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 P3-Professional مدل بدون سرنشین یا  پهپاد( پرنده)کوپتر مشخصات فنی دستگاه مولتی
1.3 kg  به همراه باتری(وزن( 

15x8x13 cm  متر()برحسب سانتیابعاد 
6000 m ارتفاع از سطح دریا()برحسب  حداکثر ارتفاع پرواز 

25 min برحسب دقیقه(  مدت زمان پرواز یا مداومت پروازی( 

 Sony CMOS EXMORپیکسل، سونی مگا12.76

UHD (4K): 4096x2160p24/25, 3840x2160p24/25/30 

 کیفیت تصویربرداری هوایی

 2000m (2km)  (رمت)برحسب عملیاتی یا رنج ارتباط دستگاه با ریموت کنترلربرد 

15.2 V, 4S LiPo, 4480 mAh مشخصات باتری 
 سازی فیلم و عکسجهت ذخیره MicroSDحافظه  

  GPSیاب موقعیت 

  GLONASSیاب موقعیت 

 نمای داخلیژیروسکوپ و قطب 
 همراه و تبلت جهت دریافت آنالین تصاویرامکان اتصال تلفن 
 درجه ای دوربین 063قابلیت چرخش  

 گراد()برحسب سانتی  دمای کارکرد دستگاه 50 +  تا 20-   

 چین 

ساخت جهت صادرات به آمریکا، طراحی و )باالترین کیفیت 

  کشورهای اروپایی و ژاپن(

 کشور سازنده

 قیمت تقریبی لطفاً تماس بگیرید
 

سازی مکان محدودا  ،برداری نرم و بدون لرزشبرداری و عکسجهت فیلم وارده به دوربین در اثر پرواز پرنده ناخواسته هایتکانمهار   فریم در ثانیه، 03یا 4Kالعاده برداری با کیفیت فوقبرداری و عکسای، فیلمدرجه 063دید دوربین  

یابی برای موقعیت  GLONASS به همراه تکنولوژی  GPS یدارای سیستم بهبودیافته   اپلیکیشن آندروید و آیفون جهت کنترل کامل و مشاهده زنده فیلم و تصویر،   کشور، داخل پرواز در  ارتفاع و مسافت پرواز جهت انطباق با قوانین

پرواز در محیطامکان    ،در صورت قطع ارتباط رادیویی (Return-to-Home( خودکار دستگاه، قابلیت برگشت خودکار به موقعیت جغرافیایی شروع پرواز)Landing( و فرود)TakeOffریزی شده و برخاستن)جهت حرکت برنامه تردقیق

 محرکه قدرتمند و مطمئن یسیستم نیروو    کیلومتربرساعت 03زش باد با سرعت قابلیت حفظ موقعیت در هنگام و  پرواز،  سازشبیه ، ثبت وقایع پرواز    ،استفاده از پرنده سهولت   ،بصری  یابسیستم موقعیت با استفاده از (Indoor)بسته های

                          باشد.میپرنده هوشمند ،  تنها بخشی از امکانات این قیمت مقرون به صرفه نسبت به سایر پهپادها و با طول عمر باال
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 .       حاصل نمایید تماسبا کارشناسان مجرب این شرکت  ،و دریافت مشاورهل و جهت کسب اطالعات بیشتر وألطفاً در صورت داشتن هر گونه س                                                        
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