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Inspire 2

INSPIRETM 2 ir jaudīgu gaisa filmu veidošanas sistēma ar savā klasē labāko manevrētspēju un ātrumu, 

dublēšanas iespējām maksimālai uzticamībai un jaunām viedajām funkcijām, kas vienkāršo komplicētu 

attēlu uzņemšanu. Jauns korpusa dizains kopā ar divām baterijām palielina lidojuma laiku līdz 25* minūtēm.

Kameras vienība tagad ir neatkarīga no attēlu procesora, lai jums būtu iespēja izvēlēties perfektu stabilizatora 

un kameras** sistēmu katrai no jūsu ainām. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, kuru kameru esat izvēlējies, 

jums ir tā pati jaudīgā tehnoloģija, kas to atbalsta, un, izmantojot Zenmuse X5S, ir iespēja uzņemt RAW video.

1. FPV kamera

2. Uz priekšu vērstā skata sistēma

3. DJI
TM

 stabilizatora savienotājs 

V2.0 (DGC2.0)

4. Stabilizatora un kameras 

atvienošanas poga

5. Uz leju vērstā skata sistēma

6. Pagarināts ierīces montāžas 

stāvoklis sensors

7. Transformācijas mehānisms

8. Kontroles un apstrādes centrs 

(ar Mikro SD kartes slotu)

9. Priekšējās LED

* Maksimālais darbošanās laiks tiek pārbaudīts laboratorijas vidē. Veiktspēja var atšķirties atkarībā no vietējiem apstākļiem.

** Stabilizatoru un kameru var iegādāties atsevišķi oficiālajā DJI interneta veikalā.

*** Bezzudumu video (CinemaDNG un ProRes formātā) un DNG RAW fotoattēlu fotografēšana būs pieejama, izmantojot DJI CINESSD. 

Iegādājieties DJI CINESSD un DJI CINESSD STACIJU atsevišķi oficiālajā DJI tiešsaistes veikalā.

Ceļojuma 

režīms

Lidošanas 

režīms

šasijas 

lejā

Piezemēšanās 

režīms

Šasijas 

augšā

10. Dzinēja sistēma (ar motors, 

propelleri utt.)

11. Aizmugurējās LED

12. Inteliģentie lidojuma akumulatori

13. Ieslēgšanas poga

14. Akumulatora līmeņa indikatori

15. Akumulatora noņemšanas poga

16. Uz augšu vērstais infrasarkanais

17. Lidaparāta statusa indikators

18. DJI CINESSD
TM

 Slots*** 

19. Sasaistes poga

20. USB režīma slēdzis

21. USB Ports
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Tālvadības pults

Inspire 2 tālvadības pults ir aprīkota ar DJI LIGHTBRIDGETM tehnoloģiju, kuras maksimālais pārraides attālums 

ir līdz 4,3 jūdzei (7 km)*. Kamēr lidaparāts lido, jūsu savienotās ierīces DJI GO 4 lietotnē ir tiešsaistes HD skats, 

lai gūtu precīzi un atsaucīgu uz lidojuma pieredzi. Duālās tālvadības režīmā katra no divām tālvadības pultīm 

atsevišķi kontrolē lidaparātu un kameru, un tās var atrasties līdz pat 328 pēdu (100 m) lielā attālumā.

Tālvadības pults akumulatora LiPo maksimālais darbības laiks ir apm. četras stundas **.

11. Kontroles disks (stabilizators/FPV)

12. Kameras iestatījumu disks

13. Ierakstīšanas poga

14. Lidošanas režīma slēdzis

15. Aizslēga poga

16. Pauzes poga

17. Mikro USB ports

18. CAN Bus (paplašinātais ports)

19. HDMI A ports (videoizvadei)

20. USB ports (mobilo ierīču savienošanai)

21. C1 poga 

22. C2 poga

1. Ieslēgšanas poga

2. Transformācijas slēdzis

3. Atgriezties-mājās (RTH) slēdzis

4. Kontroles nūja

5. Statusa LED

6. Akumulatora līmeņa LED

7. Strāvas padeves ports

8. Mobilās ierīces turētājs

9. Antenas

10. Rokturis

Saliekts

Pievienojiet savu 

mobilo ierīci

* Tālvadības pults var sasniegt maksimālo pārraides attālumu (FCC) plašās brīvās teritorijās bez elektromagnētiskās iejaukšanās 

un aptuveni 400 pēdu (120 metru) augstumā.

