
יבואן רשמי של DJI בישראל 

Fly As You Are

בן  הוא  העוצמתי  אך  הקומפקטי   Mavic Mini
שלך  הרגעים  את  לוכד  המושלם,  היצירתי  הזוג 
עם  יחד  הרגיל.  את  מאמץ  ללא  שמרומם  באופן 
תוכלו  לשימוש,  הנוחה   DJI Fly אפליקציית 
ומפרספקטיבה  דאגות  נטולת  מטיסה  ליהנות 

שלא דומה לה

טווח טיסה מקסימלי
2 ק“מ 

זמן טיסה מקסימלי
20 דקות

משקל
249 גרם

צילום פשוט ועריכה 
פשוטה 

גימבל 3 צירים
2.7K מצלמת

גלאים תחתיים
 GPS + 
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99999-015-61

MAVIC MINI 

MAVIC MINI COMBO 

יבואן רשמי של DJI בישראל 

קל לשימוש

חוויית  מציעה   DJI Fly של  החדשה  אפליקציה   -
ליצור,  לך  שמאפשר  מה  אינטואיטיבית,  משתמש 
תיקונים  עם  קולנועיים  צילומים  ולשתף  לערוך 

שהמערכת עושה בעצמה.
לך  שתעזור  תכונה  לטיסה,  הדרכה  אפילו  בו  יש   -
במהירות   Mavic Mini עם  בעבודה  להתחיל 

ובבטיחות.

1. משקל הכלי כולל סוללות ומדחפים. בדוק את כל הכללים החלים
ותקנות לפני השימוש ותטיס תמיד בבטחה ליד אחרים.

2. נמדד במהירות קבועה של 14 קמ"ש בתנאים חסרי רוח.
CE ו 2- ק"מ לדגם תואם FCC MT1SS5 3. 4 ק"מ לדגם תואם

(MT1SD25). מדידות ננקטו בסביבות ללא הפרעה .

תכונות ואביזרים
Mavic Mini תומך גם במצב CineSmooth, תבניות יוצרים, 
יכולים  משתמשים  אחרות.  חכמות  ופונקציות   QuickShots
טעינת  כיוונית,   דו  טעינה  רכזת  הכוללים  אביזרים  מגוון  לחקור 

בסיס,  ערכת יצירתי  תיק מיני DJI, ועוד. 

מצלמת גימבל

12MP תומך באפשרות Mavic Mini -
 Quad HD תמונות וקטעי וידאו -

.2.7K עם   
- גימבל ממונע 3 צירים מספק

- יציבות מצלמה מעולה ומבטיחה
- תמונה  ברורה וחלקה במיוחד.

תעופה בטוחה

- Mavic Mini יכול להיות מצויד בעיצוב מיוחד 
עם מגני מדחף 360°C שנותנות הגנה  מלאה 
לבטיחות   הטיסה  את  ומשפר  מדחפים  על 

,GPS -בזכות מערכת החיישנים  וה
- Mavic Mini יכול גם לרחף במדויק, הן בתוך 

הבית והן בחוץ.

Ultralight

במשקל של פחות מ 250- גרם, Mavic Mini הוא 
של  ביותר  והבטוחה  הנמוכה  המשקולות  בדרגת 
אותה  לפטור  עשויים  רבות  שבמדינות  מל"טים, 
הברית  בארצות  לדוגמה,  מסוימות.  מתקנות 
ובקנדה תוכלו להטיס את Mavic Mini ללא צורך 

לרשום את המל"ט שלכם בממשלה. 

שלט רחוק

 Mavic ברכישת  כלול  ייעודי  מרחוק  בקר 
וידיאו  הזנת  על  לשמור  שיכולה   Mini
באיכות HD, במרחק של עד 4 ק"מ. ניתן 
הניתנים  בקרה  מקלות  בקלות  לאחסן 
להסרה בתוך השלט הרחוק לצורך הוספת 

ניידות

זמן טיסה מורחב

הנמוך,  ומשקלו  האופטימלי  העיצוב  בזכות 
רב  זמן  באוויר  להישאר  מסוגלת   Mavic Mini
בשוק.  דומים  צרכנים   Fly Cams מאשר  יותר 
סוללה  עם  טיסה  זמן  של  דקות   30 עד  תיהנו 

טעונה לחלוטין

טווח טיסה מקסימלי
2 ק“מ 

זמן טיסה מקסימלי
20 דקות

משקל
249 גרם

צילום פשוט ועריכה 
פשוטה 

גימבל 3 צירים
2.7K מצלמת

גלאים תחתיים
 GPS + 


