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Air 2
Zaprojektowany dla profesjonalistów.
Gimbal MOZA Air 2 to stabilizator o maksymalnym udźwigu
aż 4,2 kg, co sprawia, że obsługuje on zarówno lustrzanki
cyfrowe jak i mniejsze kamery profesjonalne. Daje to
ogromny wybór kamer, obiektywów i akcesoriów,
które można z nim połączyć, aby realizować swoje
kreatywne pomysły.
•

Max udźwig do 4,2kg - współpracuje z lustrzankami cyfrowymi,
bezlusterkowcami i profesjonalnymi kamerami

•

4 regulowane osie oraz 8 trybów śledzenia

•

16 godzin pracy na baterii

•

Ulepszony smart time-lapse

•

Wyświetlacz LED i pełna personalizacja ustawień

•

Pełen system profesjonalnych, dedykowanych akcesoriów –
follow focus, pilot sterujący i plecak

Maksymalne obciążenie

4,2

kg

Waga gimbala

1,6

kg

Czas pracy na baterii

16

h

ENRGIA BEZ KOŃCA
Cztery wymienne akumulatory litowo-jonowe o
wysokiej wydajności zapewniają MOZA Air 2 czas pracy
do 16 godzin. Możesz też zaopatrzyć się w dodatkowe
baterie.

SYSTEM ZASILANIA MOZA
SPARK

SMART TIME-LAPSE

MOZA Air 2 wyposażony jest w cztery porty zasilania:
port wejściowy pozwala na alternatywne sposoby
zasilania MOZA AIR 2 np. z power banku, a porty
wyjściowe zasilają kamerę i inne akcesoria (jak follow
focus, światła LED i monitory) z poziomu gimbala.
Kluczową częścią systemu zasilania MOZA SPARK
jest system zarządzania akumulatorami (BMS),
który optymalizuje zużycie energii przez MOZA Air 2 i
akcesoria, zwiększając całkowitą żywotność baterii.

Udoskonalona funkcja Smart time-lapse.
Zoptymalizowane algorytmy timelapse otwierają przed
Tobą niespotykane dotąd możliwości kreatywnego
tworzenia profesjonalnych filmów technikami motion
control.

OLED

Wyświetlacz OLED

System zasilania MOZA SPARK

WIELE TRYBÓW ZDJĘCIOWYCH
Dzięki 3-osiom obrotu oraz 8 trybom śledzenia, MOZA
AIR 2 posiada wiele trybów fotografowania np. tryb
incepcji, tryb FPV (first-person-view), tryb sportowy,
panoramiczny i tryb śledzenia. Jeśli do MOZA AIR 2
podłączymy iFocus M to stanowi on 4-tą oś dającą
możliwość regulacji ostrości i zbliżeń.

Dystrybutor:

Time-lapse

System szybkiego montażu

16 H pracy na baterii

Auto - Tuning

BŁYSKAWICZNE I
BEZPROBLEMOWE WYWAŻENIE

PROFESJONALNE AKCESORIA
MOZA ECOSYSTEM

MOZA Air 2 jest kompatybilny z płytką szybkiego
montażu Manfrotto i oferuje prosty proces wyważenia
twojego sprzętu. MOZA Air 2 posiada zabezpieczenie
Hard Stop, które sprawi, że twoja kamera nie będzie
się przemieszać, gdy ustalisz już odpowiedni punkt
wyważenia. Po prostu zablokuj kamerę w gimbalu i
zacznij filmować za pomocą MOZA Air 2 bez obawy,
że będziesz musiał poszukiwać właściwego środka
ciężkości na nowo.

Moza AIR 2 współpracuje z całym system
dedykowanych akcesoriów takich jak follow focus,
pilot sterujący i pojemny plecak, który bez problemu
zmieści nie tylko gimbala w dowolnej pozycji, ale także
rozbudowany, kompletny zestaw fotograficzny.
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