** Maksimālais izpildes laiks tiek pārbaudīts, nepiegādājot enerģiju viedierīcei.
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Pamatzināšanas

 Lidojiet droši
DJI mudina jūs baudīt lidojumus drošā, atbildīgā un gudrā veidā. 

NELIDOJIET tuvumā, vai virs cilvēkiem, 

tuvu kokiem, elektropārvades līnijām 

vai ēkām.

UZRAUGIET SAVU AUGSTUMU

un lidojiet zemāk par 400 pēdām

(120 metriem).

NELIDOJIET lietū, sniegā, miglā un vējā,

kura ātrums pārsniedz 22 mph vai 10 m/s.

UZTURIET VIZUĀLU KONTAKTU

un izvairieties lidot aiz ēkām

vai šķēršļiem, kas bloķē jūsu skatu.

Ir svarīgi izprast lidošanas 

pamatnostādnes gan jūsu, 

gan apkārtējo personu drošībai. 

Plašāku informāciju skatiet atrunā 

un drošības vadlīnijās.

Nelidošanas zonas

Uzziniet vairāk:

 

 Kompass un GPS nedarbosies polārajos reģionos. Lidaparāts automātiski pārslēgsies uz A režīmu 

un pozicionēšanai izmantos skata sistēmu.

Esi ļoti uzmanīgs, lidojot lielā augstumā, jo lidaparāta sniegums var samazināties. Ja lidojat lielā augstumā, 

ieteicams izmantot speciāli izstrādātu propelleri.

Vienmēr
lidojiet zem

400 ft

Uz priekšu vērstā skata sistēma pareizi darbosies virs virsmām ar skaidru raksturu un atbilstošu apgaismojumu (lux > 15).

 Lidošanas režīms
P-režīms (pozicionēšana): P-režīms strādā vislabāk, kad ir 
stiprs GPS signāls. Lidaparāts izmanto GPS un redzes 
sistēmu, lai automātiski stabilizētu sevi, pārvietotos gar 
šķēršļiem vai izsekotu kustīgu objektu. Šajā režīmā ir 
iespējotas papildu funkcĳas, piemēram, TapFlyTM 
un ActiveTrackTM.
S-režīms (sports): Lidaparāta vadāmības pieauguma vērtības 
tiek koriģētas, lai uzlabotu gaisa kuģa manevrēšanas spēju 
S-režīmā. Ņemiet vērā, ka skata sistēma šajā režīmā ir atspējota.
A-režīms (augstumā): Ja nav pieejams ne GPS, ne skata sistēma, 
lidaparāts pozicionēšanai izmantos tikai savu barometru, 
lai kontrolētu augstumu.

 S-režīmam un A-režīmam vajadzētu būt iespējotam DJI GO 4 lietotnē.

 "Uz leju vērstā skata sistēma" nedarbosies pareizi virsmām, kurām nav modeļu variācijas, virs ūdens vai vājā apgaismojumā

(< 15 lux).

Skata pozicionēšanas 

efektīvais augstums:

≤ 32.8 pēdām

(10 metriem)

GPS pozicionēšana

Pārslēdziet tālvadības pults režīma slēdzi uz "P" stāvokli 

un gaidiet stabilu satelītu skaitu pirms pacelšanās.

 Atgriezties-mājās
Ir svarīgi pacelties ar spēcīgu GPS signālu (pēc GPS 

ikonas seko vismaz četri stabiņi), lai nodrošinātu, 

ka lidaparāts reģistrē sākuma punktu. Lidaparāts 

automātiski atgriezīsies mājas punktā šādos gadījumos.

Viedā RTH: Pilots nospiež RTH pogu. 

Zema akumulatora RTH: Akumulatora līmenis ir zems 

vai kritisks zems. 

Kļūdu droša RTH: Ir zaudēts tālvadības pults signāls.

Lidaparāts var uztvert šķēršļus attālumā līdz 300 metriem, 

pēc tam automātiski izvairīties no šķēršļiem un atgriezties 

mājas punktā.

16.4 pēdas (5 metri)
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Zems

Augsts

Augsts

ZemsB A

Lietojot Inspire 2

1. Lejuplādējiet  DJI GO 4 lietotni 2. Skatieties apmācības video

Meklējiet "DJI GO 4" App Store vai Google Play 

un lejupielādējiet lietotni savā mobilajā ierīcē.

