wwww.solectric.pl

Pro
W pełni profesjonalne ujęcia

Stabilizator MOZA PRO zaprojektowany został z myślą
o profesjonalistach. Dzięki zastosowanym w gimbalu
mocnym, bezszczotkowym silnikom oraz zaawansowanej
technologii stabilizującej, tworzenie płynnych, profesjonalnie
wyglądających ujęć nigdy nie było tak proste.

•

Maksymalna ładowność 10 kg – idealne rozwiązanie
zarówno dla operatorów lustrzanek jak i większych kamer
profesjonalnych.

•

Uniwersalny, bezprzewodowy kontroler, obsługiwany
za pomocą kciuka, pozwala sterować kamerą, gimbalem i
ustawieniami za dotknięciem jednego palca.

•

Precyzyjna kontrola dzięki nowoczesnemu, wydajnemu
silnikowi.

•

Czas pracy na baterii – 4h.

•

Kompaktowa jednostka dystrybucji zasilania, umożliwiająca
zasilanie akcesoriów.

•

Dedykowana aplikacja MOZA Assistant oraz software do
sterowania parametrami i aktualizacji oprogramowania

OBSŁUGIWANY SPRZĘT

SOLIDNE WYKONANIE

Profesjonalny stabilizator MOZA Pro jest przeznaczony do użytku np. w
produkcjach filmowych, telewizyjnych czy teledyskach. Dzięki maksymalnej
ładowności 10 kg stał się urządzeniem dla profesjonalnych operatorów i twórców
filmowych. Jest w stanie obsługiwać duże, ciężkie kamery kinowe, takie jak np.
BMCC, BMD USRA Mini, Canon C100/ C300, Sony FS5, RED Epic, ARRI Alexa Mini
i inne.

Wykonany ze stopu magnezowo-aluminiowego, takiego jaki używa się
w przemyśle lotniczym ze względu na wyjątkową sztywność, MOZA PRO jest
bardzo wytrzymały i odporny na zniszczenia. Doskonale radzi sobie z nawet
z trudnymi projektem.
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ELASTYCZNE TRYBY PRACY

JEDNOSTKA DYSTRYBUCJI ZASILANIA

MOZA Pro oferuje 3 tryby pracy (standardowy, odwrócony i tryb „walizki”),
między którymi możesz łatwo się przełączać, aby uzyskać optymalny komfort
pracy w zmieniających się warunkach filmowania.

Port USB 5V-1A oraz port 12V-0,8A DC, znajdujące się w dolnej części jednostki,
zapewniają zewnętrzne zasilanie akcesoriów, takich jak nadajnik wideo,
urządzenie śledzące ostrość itp. Daje to możliwość znacznego rozszerzenia
funkcjonalności urządzenia.

SPECYFIKACJA MOZA PRO

Dystrybutor:

Waga

3.6kg z rączką i baterią

Max. Udźwig

10 kg

Wymiary zestawu

Z ramieniem przedłużającym: 570mm(W)*395mm(D)*480mm(H)
Bez ramienia przedłużającego: 570mm(W)*300mm(D)*480mm(H)

Wymiar tacy

Z ramieniem przedłużającym: 265mm x 228mm x 177mm
Bez ramienia przedłużającego: 265,8mm x 183mm x 177mm

zakres obrotu

Oś odchylenia: ± 360 ° w sposób ciągły
Oś przechyłu: W górę 135 ° w dół 175 °
Oś obrotu: od lewej 75 ° do prawej 235

Zakres obsługi Bluetooth

5m

Zakres obsługi pilota zdalnego sterowania

50 m

PPM

Ogólny protokuł PPM

CAN

Ogólny protokuł CAM

Typ baterii

Akumulator litowy

Pojemność baterii

2800mAh

Żywotność baterii

>4h
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