Blade 150 S BNF Basic

Zcela nová konstrukce modelu
Střídavý ocasní motor má
z uhlíkových desek a hliníkodíky novému firmware rychlé
a přesné reakce, při kolizi má vých součástí, posouvá tuhost
vysokou odolnost proti poško- rámu na vyšší úroveň a zajišťuje tak větší zážitek z letu.
zení a jednoduchý servis.
• Řídící jednotka Spektrum AR6335A s technologií Spektrum™ AS3X
• Hlavní střídavý motor BLH3417
• Ocasní střídavý motor BLH9311
• Regulátor 2v1 SPMSH2065
• Technologie SAFE® usnadňuje učení
• Progresivní letové režimy umožní růst a rozvíjet své pilotní dovednosti
• Panika rychle obnoví polohu modelu pomocí přepínače
• Konstrukce z uhlíkových vláken a hliníku zvyšuje pevnost konstrukce
• Kolektivní řízení a funkce SAFE® nabízí větší možnosti růstu dovedností
• Odolná, vysokorychlostní digitální serva s kovovými převody
• Ocasní střídavý motor má rychlé reakce a udrží model v dané poloze
• Délka letu 5-6 minut

Špičková technologie Spektrum™ obsažena v řídící jednotce AR6335A s elektronickou
stabilizací AS3X a technologií
SAFE usnadňuje proces učení a
umožňuje volbu režimu letu.

Funkce záchrany Panika je
nyní rychlejší, snadnější a
přesnější. Jediným stisknutím
tlačítka se Blade 150S automaticky uvede do visení.

Technické údaje
Průměr rotoru 360 mm
Délka		
365 mm
Výška		
128 mm
Šířka		
62 mm
Hmotnost
200 g
Baterie
Doporučena LiPol 3S 400 - 500mAh 30+ C
Prům.oc. vrt. 64 mm
Přijímač
Spektrum™ AR6335A
Regulátor
Střídavý SH2065
Cyklika
CCPM 120°
Serva cykliky Spektrum™ H2070
Listy
155mm Composite Plastic

RC model vrtulníku Blade 150 S BNF Basic je ideální pro nácvik pokročilé pilotáže. Průměr rotoru 360mm, uhlíková konstrukce,
plně sestavena připraven k letu. Řízený kolektiv s letovými režimy pro akrobacii nabízí vysoké možnosti využití. Přijímač s pokročilou funkcí SAFE. Díky inovativní technologii SAFE® je Blade® 150 S výborným modelem pro začínající a pokročilé piloty. Se třemi
progresivními letovými režimy umožňuje SAFE® učit se svým vlastním tempem. Nyní je funkce záchrany Panic rychlejší, snadnější
a přesnější než kdykoli předtím.
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