Skatieties apmācības video vietnē www.dji.com 

vai DJI GO 4 lietotne.

DJI GO 4 lietotne Apmācības video

Lai aktivizētu pirmo reizi, nepieciešams DJI konts un interneta pieslēgums.

DJI GO 4 lietotne atbalsta iOS 9 (vai jaunāku) vai Android 4.4 (vai jaunāku).

Kad izmantojat akumulatoru, lai piegādātu strāvu, lietojiet tikai akumulatora A slotu.

Internet

3. Pārbaudiet akumulatora līmeni un ieslēdziet strāvu

 Nospiediet vienreiz, lai pārbaudītu 

akumulatora līmeni.

 Nospiediet vēlreiz un turiet, 

lai ieslēgtu/izslēgtu. 

* Nodrošinātais lādētājs

4. Uzlādējiet akumulatorus

 Nospiediet atbrīvošanas pogu un atveriet atbilstošā uzlādes porta vāku.

 Lai sāktu uzlādi, ievietojiet lādēšanas portā viedo lidojuma akumulatoru.

Uzlādes laiks: 1.5 stundas* Uzlādes laiks: 3 stundas*

Strāvas izvads

100-240V

A
B

B

A1

2

 Inteliģentais lidojuma akumulators ir pilnībā jāuzlādē pirms pirmās lietošanas. Izņemot pilnīgi uzlādētu akumulatoru, noteikti

nospiediet atbrīvošanas pogu uzlādēšanas centrā.

 Izmantojiet tikai oficiālo DJI lādētāju un lādēšanas centru kopā ar savu inteliģentā lidojuma akumulatoru un tālvadības pulti.

 Kad uzlāde ir pabeigta, LED gaismas uz inteliģentā lidojuma akumulatora izslēgsies, un lādēšanas centrā esošais indikators parādīsies zaļā krāsā.

 Pirms uzlādēšanas izslēdziet tālvadības pulti. Kad uzlāde būs pabeigta, tālvadības pults LED gaismas izslēgsies.

 Kad akumulators būs pilnībā uzlādēts, atskanēs uzlādēšanas centra signāls. Skaņu var ieslēgt vai izslēgt, pārslēdzot slēdzi zem centra. 

 Vienreiz nospiediet pogu uz akumulatora, lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni.

 Ievietojiet akumulatoru lidaparātā un ieslēdziet to. Kad akumulatora temperatūra ir zemāka par 15 �, tas automātiski to silda, lai uzturētu 

temperatūru 15-20°C robežās.

 Ieteicams savienot akumulatorus. To var izdarīt DJI GO 4 aplikācijā. Pārliecinieties, ka visi akumulatora pāri tiek uzlādēti un izlādēti 

vienlaicīgi, lai pagarinātu to lietošanas termiņu un uzlabotu lidojuma pieredzi.
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5. Sagatavojiet tālvadības pulti

Atlokiet mobilās ierīces turētāju un antenas.

Optimālais pārraidīšanas diapazons

Centieties turēt lidaparātu optimālā 

pārraidīšanas diapazonā. Ja signāls 

ir vājš, noregulējiet antenas vai lidiniet 

lidaparātu tuvāk.

Novietojiet mobilo ierīci 

un noregulējiet skavu, 

lai nodrošinātu tās drošību.
Nospiediet pogu, 

lai atbrīvotu skavu.

Pievienojiet savu mobilo 

ierīci ar Mikro USB kabeli.

Duālās tālvadības pultis
Jums ir jāsaista "Master"

un "Slave" tālvadības pultis.

Attiecībā uz "Master" RC, palaidiet lietotni 

DJI GO 4 un ievadiet GO FLY. Uzspiediet

             uz ekrāna virsmas, lai iekļūtu 

RC iestatījumos. Iestatiet RC Statusu kā 

"Master", un pēc tam ievadiet vēlamo 

savienojuma paroli.

   

Atkārtojiet, lai iestatītu "Slave" RC statusu. 

Tad uzspiediet Meklēt "Master" RC 

un pieslēdzieties "Master" RC ar savu 

tā brīža paroli.

Stiprs Vājš

 Divu frekvenču atbalsts padara HD video lejupsaiti stabilāku. Ņemiet vērā, ka krieviski ir tikai 2.4G frekvence.

 NELIETOJIET vairāk nekā 3 lidaparātus vienā un tajā pašā teritorijā (izmērs, kas līdzinās futbola laukam), lai novērstu pārraides traucējumus.

