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Link do produktu: https://77hobby.pl/runcam-eagle-p-189.html

RunCam Eagle
Cena

161,40 zł

Cena regularna

269,00 zł

Dostępność

W MAGAZYNIE (wysyłka 24h)

Czas wysyłki

1 dzień

Numer katalogowy

RUNEAGLE

Producent

RunCam

Opis produktu
Kamera RunCam Eagle jest wyjątkową kamerą nie tylko ze względu na zastosowanie matrycy CMOS oraz nowego standardu
Global WDR ale przede wszystkim ze względu możliwość wyboru wersji o współczynniku proporcji obrazu 16:9 będącego
standardem w większości gogli FPV.
Kamera mimo iż posiada aluminiowa obudowę nie jest znacznie cięższa od RunCam Swift 2 - 16g przy wymiarach 31mm(Dł.) x
26mm(Sz.) x 26mm(Wys.)
Kamera RunCam Eagle może być zasilana bezpośrednio z zewnętrznego źródła zasilania np. baterii Li-Po 2S/3S/4S i posiada
bardzo szeroki zakres napięcia pracy od 5V - 17V.
Kamera występuję w dwóch wersjach:
o współczynniku proporcji obrazu 16:9 z obiektywem o polu widzenia 130°
o współczynniku proporcji obrazu 4:3 z obiektywem o polu widzenia 140°
Kamery w obu wersjach dostępne są w kolorach:
Pomarańczowa.
Czarna.
Wszystkie rodzaje kamer RunCam Eagle posiadają filtr Infrared który zapewnia lepszy kontrast oraz żywsze kolory zwłaszcza w
czasie słonecznych dni.
Najważniejsze cechy kamery RunCam Eagle na które warto zwrócić uwagę:
Aluminiowa obudowa - większa wytrzymałość i lepsze odprowadzanie ciepła
Współczynnik proporcji obrazu 16:9 - standard w większości gogli FPV
Matryca w standardzie CMOS oraz nowy system Global WDR - wyjątkowa jakość obrazu i lepsze odwzorowywanie
obrazu przy dużych kontrastach
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Specyfikacja:
Wielkość matrycy: 1/1.8" CMOS
Obiektyw: 2.5mm
Pole widzenia (wersja 16:9): F.O.V 130°
Pole widzenia (wersja 4:3): F.O.V 140°
Rozdzielczość pozioma: 800TVL
Minimalne oświetlenie: 0,01Lux/ 1.2F
Format obrazu: PAL/NTSC przełączane z poziomu OSD kamery
Stosunek sygnał/szum: >50dB (bez AGC)
Przełącznik dzień/noc: Kolor / Automatyczny / Black & White
Wide Dynamic Range (WDR): Global-WDR
OSD: Tak (menu)
Zasilanie: 5-17V DC (Działa z akumulatorami 2S/3S/4S)
Obudowa: aluminiowa
Waga: 16g
Rozmiar: 31mm(Dł.) x 26mm(Sz.) x 26mm(Wys.)
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Zakres dostawy:
Kamera RunCam Eagle
Aluminiowy uchwyt mocujący
Zestaw wkrętów
3-pinowy sylikonowy przewód FPV
Przewód 5D-OSD menu
Instrukcja obsługi

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Format obrazu: 16:9 , 4:3
Kolor obudowy: Pomarańczowy , Czarny
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