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Gimbal DJI OM 5 Biały*
Cena

809 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

DJIOM5W

Kod EAN

6941565917690

Producent

DJI

Opis produktu
STABILIZATOR / GIMBAL RĘCZNY DJI OM 5 (Osmo Mobile 5) - SZARY

CECHY
Łatwe nagrywanie filmów z profesjonalną stabilizacją obrazu
Apka DJI MIMO do nagrywania, edytowania i udostępniania obrazów zarejestrowanych telefonem
Składana, lekka konstrukcja do zabrania w każdą podróż
Tryb Story do automatycznego rejestrowania filmów o profesjonalnej jakości
Robienie selfie lub rozpoczynanie nagrywania za pomocą gestów
Precyzyjnie wykonany wysięgnik o maksymalnej długości 215 mm
Wyzwalacz i poręczne przyciski, które ułatwiają obsługę jedną ręką
Nowy tryb ShotGuides dostarczy Ci kreatywnych wskazówek, które umożliwią wzbicie się na wyższy poziom,
gdziekolwiek się znajdziesz.
magnetyczne mocowanie telefonu upraszczające korzystanie z gimbala,
Uchwyt magnetyczny w zestawie
funkcja śledzenia obiektów (ActiveTrack 4.0) i obsługa gestów,
możliwość tworzenia ujęć Dolly Zoom i nowego rodzaju panoram CloneMe
poręczny statyw w zestawie.

W zestawie
DJI OM 5 (Biały)
Magnetyczna klamra na telefon
Statyw/tripod
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Kabel zasilający
Pokrowiec
Opaska na rękę

Stabilizator do smartfonów DJI OM 5 - opanuj każde ujęcie

Za pomocą smartfona też można tworzyć fantastyczne materiały! 3-osiowa stabilizacja w DJI OM 5 pozwala nagrywać
niesamowicie płynne filmy, a nowa funkcja ShotGuides podpowie Ci, jak uzyskać najlepsze rezultaty. Wbudowany
wysięgnik doskonale sprawdzi się na przykład podczas wykonywania zdjęć grupowych, a tryby takie jak ActiveTrack
4.0 umożliwiają nadanie ujęciom oryginalnego charakteru. Ten składany i przenośny gimbal wyróżnia się
także magnetycznym uchwytem, który znacznie ułatwia montaż telefonu.

3-osiowa stabilizacja - twórz jeszcze płynniejsze ujęcia

Tworzenie płynnych ujęć nigdy nie było prostsze! Z DJI OM 5 nawet najbardziej dynamiczne filmy zaskoczą Cię doskonałą
jakością. Odpowiadają za to 3 wydajne silniki gimbala, które gwarantują niezawodną stabilizację - również gdy
nagrywasz za pomocą dużego smartfona. To nie wszystko! Inteligentne algorytmy DJI OM 5 sprawiają, że
urządzenie automatycznie dostosowuje się do Twoich ruchów podczas nagrywania. Możesz więc bez obaw biegać,
pędzić na rowerze lub korzystać z funkcji kontroli gestami.

Wymarzony towarzysz na co dzień i nie tylko

Zostaw swój stary, ciężki gimbal w domu. DJI OM 5 jest wyjątkowo lekki, co w połączeniu z jego składaną konstrukcją
sprawia, że możesz mieć go zawsze przy sobie. Bez problemu spakujesz go do torby i zabierzesz ze sobą wszędzie, gdzie
zechcesz! Teraz z łatwością stworzysz mnóstwo płynnych materiałów na wycieczce lub podczas imprezy. Co więcej,
ergonomiczny uchwyt DJI OM 5 fantastycznie leży w dłoni i umożliwia niesamowicie wygodną obsługę urządzenia.

Zyskaj więcej możliwości z wbudowanym wysięgnikiem

Chcesz wykonać fantastyczne selfie grupowe? A może planujesz stworzyć oryginalne ujęcie z niecodziennej perspektywy? DJI
OM 5 służy pomocą! Wbudowany wysięgnik gimbala o maksymalnej długości 215 mm daje Ci jeszcze więcej
możliwości nagrywania. Dzięki starannie przemyślanej konstrukcji jego rozkładanie i składanie jest niezwykle płynne i
bajecznie proste. Błyskawicznie dostosujesz go do swoich oczekiwań i przygotujesz kolejny ciekawy materiał!