6. Kontroles

Nūjas režīms pēc noklusējuma ir iestatīts uz 2. režīmu (kreisais droseļvārsts). Kreisā nūja kontrolē gaisa kuģa 

augstumu un virzību. Labā nūja kontrolē lidaparāta kustību uz priekšu, atpakaļ un uz sāniem. Lai pielāgotu 

FPV kameru, nospiediet un turiet taustiņu C2 un pagrieziet vadības disku.

Kreisā nūja FPV kameras kontrolesLabā nūja

Jūs varat mainīt diska režīmu DJI GO 4 lietotnē.

Tālvadības pults statusa indikators

RC ir normāla un savienota ar lidaparātu. (  B...) Zema akumulatora līmeņa brīdinājuma / RC kļūda.

RC "Slave” režīms un nav savienots ar lidaparātu. (  B—B—...) RC tukšgaita uz 5 minūtēm.

RC ir normāla, bet nav savienota ar lidaparātu. RC "Slave” režīms un savienots ar lidaparātu.

Atlokiet
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7. Sagatavojiet lidaparātu

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas 

pogu vismaz piecas reizes

Izlaidiet šasijas nolaišanās režīmā 

un ieslēdziet to

 Izlaižot šasijas, turiet rokas prom no pārveidošanas mehānisma.

 Nospiediet barošanas pogu vismaz piecas reizes, lai pārveidotu lidaparātu ceļojuma režīmā.

 Izņemot akumulatoru, noteikti nospiediet akumulatora izņemšanas pogu.

Ievietojiet akumulatoru pāri

8. Uzstādiet stabilizatoru un kameru

Lai noņemtu pārsegu, 

nospiediet stabilizatora 

noņemšanas pogu.

Izlīdziniet baltos un sarkanos 

punktus un ievietojiet 

stabilizatoru.

Pagrieziet stabilizatora 

atslēgu uz aizslēgtu stāvokli.

 Pirms stabilizatora noņemšanas vienmēr izslēdziet lidaparātu. Pārliecinieties,ka noņemat stabilizatoru, pirms pārveidojat lidaparātu 

ceļošanas režīmā.

 Pārliecinieties, ka, nospiežot stabilizatora noņemšanas atslēgšanas pogu, pagriežot stabilizatora bloķētāju, noņemiet stabilizatoru

un kameru. Stabilizatora    aizslēgam vajadzētu būt pilnībā pagrieztam, kad noņemat stabilizatoru nākamajai uzstādīšanai.

9. Sagatavojies priekš pacelšanās

Savienojiet propellerus 

un motors ar tādas pašas 

krāsas (sarkanas vai baltas) 

bultiņām.

Nospiediet atsperes palikni 
un pagrieziet propellera atslēgu, 
līdz bultiņas ir izlīdzinātas, 
un jūs dzirdat klikšķi.

Pievienojiet propelleru 
motoram.

Vēlreiz pagrieziet 
propellera slēdzeni, 
līdz dzirdat klikšķi.

Pārslēdziet lidojuma režīmu

pārslēgu uz drošāko P-režīmu.

Pievienojiet savu mobilo ierīci. Ieslēdziet tālvadības pulti 

un lidaparātu.

Palaidiet

DJI GO 4 lietotni 

un nospiediet GO FLY.

Pirms propellera atslēgas pagriešanas, vienmēr nospiediet šrapneli uz leju.

DJI GO 4 

Lietotne

5x
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10. Lidojums

Pirms pacelšanās pārliecinieties, ka DJI GO 4 lietojumprogrammas lidaparāta statusa  

josla norāda, ka lidaparāts ir redzams "Gatavs doties (GPS)" vai "Gatavs doties (skats)".Gatavs startam (GPS)

DJI GO 4 lietotnē

Automātiska pacelšanās

Lidaparāts pacelsies un novietosies 

4 pēdu (1,2 metru) augstumā.

Automātiska nolaišanās

Lidaparāts nolaidīsies vertikāli un izslēgs 

motorus.

Atgriezties-mājās (RTH)

Nogādā lidaparātu atpakaļ uz mājas punktu. 

Pieskarieties vēlreiz, lai apturētu procedūru.

Stabilizatora darbības režīmi

Ietver izsekošanas režīmu, brīvo režīmu 

un atiestatīšanas režīmu.

