FEIYUTECH A1000: 369,90€ (mpc)

Stabilizatorje serije a za brezzrcalne fotoaparate
Model

a1000 3 Axis Gimbal for Mirrorless Camera EAN Code:
6970078070738

a1000
SONY A7s(16~35mm leče) , SONY 5100 , SONY RX100 serija
(DSC-RX100M5 , DSC-RX100M4 , DSC-RX100M3) , α6000 ,
Gopro HERO5/4, Yi 4K Action Camera , Panasonic LUMIX GH4 in
podobne kamere s skupno težo do 1000g ( vključno z baterijo
fotoaparata, lečami, ... )
Opomba: ker akcijske kamere (kot Gopro HERO5/4 ) navadno niso
Združljivost

opremljene 1/4" navojno izvrtino, za namestitev uporabite ustrezen
adapted za GoPro kamere.
Dovoljena obremenitev : 150g--1000g ( vključno z baterijo
fotoaparata, lečami, ... )

a1000 je združljiv tudi s sledečimi pametnimi telefoni:
iPhone 6 , iPhone 6s , iPhone 7 , iPhone 6 Plus , iPhone 6s Plus ,
iPhone 7 Plus in novejši. Android Smartphone z diagonalo zaslona
4.7" ~5.7" (za namestitev uporabite ustrezen nastavek z standardno

1/4" navojno izvrtino)

Kot zasuka (Tilt)

360° (neomejeno)

Kot zasuka (Roll)

360° (neomejeno)

Kot zasuka (Pan)

360° (neomejeno)

Korak zasuka

2°/s ~ 75°/s

(Tilt)

Korak zasuka

3°/s ~ 150°/s

(Pan)

Model baterije:18650, 2200mAh, 3.7V.
Baterijo lahko polnite z zunanjih virov preko USB kabla (baterija je
Baterija

polna ko rdeča lučka prične svetiti modro) ali s pametnim
polnilnikom baterij.

Kamero pomikate levo in desno s premikanjem vzdolžne osi
Namestitev
nosilca.

Čas polnjenja

≥5 ur, 5V/1A vhod

Namestitveno ploščo lahko pomikate naprej in nazaj za nastavitev
Način
uravnoteženja

težišča.
Vsako od drtnih nosilnih ročic premaknite v ustrezen položaj in jih
nato pritrdite z vgrajenimi vijaki (z roko - ne potrebujete nobenih
izvijačev).

Nastavitev moči

Algoritem samodejno izmeri obremenitve vsakega od motorjev in

motorja

samodejno nastavi optimalno moč na vsakem izmed motorjev.

Možnosti

Tri 1/4" navojne izvrtine najdete na enoročni različici a1000

razširitev

Dvoročna različica a1000.

USB kabel *1
18650 baterija *4
Polnilnik *1
Sprožilni kabel za Sony aparate *1
Vključeni dodatki

FY trinožno stojalo *1
Vijak *1
Dodatki za dvoročno držalo:
1/4" vijak *1
Cold shoe*1

Trinožno stojalo z 1/4" standardnim navojem
Dvoročno držalo
Opcjski dodatki

(na dvoročno držalo lahko namestite mikrofone, led svetilke,
monitorje, ...).

Čas delovanja

do 12 ur

Teža

a1000
857g ( brez baterij, kamere, leč, ... )

inicializacija stabilizatorja
Nadgradnja programske opreme preko računalnika (Windows)
Ročna nastavitev začetnega in končnega položaja za time-lapse
(auto-rotation način)
Prečno in vertikalno os lahko ročno nastavite v ustrezen položaj
Glavne funkcije
za uporabnike

Kontrola fokusa in sprožilca na aparatu (preko priloženega kabla)
Časovno fotografiranje (preko priloženega kabla)
Nadgradnja programske opreme preko Feiyu ON aplikacije,
nastavitev parametrov delovanja, virtualni joystick
V radiju 4m lahko stabilizator upravljate tudi z Bluetooth daljinskm
upravljalnikom

