblikovan s popolnoma optimiziranimi algoritmi, ki
omogočajo Osmo Mobile 3 preprosto zajemanje hitrih premikov. Od dinamičnih gibov
košarkarske igre pa vse do psa, ki lovi veverico, ne boste zamudili niti trenutka.
DJI Mimo - moj trenutek
Za popolno filmsko izkušnjo uporabite Osmo Mobile 3 z aplikacijo DJI Mimo. DJI Mimo
vam s pomočjo uporabnih vadnic, priročnih predlog in inteligentnih načinov omogoča
raziskovanje funkcij in resnično izražanje vaše kreativnosti.

SPECIFIKACIJE
SPLOŠNO

...

Dimenzije:

Nezložen: 285 × 125 × 103 mm

Zložen: 157 × 130 × 46 mm
Teža: 405 g
Model: OF100
Združljivi telefoni:

Teža: 200 +/- 30 g;

Debelina: ≤ 9,5 mm;

Širina: 62-88 mm


BATERIJA
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Tip: 18650 Li-ion
Zmogljivost: 2450 mAh
Energija: 17,64 Wh
Napetost: 7,2 V
Temperatura polnjenja: 5 – 40°C (41 do 104°F)
Delovna temperatura: 0 - 40°C (32 do 104°F)
Čas delovanja: 15 ur (v idealnih pogojih s popolnoma uravnoteženim stabilizatorjem)
Čas polnjenja: 2,5 ure (merjeno z 10W polnilnikom)

STABILIZATOR
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Poraba: 1,2 W (v idealnih pogojih s popolnoma uravnoteženim stabilizatorjem)
Mehanski domet:

Naklon: -162,5° do 170,3°

Zavoj: -85,1° do 252,2°

Nagib: -104,5° do 235,7°
Največja hitrost, ki jo je še mogoče nadzorovati: 120°/s
Širina združljivih telefonov: 62 - 88 mm
Debelina združljivih telefonov: ≤ 9,5 mm
Največja obremenitev: 200 ± 30g

BREZŽIČNA POVEZAVA
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Bluetooth z nizko energijo 5.0

APLIKACIJA
DJI Mimo

...

