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Vlastnosti
• Vyšší spolehlivost a větší dosah!
• Nová modulace DSMR 2,4 GHz, vysílač je zpětně kompatibilní se 
všemi staršími přijímači
• Nastavitelná rámcová rychlost - 11 nebo 22 ms
• Jazyk Menu: angličtina, němčina, italština a francouzština
• Paměť na 30 modelů, pojmenování 8 znaky
• Vysílač má slot na SD kartu - nekonečné rozšíření paměti na modely, 
možnost přehrání firmware vysílače
• Integrovaná anténa ve vysílači znamená konec ulomených antén
• Možnost napájení alkalickými, NiMH AA články nebo LiPol akumulátory
• Nastavitelná hodnota napětí pro aktivaci alarmu
• Grafický podsvícený displej s nastavitelným kontrastem
• Raceware - jednoduché intuitivní programování, integrovaná telemetrie
• Dobrá ergonomie a nízká hmotnost. Obsahem balení jsou tři různě tva-
rované držáky, takže si můžete vybrat ten, který vám vyhovuje nejlépe.
• Jako volitelné příslušenství jsou k dipozici různé typy volantů - viz 
Doporučené příslušenství
• Mix řízení kol pro řízení předních a zadních kol nebo pro řízení před-
ních kol dvěma servy
• Programovatelný mix pro 3. a 4. kanál

Technické údaje
Počet kanálů:  4
Modulace:  Nastavitelná DSM, DSM2, Marine a DSMR
Pásmo:   2,4 GHz
Paměť:   30 modelů, lze výrazně rozšířit SD kartou
Telemetrie:  Ano
Napájení:  4 ks AA baterie/LiPol akumulátor
Přijímač:  Spektrum SR410 DSMR
Hmotnost:  380 g bez baterií
Rychlost:  11 nebo 22 ms (s přijímačem DSMR)

Programování
Veškeré programování vysílače se 
provádí pomocí rolovacího tlačítka. 

Navigace v menu je velmi pohotová a 
rychlá díky použití intuitivního software 

Spektrum Raceware™.

Řízení a trimy
Pro maximální komfort řízení jsou 
trimy přehledně uspořádány kolem 

volantu tak, aby jejich ovládání bylo co 
nejsnazší.

Přijímač SR410
Obsahem balení je čtyřkanálový přijí-
mač Spektrum SR410. 
Nová modulace DSMR
ová modulace DSMR přináší spolehli-
vější přenos a výrazné zvýšení dosahu.
Dvě antény
Přijímač je vybaven dvěma anténami - 
jedna anténa je integrovaná v přijímači, 
druhá anténa je tvořena dlouhým 21 cm 
koaxiálním kabelem, který je na konci v 
délce 31 mm zbaven stínění. Dostateč-
ně dlouhý koaxiální kabel lze bez pro-
blému vyvést mimo krabičku přijímače, 
např pod karosérii modelu. Toto uspořá-
dání zajišťuje tzv. prostorově diverzitní 
příjem signálu - podstatné snížení prav-
děpodobnosti ztráty signálu. 
Univerzální využití
Přijímač lze doporučit nejen pro auta, 
ale i pro řízení lodí.
Ochrana proti vodě
Plošný spoj je chráněn proti působení 
vlhka vodě odolným nástřikem.

Integrovaná anténa
Integrovaná anténa ve vysílači zna-

mená konec ulomených antén. Nyní je 
díky pevnému uspořádání antény uvnitř 
těla vysílače anténa dobře chráněna.

Podsvícený displej
Na velkém grafickém podsvíceném 

displeji je menu přehledně uspořádá-
no, velká písmena mají proto dobrou 

čitelnost i na větší vzdálenost.


