LanParte HHG-01 - gimbal do GoPro i
smartfonów
Koniec ery rozedrganych filmów kręconych z ręki. Ręczny,
elektroniczny stabilizator żyroskopowy typu gimbal Lanparte
HHG-01 dedykowany do smartfonów i kamer GoPro gwarantuje
płynne ujęcia w każdych warunkach. Stabilizuje w 3 osiach
(lewo-prawo, góra-dół i pochylanie na boki) dzięki
bezszczotkowym, precyzyjnym silnikom, które natychmiast
kompensują ruch kamery. To system najbardziej
zaawansowanej stabilizacji na rynku.
Gimbal posiada regulowaną przeciwwagę oraz tryb inteligentnego wyważania, dzięki czemu jest
gotowy do użycia z każdym smartfonem o wielkości ekranu do 5.5-6" i kamerami GoPro Hero 3+/4
dosłownie w ciągu niecałej minuty, nie wymagając żadnej skomplikowanej konfiguracji. Jego
skuteczność działania dorównuje systemom stabilizującym na platformach latających oraz gimbalom
typu MoVI. Nie pozostaje nic, tylko filmować :)

Specyfikacja:
3 osiowa aktywna stabilizacja (Tilt, Roll, Pan)
System sterowania gestami
Precyzyjne bezszczotkowe i bezgłośne silniki BLDC
Maksymalny błąd poziomowania +/-0.1°
Wbudowane wysokiej jakości, 6-cio osiowe Inercyjne Urządzenie Pomiarowe
Kompatybilny ze smartfonami o wielkości ekranu do 5.5-6" (iPhone 6/6+ i 6s/6s+, Samsung
Galaxy S5, Note 4 itp.) dzięki regulowanemu uchwytowi z pianką EVA zapobiegającą
zarysowaniom
Kompatybilny z kamerami GoPro Hero 3+ i Hero 4
Ergonomiczna budowa i brak wystającego okablowania
Materiały: ABS i stop aluminium
Akumulator: Li-ion, 11V, 1500mAh
Wymiary: 260mm x 123mm
Waga: 478g
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Bateria schowana w ergonomicznym, gumowanym uchwycie daje się łatwo wymienić za
naciśnięciem przycisku. Naładowana wystarcza do 3 godzin nieprzerwanej pracy, a u spodu znajduje
się wskaźnik LED informujący o stopniu naładowania.
Stabilizator w intuicyjny sposób pozwala na sterowanie ruchem kamery. Zapobiega przypadkowym i
szybkim szarpnięciom stosując zwolniony ruch góra-dół i kontrolowany ruch lewo-prawo, kierując
obiektyw dokładnie tam, gdzie chcemy. Silnik odpowiedzialny za trzecią oś chroni przed niechcianym
pochyłem na boki. Doskonałą równowagę systemu osiąga się dzięki ustawieniu przeciwwagi.
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stabilizator Lanparte HHG-01
LanParte SPH-01 uchwyt na smartfon o szerokości 56-76mm
LanParte SPH-01+ uchwyt na smartfon o szerokości 64-92mm
mocowanie LanParte GOC-01 do kamer GoPro Hero 3+ i Hero 4
przeciwwaga
akumulator HHGB-01
ładowarka sieciowa z adapterami EU, UK i USA
dedykowana, ochronna walizka transportowa z paskiem na ramię
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