
DJI Avata Fly Smart Combo - Born to Fly
Mknij przez przestworza i ciesz się jeszcze ciekawszym doświadczeniem lotu. Nowy dron wyścigowy DJI Avata 

zapewni Ci niezrównaną immersję i pozwoli spojrzeć na świat spod chmur. Lekki, zwrotny i wytrzymały - 
niestraszne mu żadne wyzwania. Nagrywaj filmy 4K z elektroniczną stabilizacją obrazu (EIS) i korzystaj z transmisji 

wideo DJI O3+. Czas lotu drona sięga 18 minut, a dolne wykrywanie przeszkód pozwala latać bardzo nisko nad 
ziemią. W zestawie znajdziesz też gogle DJI FPV Goggles V2 oraz kontroler ruchu DJI Motion Controller.

Immersyjne doświadczenie lotu

Pożegnaj obawy

Niezawodna transmisja

DJI FPV Goggles V2

Teraz możesz spojrzeć na świat z lotu ptaka i swobodnie eksplorować przestworza. Jeśli marzysz o lataniu, DJI Avata 
będzie dla Ciebie idealny! Załóż gogle, chwyć w dłoń kontroler ruchu i ruszaj w podniebną podróż. Ciesz się 

bezpieczeństwem lotu i całkowitą kontrolą, nie rezygnując przy tym z dreszczyku emocji. Wykonuj brawurowe 
manewry, odkrywaj swoją okolicę z nowej perspektywy i poczuj się tak, jakbyś rzeczywiście latał!

Jeszcze lepsza jakość obrazu

Lekki, zwinny, wytrzymały

Nadchodzi prawdziwy przełom w obrazowaniu FPV. Dzięki 1/1,7-calowej matrycy CMOS DJI Avata umożliwia 
ultraszerokokątne nagrywanie 4K z przysłoną f/2.8. Co więcej, pole widzenia 155° zapewnia unikalną perspektywę 
bliską temu, co widzimy własnymi oczami. Tryb D-Cinelike gwarantuje żywą, interesującą kolorystykę, a technologie 
elektronicznej stabilizacji obrazu RockSteady 2.0 i HorizonSteady pozwalają cieszyć się niesamowitą płynnością ujęć 

- nawet podczas wykonywania wyjątkowo brawurowych manewrów.

DJI Avata jest niesamowicie szybki i zwrotny - doskonale poradzi sobie nawet wewnątrz budynków i w wąskich 
przestrzeniach. Lekki, przenośny i kompaktowy - może Ci towarzyszyć niemal wszędzie. Wyróżnia się także solidną 

konstrukcją i czasem lotu do 18 minut. Co więcej, wbudowana osłona śmigieł sprawia, że nawet jeśli dron z czymś 
się zderzy, będzie mógł po prostu się odbić i kontynuować lot. Bez obaw śmigaj między gałęziami i w korytarzach, 

docieraj tam, gdzie inni nie mogą, a jeśli Twój Avata upadnie do góry nogami, włącz tryb Turtle i patrz, jak wraca do 
działania!

Ciesz się większą pewnością siebie podczas lotu. DJI Avata został wyposażony w dolny system wizyjny i czujnik ToF, 
dzięki czemu skutecznie wykrywa przeszkody od dołu i może latać nawet na małych wysokościach. Ponadto przycisk 
hamowania awaryjnego na kontrolerze ruchu umożliwia błyskawiczne zatrzymanie drona, a funkcja RTH zapewnia 

dodatkową ochronę, gdy sygnał będzie zbyt słaby lub gdy poziom naładowania akumulatora znacznie spadnie. 
Większe bezpieczeństwo lotu pozwoli Ci bez obaw wykonywać nawet najbardziej złożone manewry!

Wyraźny, płynny podgląd na żywo w goglach, niezawodna stabilność i jeszcze lepsza responsywność podczas lotu - to 
tylko niektóre zalety flagowej technologii transmisji DJI O3+, którą wykorzystuje DJI Avata. Dron został też wyposażony 

w wielokierunkowe anteny 2T2R. Wszystko to sprawia, że możliwe jest przesyłanie wideo w wysokiej jakości nawet 
1080p/100FPS na odległość do 2 km z ultraniskim opóźnieniem około 30 ms.  
Uwaga: w wypadku DJI FPV Goggles V2 możliwa jest transmisja wideo do 810p.

Ciesz się immersyjnym doświadczeniem lotu. Wchodzące w skład zestawu gogle DJI FPV Goggles V2 są niezwykle 
lekkie i wygodne. Pozwalają przesyłać sygnał na duże odległości, zapewniając przy tym wysoką rozdzielczość i niskie 

opóźnienie. Wyróżniają się także imponującą odpornością na zakłócenia. Co więcej, przeznaczony dla nich 
akumulator gwarantuje czas pracy sięgający 110 minut! To oznacza, że wystarczy raz naładować gogle, aby odbyć 

nawet kilka podniebnych podróży. Z DJI FPV Goggles V2 spojrzysz na znajomą okolicę z zupełnie nowej perspektywy!

Dodatkowe możliwości
Zyskaj jeszcze więcej możliwości. Wchodzący w skład zestawu DJI Motion Controller zapewnia niezwykle intuicyjne 

doświadczenie lotu. Teraz możesz sterować dronem za pomocą prostych gestów! Wypróbuj też dostępny w 
sprzedaży oddzielnie DJI FPV Remote Controller 2, aby wykonywać jeszcze bardziej zaawansowane manewry i 
tworzyć oryginalne ujęcia. Ponadto dedykowana aplikacja DJI Virtual Flight oferuje mnóstwo zróżnicowanych 

scenariuszy - pozwoli Ci wygodnie szlifować umiejętności pilotażu. Bez problemu zainstalujesz ją zarówno na 
smartfonie, jak i na komputerze.

Born to Fly

Immersyjne 
doświadczenie lotu

Intuicyjny 
kontroler

Stabilizowane 
wideo 4K

Niewielki i zwrotny Wbudowana 
osłona śmigieł

Transmisja HD 
o niskim opóźnieniu