Vairāki inteliģentās lidošanas režīmi

Pieskarieties, lai izmantotu TapFly (P-režīms), ActiveTrack (P-režīms) un vairāk.

2. Pavelciet kreiso nūju uz leju 

(lēnām), līdz tā pieskaras 

 zemei. Turiet dažas sekundes, 

lai apturētu motorus.

Motoru apstādināšana lidojuma laikā: 

Nospiediet RTH pogu, vienlaikus velkot

kreiso nūju apakšējā iekšējā stūrī un turiet 

3 sekundes. Apstādiniet motorus lidojuma 

laikā tikai ārkārtas situācijās, ja tas var 

samazināt bojājumu vai ievainojumu risku.

Manual Takeoff

Kombinācija nūjas komanda, lai iedarbinātu / apturētu motorus

Kreisā nūja

augšā (lēnām),

lai paceltos 

vai

Lidaparāta statusa indikators

. . . Gatavs startam (GPS darbojas).

. . . P-ATTI vai ATTI režīms.

..... Nav savienots ar tālvadības pulti.

. . . Skata sistēma ieslēgta, GPS izslēgta vai nav pieejama.

. . . Zema akumulatora līmeņa brīdinājums.

..... Kritiski zema akumulatora līmeņa brīdinājums.

—— Kritiska kļūda.

. . . Nepieciešama kompasa kalibrēšana.

 Noskatieties pamācības video DJI GO 4 lietotnē vai oficiālajā DJI vietnē, lai uzzinātu vairāk.

 Pirms pacelšanās vienmēr uzstādiet atbilstošu augstumu RTH. Plašāku informāciju skatiet atrunā un drošības vadlīnijās.

Manuālā pacelšanās

Tā pat kā RTH poga DJI GO 4 aplikācijā. Nogādā lidaparātu

atpakaļ mājas punktā.

Nospiediet un turiet, lai uzsāktu RTH procedūru. Nospiediet vēlreiz, 

lai atceltu.

RTH statusu nosaka ar skaņu:

 Viens pīkstiens... Pieprasa atgriezties, taču vēl nesaņem 
atbildi no lidaparāta.

 Divi pīkstieni... RTH turpinās.

 Rotējošie propelleri var būt bīstami. NEIESLĒDZIET motors šaurās vietās vai

kad blakus ir cilvēki.

 Vienmēr turiet rokas uz tālvadības pults, kamēr motors vēl griežas. 

 Pēc nolaišanās izslēdziet lidaparātu pirms tālvadības pults izslēgšanas.

 Pacelieties no līdzenas virsmas plašā atklātā vietā, lidaparāta aizmugure vērsta

pret jums.

 Inteliģentās piezemēšanās šasijas automātiski pacelsies pēc pacelšanās un nolaidīsies  

nolaišanās laikā. Tās var arī manuāli vadīt, izmantojot transformācijas slēdzi.

 idaparāts nespēs nolaisties, ja šasijas neizlaidīsies.

Manuālā nolaišanās
1. Pirms nolaišanās pārliecinieties, 

ka šasija ir nolaista.

Paceliet Nolaidiet
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Lejupielādējiet detalizētu lietotāja rokasgrāmatu vietnē:

www.dji.com/inspire-2

Šis saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

INSPIRE un DJI ir preču zīmes.

Autortiesības © 2016 DJI Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāts DJI. Printēts Ķīnā.

 Lidaparāts (Modelis: T650)  

Svars 7.25 lbs (3290 g, tostarp divi akumulatori, bez stabilizatora un kameras)

Diognāla distance (neskaitot propelleru) 23.8 collas (605 mm, nolaišanās režīms)

Maksimālais pacelšanās svars 8.82 lbs (4000 g)

Maksimālais pacelšanās augstums virs jūras līmeņa 1.55 mi (2500 m); 3.1 mi (5000 m ar speciāli dizainētu propelleri) 

Maksimālais lidošanas laiks Aptuveni 25 min (ar Zenmuse X5S)

Maksimālais slīpuma leņķis P-režīmā: 35° (Iespējota uz priekšu vērstā skata sistēma: 25°); A-režīms: 35°; S-režīms: 40°

Maksimālais pacelšanās ātrums P-režīms/A-režīms: 16.4 ft/s (5 m/s); S-režīms: 19.7 ft/s (6 m/s)

Maksimālais nolaišanās ātrums Vertikāli: 13.1 ft/s (4 m/s); Sīpi: 13.1-29.5 ft/s (4-9 m/s)

