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Mini-MI
Pierwszy na świecie gimbal
z funkcją bezprzewodowego
ładowania telefonów
Dzięki zaawansowanym funkcjom MOZA Mini-MI, każdy
może zostać profesjonalnym filmowcem wykorzystując
do zdjęć i filmów swojego smartfona. MOZA Mini-MI
zmienia zwykły telefon w profesjonalną kamerę, tworzącą
płynne i dynamiczne ujęcia.

•

Bezprzewodowe ładowanie telefonu

•

Maksymalny udźwig 300 g

•

Tryb incepcji – obrotów o 360°

•

8 trybów śledzenia i pozycjonowanie manualne - taka sama
funkcjonalność, jak w zaawansowanych, profesjonalnych
urządzeniach MOZA

•

4 uniwersalne porty mocowania akcesoriów ( ¼) dla
zwiększenia funkcjonalności gimbala

•

Pojemna bateria (4400 mAh) – 10h nagrań

•

Kompatybilny z większością telefonów na rynku - szeroki
rozstaw uchwytu pozwala na montaż telefonów o przekątnej
do 6 cali (o wysokości 61-92 mm)

BEZPRZEWODOWE ŁADOWANIE
Ładowanie telefonu nigdy nie było łatwiejsze.
Zastosowanie technologii ładowania indukcyjnego
i cewek magnetycznych w uchwycie Mini-Mi umożliwia
bezprzewodowe ładowanie smartfona jedynie poprzez
umieszczenie go w gimbalu. MOZA opracowała też
opcjonalną ładowarkę przeznaczoną dla telefonów nie
obsługujących funkcji ładowania bezprzewodowego.
Teraz możesz cieszyć się wygodą bezprzewodowego
ładowania gdziekolwiek fotografujesz.

ERGONOMICZNE KÓŁKO
WYBORU ORAZ JOYSTICK

Moza Mini-MI posiada 8 trybów śledzenia, które
umożliwiają sterowanie każdą z 3 osi obrotu oddzielnie.
Jeśli oczekujesz więcej swobody podczas filmowania,
MOZA Mini-MI posiada również opcję ręcznego
pozycjonowania, abyś mógł w pełni uwolnić swoją
kreatywność.

Przejmij kontrolę dzięki ergonomicznym przyciskom na
uchwycie. Joystick oraz koło wyboru, znajdujące się pod
palcami pozwalają sterować ustawieniami aparatu oraz
trybami filmowania bez dotykania ekranu. Dokładnie
tak, jak w profesjonalnych urządzeniach.
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OBRÓT 360° - TRYB INCEPCJI
Mini-MI umożliwia sterowanie każdą z 3 osi obrotu
niezależnie. Przejdź podczas filmowania od powolnego
przechylenia obrazu do szybkiego, pełnego obrotu
telefonu o 360°. Dzięki nieograniczonemu zakresowi
ruchu Mini-MI oferuje olbrzymie możliwości
kreatywnego filmowania.

Dystrybutor:

MANUALNE USTAWIENIA
I 8 TRYBÓW ŚLEDZENIA

OSZAŁAMIAJĄCY EFEKT
TIME-LAPSE
Zaawansowana aplikacja MOZA Genie umożliwia
zrobienie Twoim smartfonem niesamowitych ujęć
z efektem time-lapse: przesuwających się po nocnym
niebie gwiazd, czy zapierających dech zachodów lub
wschodów słońca.
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TRYB SPORTOWY
MOZA Mini-MI posiada tryb sportowy, po włączeniu
którego aparat podąża z większą prędkością niż
w podstawowym trybie za ruchem obrotu prawo-lewo.
Daje to efekt podobny do widoku z okna szybko
jadącego samochodu.

