Delta Ray One 0,5m SAFE RTF & BNF

Elektronika modelu

Nainstalovaná řídící jednotka má
integrovány všechny potřebné funkce
do jedné základní desky. Obsahuje
přijímač Spektrum™ DSMX® 2.4GHz,
střídavý regulátor, lineární serva a
technologii SAFE.
Vlastnosti

Sklopná vrtule

Střídavý motor 180 BL 3000Kv v
tlačném uspořádání se sklopnou vrtulí
130 x 70mm a vrtulovým kuželem, tvoří
kompaktní pohonnou jednotku, která
je napájena LiPol baterií 280 mAh 2S
7.4V 30C.

• Připraven k letu po vybalení, stačí nabít baterii
• Exkluzivní technologie SAFE® usnadňuje létání
• Letové režimy pro začátečníky, pokročilé a zkušené
• Snadné převedení na technologii SAFE Plus umožňující přidání funkcí
AutoLand, Virtual Fence a Holding Pattern (prodává se samostatně)
• Lehká konstrukce EPO s extrémně odolnou konstrukcí
• Gumová špice odolná proti nárazu
• Sklopná vrtule pro zvýšení ochrany vrtule a motoru
• Výkonný střídavý motor pro vynikající výkon a dlouhou dobu letu
• Špičková technologie Spektrum ™ DSMX® 2.4GHz

Výměna baterie

Po odklopení krytu s kabinkou je k
dispozici vnitřní prostor tupu s elektronikou a pohonnou baterií.

Technické údaje

Rozpětí			
Délka			
Letová hmotnost		
Nosná plocha		
Plošné zatížení		
Elektro pohon		
Baterie			
Vysílač			
Nabíječ			

Obsah RTF

Delta Ray One, vysílač MLP6A, LiPol
baterie 7,4V 280mAh, nabíječ s AC
zdrojem, 4ks AA Alkalické baterie pro
vysílač, suché zipy a návod.
Verze BNF nemá v balení LiPol baterii,
nabíječ a vysílač.

500 mm
422 mm
135 g
8,2 dm²
15,8 g/dm²
Střídavý motory 180 BL
LiPol 7,4V 280mAh (Ve verz RTF)
Spektrum MLP6A
LiPol s AC zdrojem (Ve verz RTF)

>RC model letadla E-flite® Delta Ray® One je ideální volbou pro každého, kdo se chce naučit létat s RC modely. Má kompaktní rozměry, inovativní design a volitelnou technologii SAFE Plus. Po dokoupení GPS (EFL9512) jsou k dispozici další funkce, a to AutoLand, Holding Pattern a Virtual Fence, které nastaví modelu
další limity během letu, takže model nemůže odlétnout dále než je stanoveno a umí i sám přistát!

EFL9500EU
EFL9550

Výhradní dovozce produktů firmy Horizon Hobby, LLC
ASTRA, spol. s r.o., Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod
Tel.: 572 619 619, E-mail: info@astramodel.cz

