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Mini S
Kompaktowy gimbal do smartfonów o niewielkich
rozmiarach, wyposażony we wszystkie istotne
funkcje serii MOZA MINI.
Dzięki składanej konstrukcji nie zajmuje dużo
miejsca w bagażu, a uproszczona konstrukcja
gimbala pozawala na szybką konfigurację
urządzenia. Ciesz się swobodą filmowania
gdziekolwiek jesteś.

Maksymalne obciążenie
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Waga gimbala
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Czas pracy na baterii
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Obsługiwane smartfony:
•
iphone X, 8Plus,8 ,7Plus ,7 ,6s Plus,6S,6Plus,6,5s
•
HUAWEI P10,P10 Plus, Mate 10 Pro, Mate 10
•
Samsung Galaxy S8, Note 8
•
Xiaomi Mi MIX 2, Mi
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ELASTYCZNA KONSTRUKCJA
Składana konstrukcja MOZA Mini-S ułatwia
przechowywanie i przenoszenie bez zajmowania
cennej przestrzeni. Jest to uniwersalny gimbal
doskonały do filmowania niemal każdej okazji: imprezy
urodzinowej, zajęć na świeżym powietrzu, transmisji
sportowych czy transmisji na żywo.

SZYBKIE, BEZPROBLEMOWE
FILMOWANIE

ZAAWANSOWANE TRYBY
ZDJĘCIOWE

Po umieszczeniu smartfona w uchwycie, szybko
skonfigurujesz gimbal i wyważysz jego 3 osie bez
użycia narzędzi, oszczędzając czas i wysiłek związany
z ustawianiem sprzętu. MOZA Mini-S została
wyposażona w funkcje, które ułatwiają i uprzyjemniają
użytkowanie np. jednoprzyciskowy zoom, regulacja
ostrości i szybkie odtwarzanie wstecz (playback).
Z MOZA Mini-S łatwo przejdziesz z trybu panoramy
do portretu co urozmaici prowadzone przez ciebie
nagranie na żywo, jednocześnie zapewniając jego
płynność.

MOZA Mini-S oferuje wiele ciekawych trybów
fotografowania w tym: Hyper-Lapse, Slow Motion,
tryb Incepcji, sportowy, Vertigo i wiele innych. Z MOZA
Mini-S możesz łatwo zrealizować swój kreatywny,
indywidualny pomysł na film. Ograniczeniem jest tylko
Twoja wyobraźnia. 8 dostępnych trybów śledzenia,
zapewnia, że obiekt jest zawsze w kadrze, ostry i w
centrum uwagi. Bez względu na to czy interesujący Cię
cel porusza się szybko czy wolno, Mini-S namierzy go
i nagra.

składana, kompaktowa
konstrukcja

śledzenie obiektu

kontrola kamery telefonu

tryb portretowy

jeden przycisk kontroli
zoom i ostrości

bardzo łatwe
wyważanie

joystick
focus +
focus playback
inception mode

WYGODNE STEROWANIE
KCIUKIEM

PRZENOŚNY. KOMPAKTOWY.
ERGONOMICZNY.

KREATYWNE FILMOWANIE
Z APLIKACJĄ MOZA GENIE

Przyciski umieszczone na gimbalu umożliwiają
wygodne i bezproblemowe sterowanie wieloma
funkcjami takimi jak focus, nachylenie osi, odtwarzanie
wstecz lub tryb incepcji jedynie za pomocą kciuka.

Unikalny, lekko pochylony kształt, naśladujący Krzywą
Wieżę w Pizie nadaje artystyczny i ergonomiczny
wygląd gimbalowi MOZA Mini-S. Ten rewolucyjny
design zapewnia wygodny chwyt i niweluje ryzyko
wysunięcia się gimbala z ręki operatora.

MOZA Mini-S łączy się z aplikacją MOZA GENIE Za
pomocą jednego kliknięcia. Aplikacja umożliwia
dodanie wielu kreatywnych efektów do Twojego filmu,
czyniąc go jeszcze ciekawszym.

Dystrybutor:

Górczewska 216,
01-460 Warszawa
tel.: +48 722 797 900

info@solectric.pl
www.solectric.pl

