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Inspire 2 Paziņojums – Cendence Pults & CrystalSky

Dārgie DJI lielotāji, 

Šodien, esam priecīgi paziņot par Cendence pulti, CrystalSky monitoru un aksesuāriem šiem jaunajiem produktiem. 

Cendence 

Ar Cendence pulti, galvenā ideja bija apvienot Inspire 2, Tracktenna*1 un CrystalSky monitoru kā vienu 
kopumu. Kā būtiska šīs pieejas daļa ir tas, ka Cendence piedāvā modulāros komponentus un kontroli, kas 
pilnībā realizē Inspire 2 potenciālu. 

Profesionāla pults Cendence pults daudzos veidos ir speciāli uzbūvēta priekš 
Inspire 2.  Kā arī paredzēta savietojamība ar daudziem citiem 
profesionāliem DJI produktiem.
- Paredzēts līdz pieciem analogiem kontroles kanāliem un 
vairāk kā desmit pielāgojamām pogām, kopumā uzlabojot 
kontroles efektivitāti. 
- Cendence dizains piedāvā mijapmainību. High-gain 
antena*2, vai DJI Tracktenna palielina DJI Lightbridge 
tehnoloģijas spēku, ievērojami palielinot vispārējo pretestību 
pret signāla traucējumiem un attēla kvalitāti.
- HDMI, SDI, USB, un CAN porti piedāvā robustas 
paplašinājuma iespējas.
- Cendence komplektā ietilps integrēts Cendence monitora 
stiprinājums.  
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Apvieno vairākas funkcijas 

Atdalāms dizains, CrystalSky savienojamība 

Pogas un sviras 

Divas grozāmās pogas uz priekšējā paneļa 
kontrolē stabilizatora pitch un yaw finkciju un labā/ 
kreisā svira un asuma regulācijas poga tiek 
izmantotas, lidojuma kontroliera uzstādijumus un 
stabilizatora uzstādijumus reālajā laikā, ļaujot 
regulēt asumu un  lai regulētu fragmas atvērumu. 

Kameras uztādijumi 

Lai ātri spētu regulēt kameras uzstādijumus, jūs 
varat pielāgot vairākus pogu īsceļus, vai arī 
saglabāt pēdējos lietotos uzstādijumus.

Pielāgota vadība

Pielāgojamas pogas dod iespēju ātri pārslēgt 
iepriekš lietotās funkcijas kā focus peaking, color 

waveform, obstacle avoidance un home point 

iestādīšana no jauna, vai aizvērt brīdinājumus un 
ieteikumus lidojuma laikā neizmantojot aplikāciju.

Pogu kombinācijas

Rotējot pogu vai pārslēdzot labo/ kreiso sviru 
kamēr turot noteiktas pogas kontrolēt stabilizatora 
ātrumu, slēģa ātrumu, fragmu un ISO.

CrystalSky monitors nostiprināms uz Cendence pults 
izmantojot Cendence monitora stiprinājumu. 

Cendence pults antenas, PCB, stiprinājums un 
akumulators ir atsevišķi noņemami, padarot pulti 
viegli pielāgojamu un savietojamu ar nākotnē 
paredzētiem DJI produktiem.
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Divu operatoru kontrole 

Vairāki porti 

Akumulatora sistēma 

Vairāki aksesuāri 

Kad nepieciešmama precīza kameras kontrolēšana, 
Cendence pults var tikt savienota kā master vai slave 

pults ar Inspire 2 pulti vai otru  Cendence pulti. 

1) SDI un HDMI port i atbalsta pārraidi ar 1080i50  un 
720p60.

2) Savienot DJI Focus, Tracktenna, vai citus 
savietojamus aksesuārus caur CAN portu. 
Izmantojiet Tracktenna, lai sasniegtu stabilu un  
augstas frekvenču joslas platuma pārraidi lielā 
distancē 2.4 GHz vai 5.8 GHz frekvences joslā. 
Lietojumā ar Inspire 2, Tracktenna var sasniegt 
maksimālo datu pāraides ātrumu 10 Mbps 2 km 
attālumā, pamatīgi uzlabojot video pāraidīšanas 
kvalitāti. 

3) USBA ports atbalsta savietojamību ar citām 
mobilām ierīcēm. 

Cendence izmanto noņemamu akumulatoru, kam 
darbības laiks ir līdz 4 stundām. Ja beidzās strāva, 
tad viegli nomainiet akumulatoru vai uzlādējiet 
Cendence caur strāvas portu.  Cendence izmanto 
tādus pašus akumulatorus kā CrystalSky monitors, 
uzlabojot savietojamību. 
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Savienojamība 

Dotajā brīdī Cendence ir savienojama ar Inspire 2 un Matrice 200 Series lidaparātiem. 

Praktiski aksesuāri padara Cendence lietojamību vieglu. 

1) Cendence atbalsta rigs*1 uzņem daļu no pults 
svara, padarot to vieglāk noturamu rokās ilgstošā 
laika periodā.

2) Kontroles sviru aizsargs*2 pasargā sviras no 
putekļu un netīrumu iekļūšanas tajos, nofrošinot 
precīzu un uzticamu kontroli.

3) Nomaināms mobilās ierīces turētājs ļauj pievienot 
mobilo ierīci vai planšet datoru CrystalSky 
monitora vietā. 
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