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Obiektyw PanoClip Snap-On 360 do
iPhone 7 Plus / 8 Plus
Cena

169,00 zł

Dostępność

Dostępny w magazynie

Czas wysyłki

Do 48h

Opis produktu
PanoClip Snap-On 360 to adapter obiektywowy typu „rybie oko” przeznaczony do telefonów marki Apple. Pozwala na
wykonywanie zdjęć panoramicznych o kącie widzenia 360°.
Mała planeta – wielki świat
„Tiny planet” to bardzo efektowny i popularny sposób pokazania na zdjęciu wszystkiego, co nas otacza. Dzięki Snap-On 360
wykonanie takiego ujęcia staje się proste i szybkie. Adapter sprawi, że Twój smartfon zamieni się w aparat sferyczny.
Prosta w użyciu aplikacja
Aplikacja Panoclip dostępna jest do pobrania bezpośrednio w sklepie AppStore. Dzięki niej, w dosłownie kilka sekund, złożysz
swoją pierwszą „małą planetę”.
Efektowne filtry i zabawne naklejki
W aplikacji znajdziesz 30 wyjątkowych filtrów oraz całą masę śmiesznych naklejek, które urozmaicą Twoje zdjęcia i klipy video.
Pochwal się swoimi kadrami
Podziel się gotowym zdjęciem z przyjaciółmi. Udostępniaj swoje prace na najpopularniejszych serwisach społecznościowych.
Instagram, Facebook czy Snapchat już czekają na Ciebie i Twoje wspaniałe zdjęcia.
Dzięki funkcji Explore w aplikacji możesz stać się częścią społeczności użytkowników PanoClip. Znajdziesz tam innych
miłośników szerokich kadrów, którzy odkryją przed Tobą nowe horyzonty.
Zawsze pod ręką
PanoClip Snap-On 360 jest niezwykle mały, lekki i solidnie wykonany. Warto go mieć zawsze przy sobie. Bez problemu
zmieścisz go w kieszeni spodni lub plecaka. Wraz z adapterem do zestawu dołączony jest pokrowiec, wykonany z miłego w
dotyku materiału. Możesz go również używać jako delikatnej ściereczki do przecierania obiektywu w Twoim iPhonie.
Ahoj przygodo!
Na co jeszcze czekasz? Wyrusz w niesamowitą podróż i uwiecznij każdy jej detal. Pokaż na zdjęciach wszystkie strony świata!

Specyfikacja
model: PanoClip Snap-On 360 do 7 Plus / 8 Plus
wymiary: 9,1 x 5,2 x 3,5 cm
waga: 75 g
kolor: biały, czarny
Kompatybilność
smartfony iPhone 7 Plus / 8 Plus
obudowy ochronne o szerokości do 0,8 mm
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szkła ochronne o szerokości do 0,4 mm
Zawartość zestawu
obiektyw Snap-On 360 do iPhone 7 Plus / 8 Plus
pokrowiec na adapter
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