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Světově proslulý propagátor modelářské sportovní 3D akrobacie a tvůrce 
nadčasového designu RC letadel Quique Somenzini, je jednou z nejvliv-
nějších osobností ve světě leteckého modelářství. Nová limitovaná edice 
RC soupravy DX18QQ, kterých bylo vyrobeno pouze 2000, je dalším 
dokladem jeho neúnavné snahy o dokonalost.

Nové vlastnosti software
• Rolování mezi telemetrií, monitorem a hlavní obrazovkou
• Přepínání mezi Funkčním a Systémovým Menu bez nutnosti vypnutí vysílače
• Programování mixu do 10% lze nastavit v krocích po 0,5%
• V menu 6-servové křídlo
• Kachní uspořádání ocasních ploch při volbě uspořádádní křídla Elevon
• Sound menu umožňuje aktivovat nebo omezit specifické zvuky DX18QQ
• Možnost přiřazení 5 letových režimů ke 2 přepínačům
• Rozšířený výběr grafiky pro identifikaci modelu v paměti
• Výběr přepínače letových režimů
• Křivku plynu lze přizpůsobit stavitelné vrtuli letadla
• Trim plynu lze nastavit jako 3-polohový přepínač pro start turbínového motoru
• Univerzální aplikace (Air, Heli, větroně)

Obsah balení:
Balení obsahuje 18 kanálový vysílač Spektrum DX18QQ, 12 kanálový přijímač 
Spektrum AR12120, 8-kanálový rozšiřující modul XP8000 X-Plus™, LiPol 
baterii 2600mAh 2S, síťový 12 VDC zdroj 200 mA, aršík obtisků DX18QQ, po-
pruh na krk DX18QQ, SD karta DX18QQ, DVD Speciální Edice DX18QQ, „Psí 
štítek“ DX18QQ, certifikát pravosti osobně podepsaný Quique, kufr na vysílač 
DX18QQ s grafikou Sol de Mayo, speciální utěrka z mikrovlákna na displej 
DX18QQ, čepice DX18QQ s podpisem Quique Somenzini, spárovací konektor, 
český návod.

Vlastnosti DX18
• 50 Modelů v paměti a 3000 na SD kartě
• SD karta
• Adaptivní systém Trainer
• Velký podsvícený LCD displej 192x96
• 3x časovač
• Elektronický „E Ring“ pro Heli
• Rozlišení 2048
• Více možností varování / Alarm
• Možnost nastavení rychlosti serva
• Přiřaditelné přepínače
• Více programovatelných mixů
• 10 typů křídla
• 6 typů cykliky
• 2 konfigurace větroně
• X-Plus technologie
• Mód 1 -4 je volitelný
• Nízká hmotnost
• Boční otočné knoflíky
• 18 kanálů s modulem X plus
• Spektrum DSMX
• 7 bodové křivky pro všechny kanály
• Kompatibilní s modulací Marine
• 12-kanálový přijímač AR12120 DSMX® PowerSafe™
• 8-kanálový rozšiřující modul XP8000 X-Plus™
• LiPol baterie vysílače 2S 2600mAh
• Certifikát pravosti osobně podepsaný Quique
• Kufr na vysílač DX18QQ s grafikou Sol de Mayo
• Speciální utěrka z mikrovlátna na displej
• Oranžově eloxovaný nápis Spektrum™
• DVD Speciální Edice DX18QQ

Přijímač (SPMAR12120)

SPMXP8000