ShotGuides - poczuj się jak profesjonalny twórca

Z DJI nawet początkujący twórca może poczuć się jak profesjonalista i stworzyć zachwycający film na najwyższym poziomie.
Jak to możliwe? Wypróbuj funkcję ShotGuides i przekonaj się sam! DJI OM 5 może automatycznie rozpoznać Twoje
otoczenie, a następnie udzielić Ci wskazówek i zaproponować odpowiednie szablony, pomagając Ci w ten sposób osiągnąć
fantastyczne efekty.
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Niezawodne śledzenie Twoich celów z ActiveTrack 4.0

Chcesz uchwycić zabawy swojego zwierzaka na zachwycająco płynnym filmie? A może masz ochotę stanąć przed kamerą i
poczuć się jak gwiazda filmowa? Z ulepszonym trybem ActiveTrack 4.0 wszystko jest możliwe! DJI OM 5 pozwala
niezawodnie utrzymywać wskazane obiekty w centrum kadru, a dzięki nowej funkcji automatycznego śledzenia twarzy z
powodzeniem wykorzystasz go w trybie selfie.

Mnóstwo kreatywnych trybów - wypróbuj je wszystkie

Marzą Ci się jeszcze ciekawsze rezultaty? Żaden problem! Z DJI OM 5 możesz stworzyć efektowne ujęcie Timelapse lub
poczuć się jak słynny artysta z Hollywood, wykonując DynamicZoom. Chcesz znaleźć się w kilku miejscach na raz? Pozwoli Ci
na to CloneMe Pano! Za pomocą dostępnych w trybie Story Mode szablonów w mgnieniu oka przygotujesz
zaskakujący, krótki film, a funkcja SpinShot umożliwi Ci stworzenie dynamicznego, obrotowego ujęcia. Możesz też wykonać
spektakularną Panoramę.

Zyskaj nowe możliwości z dodatkowymi akcesoriami

Wypróbuj dostępne akcesoria i zyskaj więcej możliwości. W skład zestawu DJI OM 5 wchodzi między innymi magnetyczna
klamra, która umożliwia szybki montaż smartfona na gimbalu. Już nie musisz się obawiać, że przegapisz okazję do nagrania
zaskakującego filmu! Możesz też oddzielnie dokupić inne akcesoria, których nie ma w zestawie. Na uwagę zasługuje na
przykład klamra z lampą LED o regulowanej jasności i temperaturze barwowej. Za jej pomocą bez problemu zapewnisz sobie
optymalne oświetlenie do nagrywania!

Specyfikacja

Wymiary
Rozłożony: 264.5×111.1×92.3 mm
Złożony: 174.7×74.6×37 mm

(długość x szerokość x wysokość)
Waga:
Gimbal: 290 g
Magnetyczny uchwyt na telefon: 34 g

Maks. Długość wbudowanego drążka przedłużającego: 215 mm
Waga kompatybilnego telefonu: 230 ± 60 g
Grubość kompatybilnego telefonu: 6,9-10 mm
Szerokość kompatybilnego telefonu: 67-84 mm
Akumulator
Typ: Li-ion
Pojemność: 1000 mAh

wygenerowano w programie shopGold

Energia: 7,74 Wh
Napięcie: 6-8,8 V
Temperatura ładowania: 5° do 40°C
Temperatura pracy: 0° do 40°C
Czas pracy: 6,4 h (W warunkach z idealnie wyważonym gimbalem)
Czas ładowania: 1,5 h (Mierzone przy użyciu ładowarki o mocy 10 W)
Port ładowania: USB-C
Port ładowania urządzeń zewnętrznych: Nie
Uniwersalne mocowanie: Gwint 1/4"

Gimbal
Pobór mocy: 1,2 W (W idealnych warunkach, gdy gimbal jest w pełni wyważony)
Zasięg mechaniczny:
Pan: -161.2° do 172.08°
Roll: -127.05° do 208.95°
Tilt: -101.46° do 229.54°

Maks. Prędkość kontroli: 120° /s
Łączność
Model: Bluetooth Low Energy 5.0

Magnetyczna klamra
Waga: 34 g
Wymiary: 67,8 × 40 × 18 mm
Kompatybilność: DJI OM5, DJI OM4

Tripod DJI
Długość: 138 mm
Średnica podstawy: 32 mm
Waga: 72 g
Kompatybilność: DJI OM5,OM4, Osmo Mobile 3, Osmo Mobile 2

Inne
Aplikacja: DJI Mimo
Wymiary gimbala ze statywem:
Długość: 138 mm
Średnica: 32 mm
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Regulacja kątu wysięgnika: 0 do 90°
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