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Inspire 1 drons bija atklājums  pasaulē pirmais drons ar filmēšanas funkciju, kas spēja integrēt HD video pārraides 
sistēmu, 360 rotējošu stabilizatoru un 4K kameru, kā arī aplikācijas vienkāršu un saprotamu lietošanu. Kameru 
enmuse X5 un X5R radīšana nostiprināja Inspire pozīcijas filmu industrijā visā pasaulē, kļstot par tās 
neatemamu sastāvdaļu.
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i s
uk :Magnēzija alumīnija compozīta apvalks un 

transformējams dizains, karbona plecs.
iu i:Vision sensing, 2axis FPV kamera, 

atbalstīto kameru klāsts.
i s:Maximālais ātrums 108 km/h, 2 kg svars 

uz rotora, 15 collu propelleri, maksimālais lidošanas 
laiks 27 min. Komplektācijā ar X4S kameru

kumul s:Duālais akumulators, pašsildošais 
režīms, baterijas dublēšana, 8 Wh.
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P esi l lk li e

Inspire 2 ir integrēta pilnīgi jauna  CineCore 2.0 attēla 
procesēšanas sistēma, kura spēj 5.2K attēlu ierakstīt 
Adobe CinemaDNG1, Apple ProRes2 un citos formātos.
CineCoCineCore 2.0 ir uzstādīta lidaparāta priekšā, un strādā 
ar jebkuru kameru, kura paredzēta savienošanai ar 
minēto stabilizatora portu.
Patreiz savienojams ar X4S3 un X5S.

1, 2Nepieciešama papildus license
3 X4S neatbalsta DNG RAW vai Apple ProRes formātus

lsis m

1. Attēlu apstrāde un glabāšana  5.2K@4.2Gbps RAW 
video ieraksts, CineCore 2.0, integrēts DJI CINESSD.
22. Video formāts:  CinemaDNG un Apple ProRes 5.2K 
video atbalsts, H.265 un H.264 video kompresijas 
iespēja, 4k video ar 100Mbps. Video iespējams saglabāt 
vienlaicīgi uz DJI CINESSD un SD kartē.
3. Failu sistēma:  FAT32/exFAT universālā failu sistēma.

Svarīgākās funkcijas 

Pults

1. Signāla frekvenci iespējams pārslēgt starp 2.4 GHz un 
5.8 GHz.  Lightbridge tehnoloģija.
2. Vadāmības attālums: 7 km*.
3. Master – slave režīms: Vairāku slave kontrolieru 
atbalsts.
44. Porti: Paplašinājuma ports, HDMI ports, USM ports.

*Bez šķēršļiem, bez traucējumiem, nepārkāpjot CAA 
normatīvus.
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Inspire 2 darba gaita ir pilnībā optimizēta, lai tā spētu nodrošināt video ierakstu CinemaDNG un Apple ProRes 
formātos, kā arī citos filmu veidotājiem zināmos postproduction formātos. Tiek atbalstīts arī FAT32/exFAT* failu 
formāts, kas ļauj kopēt failus no CINESSD bez papildus programmatras.
* Drīzumā.

t u s
Uz priekšu un apakšu vērstā vision sistēma ļauj Inspire 2 atpazīt 
šķēršļus pat 30m attālumā, ļaujot lidot droši līdz pat 54 km/h 
kontrolējamā 25 lenķī. Uz augšu vērstie infrasarkanie sensori 
spēj noskenēt šķēršļus 5m virs lidaparāta, sniedzot papildus 
drošību, ja lidojums tiek veikts ierobežotā telpā. 
ķēršļu atpazīšanas sistēma darbojas normal flight, RTH un visos 
Intelligent Flight režīmos. ie sensori ir galvenie komponenti DJI 
FlightAutonom  sistēmā, kuri Inspire 2 piešķir vairāk inteliģentu 
pazīmju:
11. Precīza lidošana un pozicionēšanās iekštelpās 2. Izvairīšanās 
no šķēršļiem 3. Automātiska izvairīšanās no šķēršļiem RTH 
lidojuma laikā 4. Nosēšanās teritorijas uztveršana 5. Uz augšu 
vērsti infrasarkanie sensori
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Active Track režīms nodrošina Inspire 2 iespēju atpazīt 
noteiktu objektu daudzumu, sākot ar cilvēkiem, mašīnām un 
pat laivām. Izsekošanas profilus iespējams pielāgot atbilstoši 
izsekojamajam objektam, un līdz ar to izsekošana var tikt 
veikta ar lielāku precizitāti.

