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INFORMAČNÝ LIST 
NNOOVVÝÝ  PPRROODDUUKKTT  

  
KKvvaaddrrookkooppttéérraa  DDRROOMMIIDDAA  2266660044  --  KKOODDOO    

ss  vveessttaavvěěnnoouu  kkaammeerroouu  
  

MOC:  59,99 € 
 
Balenie: 12 ks v kartóne 
 
Rozmery:   250 x 60 x 157 mm  (D, H, V) 
 
Váha produktu:  0,336 kg  
 
Predpokladaný termín expedície: December 2014 
 
Číslo položky:   18-5851 
 
Čiarový kód:   4009803266046 
 
Popis: 
KODO je nová kvadrokoptéra se zabudovanou digitální kamerou vybavenou funkcí fotografování i nahrávání videa. Létání s ní je 
opravdu hračka, a to i za soumraku nebo dokonce za tmy díky vestavěnému LED osvětlení. S pomocí integrovaného 
mnohoosého stabilizačního systému si během krátké chvíle bude moci užít strhující lety i nezkušený pilot. Baterie LiPo s 
kapacitou 390mAh se přitom postará, aby každý z nich netrval méně než 8 minut. Ani vzdušné přemety nejsou pro KODO žádný 
problém, díky čemuž budou vaše letecké záběry ještě více uchvacující. Součástí balení je již sestavený model s kamerou, 
paměťová karta, USB čtečka paměťových karet a také všechny potřebné RC komponenty spolu s baterií a nabíječkou. S KODEM 
si budete moci užít pohled na svět ze zcela odlišné perspektivy, než jste si kdy dokázali představit! 
 
Vlastnosti modelu: 
Rozměry: Úhlopříčka mezi hřídelemi rotorů 90 mm; délka 91 mm; výška 45 mm; šířka 91 mm 
Hmotnost i s baterií 52 g 
RTF (ready to fly) - Již složený model včetně RC vysílače, přijímače, baterie a nabíječky 
Vestavěná digitální kamera s funkcí fotografování i nahrávání videa 
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití  
Doporučeno pro věk: 14+ 
 
Obsah balení: 
- Plně sestavená kvadrokoptéra KODO 
- Vestavěná digitální kamera s funkcí fotografování i nahrávání videa 
- Vestavěné LED osvětlení pro létání za šera nebo ve tmě 
- 2,4 GHz vysílač i s bateriemi 
- Baterie 390 mAh LiPo s USB nabíječkou 
- Náhradní listy rotorů (4 kusy) 
- Paměťová karta, USB čtečka pro Micro SD karty 
- Chrániče rotorových listů 
 
 
 


