
Vlastnosti
• Replika známého letounu U.S. Air Force
• 11-ti lopatkové dmychadlo o průměru 64 mm
• Nainstalován výkonný 4S kompatibilní střídavý motor a regulátor
• Exkluzivní technologie SAFE® usnadňuje létání
• Bezkonkurenční stabilita a přesnost technologie AS3X®
• Snadné létání s volitelnou funkcí SAFE® ochranou letové obálky
• Lehká konstrukce EPO s extrémně odolnou konstrukcí
• Odnímací pevný podvozek s řízeným příďovým kolem
• Křídlo poutáno šrouby, odnímatelné nádrže s raketami
• Magneticky jištěná odnímací špice trupu a kryt baterie
• Špičková technologie Spektrum™ DSMX® 2.4GHz (BNF)
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Technické údaje
Rozpětí   715 mm
Délka   980 mm
Letová hmotnost  964 - 1077 g
Motor   Střídavý 2840-3150Kv
Dmychadlo  11-listé 64mm
Regulátor  Střídavý E-flite 40A
Motor   Střídavý 2840 3150ot/V
Baterie   3-4S LiPol, 2200-2600mAh (Verze BTF)
Přijímač   Spektrum AR630
Serva   Mini 5x 9g

Maketové prvky
 Pro vyšší autenticitu vzhledu má model 
odnímací přídavné nádrže s maketami 
raket. Ty je možné rychle sundat stejně 
jako demontovat podvozek a dosahovat 

tak díky nižšímu aerodynamickému 
odporu vyšších rychlostí letu.

Přístup k baterii
Model F-15 má magneticky jištěnou 

odnímací špici trupu a kryt baterie. Pod 
ním je prostor pro uložení pohonné 

baterie, takže ji lze velmi rychle a poho-
dlně vyměnit.

Tříkolý podvozek
Přiložený pevný podvozek s řízeným 
příďovým kolem můžete nainstalovat 
na model a vzlétnout a přistát na le-

tištním betonu. Nebo můžete létat bez 
povozku, což zajistí lepší vzhled, vyšší 

rychlost letu.

Pohon EDF
11-ti lopatkový ventilátor 64 mm, 

vysokootáčkový střídavý motor a 40A 
regulátor s volitelnou LiPol baterií 4S 
2200mAh poskytují skvělý vertikální 

výkon a fantastický rozsah rychlostí s 
prakticky okamžitou odezvou na plyn.

F-15 Eagle 0.7m SAFE Select BNF

F-15 Eagle je RC model o délce cca 1m, který je poháněn dmychadlem a je přesnou replikou letounu U.S. Air Force. Je vybaven kompletní elek-
tronikou a pohonem. Verze BNF obsahuje přijímač AR636, je potřeba doplnit vysílač Spektrum a baterii. Verze PNP je bez přijímače, je potřeba 
doplnit RC soupravu a baterii.