tll tl t
Kā papildinājums Spotlight Pro, ir pieejama virkne citu intelligent flight un attēla uzemšanas režīmu. Izvairīšanās no 
šķēršļiem ir optimizējama, kad izmanto Point of Interest* and Wapoint* režīmus, padarot sarežģīto kadru 
uzemšanu vienkāršu un otrreiz atkārtojamu. Tas ir pieejams arī uickSpin, TapFl un ActiveTrack, vienkāršojot 
komplicēto kadru uzemšanu.
*Drīzumā. 

l

22axis onboard FPV kamera atdala lidojuma attēlu no 
galvenās kameras attēla, efektīvi nodrošinot Inspire 2 
uzticamu TapFl kameru. Iezīmējot lidojuma maršrutu uz 
ekrāna FPV režīmā, Inspire 2 automātiski lidos pa noteikto 
maršrutu, ļaujot pilotam koncentrēties uz stabilizatora 
kustībām un vadību.

tl tP
SpotlightSpotlight Pro ir spēcīga sekošanas funkcija, kura ļauj pat 
vienam operatoram noķert pašus grtākos un dramatiskākos 
kadrus. Tā izmanto advancētus vizuālās izsekošanas 
algoritmus, lai sekotu objektam lidojuma laikā, neskatoties uz 
virzienu, kurā Inspire 2 lido, un spējot nofilmēt kadrus, kādus 
iepriekš btu spējis nofilmēt tikai profesionāls kameras 
operators. Lai atbrīvotu stabilizatora kustību, ja tas tuvojas 
sasavas rotācijas limitam, Inspire 2 automātiski sāks rotēt tajā 
pašā virzienā, neietekmējot lidojuma kontroli vai kadru kurš 
tiek filmēts.
Tam ir divi attēla uzemšanas režīmi,  uick Mode un 
Composition Mode.
Darbojoties uick Mode, lai sāktu sekot objektam, tas ir 
jāiezīmē.
Darbojoties Composition Mode, jāiezīmē objekts un 
sekošanas pozīcija. Kad objekts nostājas iepriekš uzstādītajā 
izsekošanas pozīcijā, jānospiež shortcut, lai sāktu tam sekot. 
Lai pieregulētu attēla kompozīciju, stabilizatoru attēla 
uzemšanas laikā var kustināt.
Spotlight Pro darbojas visos Intelligent Flight režīmos, 
ieskaitot ActiveTrack, TapFl, Wapoint un Point of Interest.
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Jaunā dzinējspēka sistēma ir optimizēta augstāka līmea lidojumiem. Inspire 2 lido ar ātrumu 108km/h, nolaižās ar 
ātrumu m/s un paceļās ar ātrumu 6m/s. trumu no 0 līdz 80km/h tas spēj sasniegt tikai 4 sekundēs, kā arī tas spēj 
lidot  40 leķī.
Pults kontroles sviras ir nokalibrētās precīzāk, lai sarežģītus manevrus padarītu vieglāk un precīzāk veicamus.
LielāLielāka jauda dod iespēju Inspire 2 lidot arī ekstrēmākos apstākļos, tai skaitā 25005000 m virs jras līmea 
izmantojot tam paredzētus propellerus un zemās temperatrās, pat līdz 20C, izmantojot pašsildošos Intelligent 
Flight akumulatorus.

t t t u ut sst
ssst

JJaunākais DJI Lightbridge uzlabojums spēj 
nodrošināt ne vien lidojuma attālumu līdz 7 km*, 
bet arī 1080p/720p un FPV video signālu 
vienlaicīgi gan pilotam, gan kameras operatoram. 
Ir dota iespēja variēt starp 2.4GHz un 5.8GHz** 
frekvencēm, lai izvairītos no trokšiem, kas bojā 
signāla kvalitāti.
*b*bez šķēršļiem, bez traucējumiem, FCC compliant. 
**Balstoties uz vietējo reglamentu, noteiktās vietās 
5.8GHz pārraide ir aizliegta.

st l ults
JJauna bezvadu HD attēla pārraides tehnoloģija sta 
video informāciju no Master pults uz Slave pulti, 
saglabājot attēla kvalitāti līdz pat 100m attālumā 
starp abām pultīm.

