
Vlastnosti
• SAFE® technologie s funkcí Panika pro návrat do stabilního letu
• AS3X™ technologie zvyšuje přesnost řízení a 3D letové režimy
• 6-ti kanálový přijímač Spektrum AR636A DSMX® (nainstalován)
• Vysoce intenzivní vnitřní LED noční osvětlení (nainstalováno)
• Výkonný motor 10BL1250Kv Outrunner (instalován)
• Regulátor E-flite 40A Lite Pro se spínaným BEC (nainstalován)
• Digitální 13 g mikro serva s kovovými převody (nainstalována)
• Lehká, uhlíkem vyztužená konstrukce Z-Foam™
• Pokročilá aerodynamika, včetně Vortex turbulátorů
• Dvoudílné, křídlo pro snadnou přepravu
• Velké řídící plochy pro 3D létání a dvojitě zkosené závěsy
• Odolný drátěný podvozek a velká kola
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Technické údaje
Rozpětí   1143 mm
Délka   1143 mm
Letová hmotnost  1450 g
Nosná plocha  35 dm²
Plošné zatížení  35 g/dm²
Elektro pohon  Střídavý E-Flite Power 10 1250 ot/min/V
Regulátor  Střídavý E-Flite 40 A Pro Switch BEC
Vrtule   12x6
Baterie   Doporučena LiPol 11.1 V 2200 mAh
Přijímač   6 kanálový Spektrum AR636A AS3X Sport
Serva:    Digitální 13 g
Kužel:   40 mm

Přístup k přijímači
Po sejmutí krytu na spodní straně trupu 

je přístupný prostor se servy ocas-
ních kormidel a k přijímači Spektrum 

AR636A.

NIGHT VisionAire AS3X BNF Basic

Řízení
Kormidla křidélek i ocasních ploch mají  
oboustranné zkosení náběžných hran, 

proto je díky tomu možné využívat 
maximální výchylky při 3D létání.

Ostruhové kolečko
Model má pevný drátěný hlavní podvo-
zek a pro pojíždění po dráze i řízené 

ostruhové kolečko.

Přístup k baterii
K baterii a je snadný přístup díky pro-
stornému krytu na trupu, díky kterému  

můžete opět rychle odstartovat.

Akrobatický model NIGHT VisionAire s osvětlením pro noční létání a přijímačem AR636A DSMX, který je speciálně vyladěn pro tento model. Přijímač má funkci 
AS3X s letovými režimy jak pro rychlý let tak pro 3D akrobacii. Navíc má funkci SAFE s tlačítkem záchrany.


