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Gimbal ręczny FeiyuTech G6 Max
Cena

1 199,00 zł

Dostępność

Dostępny w magazynie

Czas wysyłki

Do 48h

Producent

Feiyu Tech

Opis produktu
FeiyuTech G6 Max to najbardziej wszechstronny gimbal w ofercie producenta, stworzony dla ludzi ceniących sobie zarówno
jakość nagrywanego materiału, jak i swobodę ruchu. Kamera sportowa, smartfon, aparat kompaktowy, a może
bezlusterkowiec? Niezależnie czym filmujesz, jeżeli nie znosisz ograniczeń G6 Max to rozwiązanie dla Ciebie!
Jeden by wszystkie stabilizować
Gimbal G6 Max zaprojektowany został przez inżynierów FeiyuTech z myślą o kompromisie pomiędzy jakością filmu a wagą i
mobilnością. Platforma montażowa stabilizatora pozwala zamocować szeroką gamę urządzeń od kamer sportowych, przez
telefony po niewielkie aparaty o masie do 1,2 kg. Aby ułatwić montaż, w zestawie wraz z gimbalem znajdziesz uchwyt na
telefon oraz adapter do systemu GoPro. Platforma wyposażona również w system szybkiego montażu, dzięki któremu w
mgnieniu oka założysz lub zdejmiesz kamerę.
Blokada osi dla swobody podróżowania
G6 Max jest następcą dobrze znanego na rynku modelu G6 Plus. Inżynierowie FeiyuTech bazując na zdobytym doświadczeniu
oraz opiniom użytkowników dokonali kilku usprawnień, które czynią codzienne korzystanie z gimbala jeszcze prostszym i
przyjemniejszym. G6 Max otrzymał nowe silniki, dzięki czemu jego udźwig zwiększył się, aż o 50% w stosunku do poprzednika.
Zmiany konstrukcyjne pozwoliły także na zmniejszenie gabarytów stabilizatora o jedną piątą. Specjalne blokady umieszczone
na każdej z osi gimbala umożliwiają zablokowanie ich obrotu, dzięki czemu transport i wyważanie są jeszcze prostsze.
Pięć trybów stabilizacji i liczne funkcje
Zmiany zaszły nie tylko w samych podzespołach urządzenia, ale także w jego oprogramowaniu. Nowe udoskonalone
algorytmy przekładają się na płynniejszą bardziej naturalną pracę. G6 Max oferuje pięć różnych trybów stabilizacji, które
pozwolą Ci dostosować charakterystykę pracy urządzenia do własnych potrzeb.
Tryb panoramowania – w trybie tym aparat/kamera płynnie podąża za ruchem obrotowym uchwytu, zachowując
jednocześnie stałe położenie względem linii horyzontu.
Tryb blokady – obiektyw aparatu/kamery zachowuje stały kierunek – obrót na wszystkich osiach jest zablokowany w
zadanej pozycji.
Tryb śledzenia – w tym trybie aparat/kamera płynnie podąża za ruchem obrotowym uchwytu oraz w kierunku góra –
dół.
Tryb śledzenia wieloosiowego – obiektyw aparatu/kamery płynnie podąża za ruchem uchwytu gimbala we wszystkich
trzech osiach.
Tryb szybkiej reakcji – aparat/kamera podąża szybko za ruchem obrotowym uchwytu, zachowując jednocześnie stałe
położenie względem linii horyzontu.
Poza trybami urządzenie daje nam do dyspozycji liczne funkcje takie jak:
Manualne ustawienie pozycji – chwyć za kamerę, aby szybko ustawić ją w pożądanym kierunku.
Autopanorama – ustaw ruch kamery pomiędzy dwoma punktami, aby stworzyć zapierający dech w piersiach Timelaps.
Obrót 360 – pozwól kamerze na obrót wokół osi obiektywu i zachwyć znajomych kinowymi efektami rodem z Incepcji
Christophera Nolana.
Selfie – skieruj obiektyw w swoją stronę, aby przekazać znajomym swój komentarz lub zrobić sobie pamiątkowe selfie.
Układ pionowy i poziomy – zmieniaj orientację kamery, aby tworzyć filmy w układzie portretowym lub klasycznym.
Sterowanie w jednym miejscu
FeiyuTech G6 Max wyposażony został moduł Blutooth, WiFi oraz port USB umieszczony na platformie montażowej gimbala.
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Pozwolą Ci one połączyć się z telefonem oraz kamerą, aby filmowanie stało się jeszcze przyjemniejsze. Teraz wyzwalać
migawkę, rozpoczynać lub kończyć nagrywanie, możesz z poziomu przycisków na uchwycie gimbala. Dzięki aplikacji mobilnej
Feiyu ON możesz także zdalnie sterować ustawieniami stabilizatora.
Intuicyjna obsługa
Pomimo mnogości oferowanych funkcji sterowanie urządzaniem jest niezwykle proste i intuicyjne. Odbywa się za pomocą
przycisków funkcyjnych, joysticka oraz pokrętła umieszczonych w wygodnych miejscach na rączce gimbala. O aktualnym
statusie urządzenia informuje czytelny wyświetlacz. Wystarczy dosłownie chwila, aby poznać wszystkie oferowane przez niego
funkcje.
Nie straszny mu deszcz i pył
Ramiona oraz elementy konstrukcyjne stabilizatora wykonane zostały z lekkiego, acz wytrzymałego stopu aluminium. Czarne
wykończenie nadaje gimbalowi profesjonalny, a zarazem dyskretny, nierzucający się w oczy wygląd. Rączka G6 Max pokryta
została gumowym tworzywem, a wszystkie łączenia gimbala zostały uszczelnione, aby zapewnić komfort oraz bezpieczeństwo
pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Wbudowany akumulator pozwoli Ci cieszyć się ciągłą pracą urządzania przez
pełne 9 godzin. Jeżeli 9 godzin to dla Ciebie za mało podłącz stabilizator do power banka i pracuj, ile chcesz!

Specyfikacja
model: FeiyuTech G6 Max
waga: 665 g (bez akcesoriów)
zasilanie: wbudowany akumulator (do 9 h pracy na jednym ładowaniu)
udźwig: do 1200 g
2 porty USB-C
moduł WiFi oraz Bluetooth
3 mocowania statywowe żeńskie 1/4”
kolor: czarny
Kompatybilność
kamery sportowe
smartfony
aparaty kompaktowe*
małe aparaty bezlusterkowe*
Zawartość zestawu
gimbal G6 Max
kabel USB – USB-C
zestaw kabli spustowych
statyw do gimbali
mocowanie do smartfonów
adapter do systemu GoPro
śruba montażowa systemu GoPro
usztywniona walizka
*Lista kompatybilnych z urządzeniem kamer dostępna jest na stronie producenta.
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