st
BBroadcast režīmā datus var pārraidīt tieši no 
Inspire 2, izmantojot 1080i50 un 720p60 pārraides 
signālus. TV tiešraide no gaisa prasa tik vien, kā 
savienot Inspire 2 pulti ar pārraidošo satelītmašīnu.

t tu t
UUz priekšu un leju vērstā vision sistēma dod iespēju 
Inspire 2 izveidot reālā laika karti lidojuma procesā. 
Gadījumā, ja video pārraidīšanas sistēmas signāls 
tiek pazaudēts, tau Smart Return Home režīms ir 
aktivizēts, tad Inspire 2 ir spējīgs atgriezties bāzes 
punktā, izmantojot oriģinālo šī lidojuma ceļu, kā arī 
mainīt lidojumu taisnā līnijā, kad signāls tiek atgts. 
AtgriAtgriešanās laikā tas izmantos galveno kameru, lai 
atpazītu škēršļus pat 200 m attālumā, tādējādi 
ļaujot veikt drošu atgriešanos bāzes punktā. Tas 
spēj arī daudz ātrāk atgt signālu pēc savienojuma 
zaudēšanas.



www. DJILATVIJA.lv

st
DJI CINESSD stacija tiek izmantota, lai savienotu DJI CINESSD 
un datoru efektīvai failu kopēšanai.

l t
Uzlabojot duālo dublēšanu moduļiem, piemēram – IMU, 
kompass un barometrs – pieaugusi arī uzticamība.  
Intelligent flight kontroles sistēma, monitorējot 
dublēšanas sistēmu, dod precīzākus lidojuma datus.
JJaunā šķēršļu atpazīšanas sistēma palīdz Inspire 2 
uztvert un atpazīt šķēršļus, līdz minimumam samazinot 
sadursmes iespējas.
DuālāDuālā akumulatoru sistēma sniedz iespēju droši 
nolaisties, gadījumā, ja vienu no akumulatoriem 
piemeklējusi problēma. Inspire 2 virzīšanas sistēma 
vienlaikus vada PWM signālu un sērijveida portu signāla 
dublēšanu, līdz ar to, ja PWM signāls tiek zaudēts, 
pārraide tiks turpināta caur sērijveida portu.
LaiLai pārliecinātos par izturību, dzinējspēka sistēma 
savienojumā ar galvenajiem sensoriem un duālo 
akumulatoru dizainu, ir testēta tkstošiem stundu, un 
kopumā lidojuma uzticamība ir nozīmīgi uzlabota.

ls ssu t ttsul
DJI aksesuāru plašais klāsts rada iespēju uzlabot darba efektivitāti un sniedz filmu veidotājiem vairāk kreatīvu 
iespēju.
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DJI Focus nodrošina attālinātu fokusa maiu strādājot ar 
enmuse X5S kameru.

s

DJI License Ke ļauj, strādājot ar CineCore 2.0, veikt attēla ierakstu 
tādos formātos kā Adobe CinemaDNG un Apple ProRes. DJI License 
Ke var iegādāties arī atsevišķi, un darbā ar enmuse X5S tā ļauj 
ierakstīt nepieciešamo faila formātu atbilstoši izvēlētajam 
pēcapstrādes veidam.

** Video izšķirtspēja ir pakļauta  DJI CINESSD kartes ietilpībai. Plašāku 
info skatīt pielikumā 2.

DDJI CINESSD izmanto NVMe logical ierīces interfeisa 
specifikācijas, iezīmes etriem PCI Express1 portiem un 
atbalsta FAT32/exFAT2 faila formātus. Pieejams 120GB un 
480GB ietilpībā. Izmantojot 480GB CINESSD, Inspire 2 spēj 
ierakstīt video ar ātrumu 4.2Gbps, nodrošinot pietiekošu datu 
plsmu, kas apmierina filmu veidotāju prasības.
1 PCI Express 3.0
22 Drīzumā

stls *1

55.5 collu 1000 cd/m2 displejs, 7.85 collu 1000 cd/m2 
displejs un 7.85 collu 2000cd/m2 displejs, ir DJI 
ražojums, ekrāna gaišuma un dzidruma 
nodrošināšanai, veicot filmēšanu ārpus telpām. ajos 
displejos integrētais spēcīgais video dekoders 
nodrošina vienmērīgu video attēlu, savukārt integrētā 
attēla palielināšanas funkcija paaugstina darbaspēju 
gaišāgaišā vidē. Ar visiem šiem displejiem var operēt no  
20C līdz 40C gaisa temperatrā, un tiem paredzēts 
nomaināms ārējais akumulators.
*Plašāku info skatīt pielikumā 1



www. DJILATVIJA.lv

l u s
Pilnīgi jauns rokās turams kameras statīvs3 nodrošina vēl ērtāku enmuse X4S un enmuse X5S kameru lietošanu 
filmēšanai uz zemes.