GPS lidināšanās precizitāte Vertikāli: ±1.64 pēdas (0.5 m) vai ±0.33 pēdas (0.1 m, iespējota uz leju vērsta skata sistēma)

Horizontāli: ±4.92 pēdas (1.5 m) vai ±0.98 pēdas (0.3 m, iespējota uz leju vērsta skata sistēma)

Darba temperatūra -4° līdz 104° F (-20° līdz 40° C)

 Stabilizators
Leņķa vibrāciju diapazons ±0.01°

Kontrolējams diapazons Vertikāli (pitch): -130° to +40°; Uz riņķi (roll): ±20°; Horizontāli (pan): ±320°

Maksimālais kontrolējamais ātrums Vertikāli (pitch): 180°/s; Uz riņķi (roll): 180°/s; Horizontāli (pan): 270°/s

Interfeisa tips  DGC2.0

 Uz leju vērsta skata sistēma
Vertikāls diapazons <32.8 ft/s (10 m/s) 6.56 pēdu (2 m) augstumā

Augstuma diapazons <32.8 pēdas (10 m)

Darbības diapazons <32.8 pēdas (10 m)

Darba vide Virsmas ar skaidru rakstu un atbilstošu apgaismojumu (> 15 lux)

Ultraskaņas sensora darbības diapazons 0.33-16.4 pēdas (10-500 cm)

Ultraskaņas sensora darba vide ar neabsorbējošiem materiāliem, stingru virsmu (biezi iekštelpu paklāji samazina veiktspēju)

 Uz priekšu vērstā skata sistēma
Šķēršļu uztveršanas diapazons 2.3-98.4 pēdas (0.7-30 m)

FOV Horizontāli: 60°; Vertikāli 54°

Darba vide Virsmas ar skaidru rakstu un atbilstošu apgaismojumu (> 15 lux)

 Uz augšu vērstā infrasarkano staru uztveršanas sistēma
Šķēršļu uztveršanas diapazon 0-16.4 pēdas (0-5 m)

Lieli, izkliedēti un atstarojoši šķēršļi (atstarojamība > 10%)

FOV ±5°

Darba vide

 Tālvadības pults
Darbības frekvence  2.400-2.483 GHz; 5.725-5.825 GHz

Maksimālā pārraidīšanas distance 2.4 GHz: 4.3 jūdzes (7 km, FCC); 2.2 jūdzes (3.5 km, CE); 2.5 jūdzes (4 km, SRRC)

(netraucēti, bez traucējumiem) 5.8 GHz: 4.3 jūdzes (7 km, FCC); 1.2 jūdzes (2 km, CE); 3.1 jūdzes (5 km, SRRC)

EIRP 2.4 GHz: 26 dBm (FCC); 17 dBm (CE); 20 dBm (SRRC)

5.8 GHz: 28 dBm (FCC); 14 dBm (CE); 20 dBm (SRRC)

Akumulators 6000mAh 2S LiPo

Izejas jauda 9W (Nenodrošinot ar jaudu viedierīci)

USB Piegādes jauda iOS: 1 A @ 5.2 V (Max); Android: 1.5 A @ 5.2 V (Max)

Darba temperatūra -4° līdz 104° F (-20° līdz 40° C)

 Lādētājs (Modelis: IN2C180)
Voltāža 26.1 V

Nominālā jauda 180 W

 Inteliģentais lidojuma akumulators (Modelis: TB50-4280mAh-22.8V)
Kapacitāte 4280 mAh

Voltāža 22.8 V

Akumulatora tips LiPo 6S

Enerģija 97.58 Wh

Nominālais svars 515 g

Uzlādes temperatūra 41° līdz 104° F (5° līdz 40° C)

Darba temperatūra -4° līdz 104° F (-20° līdz 40° C)

Maksimālā uzlādes jauda 180 W

 Uzlādes centrs (Modelis: IN2CH)
Ievades voltāža 26.1 V

Ievades strāva 6.9 A

DJI ietver HDMITM tehnoloģĳu.
Termini HDMI un HDMI augstas izšķirtspējas multivides 
saskarne un HDMI logotips ir HDMI Licensing LLC preču zīmes 
vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs 
un citās valstīs.

Specifikācĳas

Ražotāja garantijas informācija:
http://www.djilatvija.lv/veikals/razotaja-garantija/
http://www.dji.com/lv/service/policy