Pults P ssu
GPS aksesuāri pultij nodrošina precīzāku atrašanās vietas pozicionēšanu. Lietojot kopā ar Inspire 2 Dnamic Home 
point funkciju, kura nepārtraukti atjauno pults atrašanās vietu, tiek nodrošināta precīza atgriešanās bāzes punktā, 
pat ja bāzes punkts pārvietojas telpā.
1, 2, 3, 4 drīzumā.

s

u ult uul sst

800W akumulatoru uzlādes stacija spēj uzlādēt līdz pat astoiem Inspire 
2 akumulatoriem vienlaicīgi. Paredzēta papildus vieta etru Intelligent 
Flight akumulatoru glabāšanai un standarta akumulatoru lādētājam. 
Akumulatoru uzlādes stacija ir aprīkota arī ar diviem USB uzlādes 
portiem.

l u s
Inspire 2 atbalsta 4G vadību. Nepieciešams USB sprauda un SDK uzlabojums. Raidīšanas joslas platums nodrošina 
Inspire 2 augstas kvalitātes video pārraidi uz tīkla serveri, vai arī to var izmantot īpaši garām distancēm. Tas 
samazina arī video pārraides aizturi līdz 500ms.
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Crstalsk monitora HDMI ports nodrošina līdz pat 4K video attēla izeju uz FPV brillēm un citiem displejiem. 
Iebvētā divfrekvenu WiFi josla nozīmē, ka tā var izveidot savienojumu gan ar WiFi tīklu, gan mobilo ierīu WiFi 
hotspot tīklu, kā arī ir saderīga ar 4G spraudni un USB atmiu, izmantojot USBA portu. Interneta tiešsaistē 
Crstalsk monitors nodrošina vieglu pieeju atjauninājumu sistēmai, tiešraidēm, foto un video koplietošanai, datu 
sinhronizācijai, u.c. Mobilo datu samazināšanas nolkos, failu lielumi ir maksimāli optimizēti.
nboanboard Micro USB un USBC porti dod iespēju Crstask monitoru ērti savienot ar pulti vai kādu citu ierīci.

sP
Divšnu 420mAh sekundārā ārējā baterija nodrošina Crstalsk monitoram ilgāku darbības laiku, salīdzinājumā ar 
mobilajām ierīcēm. Tā atbalsta ātro uzlādi un kontrolē izlādes ātrumu pat zemās gaisa temperatrās. Lietojot to 
kopā ar 7.85  un  5.5 ekrāniem, maksimāli sasniedzamais darbības laiks ir attiecīgi 45 stundas un 56 stundas.

uults tsslts
Aprīkota ar dubulto SD karšu slotu, Crstalsk monitora  ietilpība var tikt palielināta, vai arī SD kartē ierakstītais 
video var tikt atskaots pa tiešo uz monitora. To var izmantot arī attēlu dublēšanai. Izmantojot DJI G  apstrādes 
programmu, var tikt veiktas augstas kvalitātes montāžas, ar ko uzreiz var dalīties sociālajos tīklos.
Crstalsk monitors atbalsta H.264 un H.265 video dekodēšanu, attiecīgi ļaujot atskaot failus ar 30fps un 60fps.  
ie video var tikt pārstīti arī izmantojot HDMI portu.

s sls
Crstalsk monitors izmanto optimizētu dekoderi video dekodēšanai reālajā laikā. Pateicoties programmatras 
ierobežojumiem viedtālruos un planšetdatoros video dekodēšana ne tuvu nav ideāla. Tādēļ no kameras pārraidītie 
foto vai video attēli dažreiz raustās, redzami ar aizturi, vai ir citādi traucēti. Crstalsk monitora dekoderis ir 
optimizēts, lai šādus attēla raustīšanās vai aiztures gadījumus samazinātu līdz minimumam.

lt t
Maksimālie 2000 cd/m2 parametri nozīmē to, ka Crstalsk monitors ir vairāk nekā etras reizes gaišāks par tipisku 
mobilo ierīci. Detaļas uz ekrāna ir redzamas skaidri un asi, krāsas ir dinamiskas, piedāvājot attēla kompozīcijas 
noregulēšanai nepieciešamo kvalitāti. Speciālais saules gaismas nolasīšanas režīms ir īpaši radīts attēla apstrādei 
reālajā laikā, nodrošinot labāku redzamību spožas gaismas apstākļos.

P l st u
Jaunizveidotā sistēma ir atbrīvota no liekām Android aplikācijām un pakalpojumiem, kā arī ir vīrusu droša. Tas 
nodrošina, ka Crstalsk monitors spēj piedāvāt optimālu veiktspēju visu laiku. Iestrādātā DJI G  aplikācija sniedz 
pilnu piekļuvi visām DJI G  funkcijām, tostarp lidaparāta parametru noregulēšanai, kameras kontrolei, materiāla 
pārvaldībai un atskaošanai. Izmantojot bezsaistes kartes, kartes var turēt pieejama arī tad, ja tiek izlidots no WiFi 
darbības zonas.

Pielikums:

Radīts attēla uzemšanai brīvā dabā,  Crstalsk monitors ir aprīkots ar ļoti gaišu ekrānu, kas dod skaidru 
redzamību saules gaismā. Tas pilnīgi no jauna radīts nevainojamam darbam ar DJI G  aplikāciju, sniedzot kameras 
operatoram pilnīgu kontroli pār procesu.
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Sprecifikācijas

st st t s t
Lielāka daļa viedierīu ir paredzētas darbībai līdzīgos temperatras diapazonos. Crstalsk monitora ārējā baterija 
ir izstrādāta ar spēju darboties daudz ekstrēmākās temperatrās. Tās spēj darboties līdz 20C gaisa temperatrā, 
gan, pateicoties iekšējai dzesēšanas sistēmai, normāli funkcionē līdz pat 40C temperatrā .

lsst ss
CCrstalsk monitors ir ātri savienojams ar Inspire 2, Inspire 1 sērijas, Phantom 4 sērijas, Phantom 3 Professional un 
Advanced, Matrice sērijas un Mavic modeļiem, izmantojot pults USM portu, kā arī ar Phantom 3 4K un Phantom 3 
Standard caur WiFi.
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Specifikācijas

lt t ts
Efektīva veikspēja ir btiska video pēcapstrādei. Ar Inspire 2 CinemaDNG un Apple ProRes veiktspēju, filmu 
veidotājiem tiek dota iespēja strādāt ar viu materiālu efektīvāk, kas savukārt padara efektīvāku rediģēšanu. 
Izmantojot optimizēto FAT32/exFAT failu sistēmu, materiālu var apskatīt tieši uz datora, līdzko DJI CINESSD ir 
savienots ar to, likvidējot vajadzību pēc papildus programmatras pēcapstrādes turpināšanai.

s t s
versampling  metodes tiek izmantotas, lai, no sākotnējā sensora ieraksta, radītu augstākas izšķirtspējas attēlus, 
katrā kadrā ierakstot vairāk sīku detaļu.

u ts
Inspire 2 License Kes dod iespēju ierakstīt attēlu 5.2K CinemaDNG un/ vai Apple ProRes formātos izmeklētiem 
kadriem, kam nepieciešama smalka attēla kontrole pie pēcapstrādes.

s s
Inspire 2 License Ke aktivizē CinemaDNG vai Apple ProRes lietošanas piekļuvi  darbā ar CineCore 2.0.  Iegādei ir 
pieejami vairāki CinemaDNG vai Apple ProRes License Kes standarti. Izmantojot DJI CINESSD un optimizēto 
FAT32/exFAT failu sistēmu, License Kes dod iespēju iegt Holivudas kvalitātes video formātus uzlabotai 
pēcapstrādei.

CineCore 2.0 attēlu apstrādes sistēma ietver augstas izšķirtspējas video procesoru un ātrgaitas uzglabāšanas 
sistēmu, kurā iekļauta DJI CINESSD un optimizēta FAT32 / exFAT failu sistēma. Tas ļauj INSPIRE 2 atbalstīt 
CinemaDNG un Apple ProRes ierakstīšanu. DJI License Kes sniedz uzlabotas iespējas augsta līmea filmēšanas 
vajadzībām.

P lu s
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