
Vlastnosti
• Kompletně sestaven a připraven k letu
• Pokročilá AS3X technologie zajišťuje plynulý let
• Realistické zbarvení s obtisky k Doolittle Raider
• Špičková technologie Spektrum 2.4GHz DSMX
• Výkonné lineární serva s dlouhým chodem (nainstalovány)
• Proporcionální 4-kanálové řízení, dvojité kormidla ocasních ploch
• Odnímatelný podvozek s řiditelným příďovým kolem
• Působivé detaily povrchu a 3-listá vrtule
• Výkonné stejnosměrné motory
• Snadný přístup k baterii
• Doporučena LiPol baterie 300-500mAh 1S
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Technické údaje
Rozpětí   550 mm
Délka   436 mm
Letová hmotnost  93 g
Nosná plocha  4,1 dm²
Plošné zatížení  22,5 g/dm²
Motor   2x 8,5 mm stejnosměrný
Převodovka  Ano
Přijímač   Spektrum™ Ultra Micro DSM2/DSMX
Baterie   Doporučena LiPol 300 - 500mAh 1S  3,7V
Serva   Lineární s dlouhým chodem 2,3g
Vrtule   112x90 3-listá
Vysílač   Doporučen Spektrum DSM2/DSMX min. 4 kanálový

Místo pro baterii
Ve přední částu trupu je odnímací 
kryt, zde je prostor pro LiPol ba-

terii 1S 300mAh. Kryt tvoří přední 
prosklená část , která je držena 

pomocí magnetu.

Podvozek
 K dispozici je odnímací podvo-
zek, který má 3-kolé uspořádání 
a řiditelnou příďovou nohu. Díky 

tomu umí model pojíždět po dráze 
a realisticky startovat a přistávat.

Maketové detaily
Model B-25 Mitchell má řadu 

zajímavých detailů, jako zvýrazně-
ní panelů potahu, střelecké věže, 
prověšení potahu mezi žebry a 

řadu dalších.

Zbarvení
V roce 1942 byl proveden nálet 

na Japonsko z letadlové lodi USS 
Hornet pod vedením podplukovní-
ka Jimmy Doolitla. Zbarvení mode-

lu odpovídá stroji z této skupiny.

Micro B-25 BNF Basic

Legendární B-25 Mitchell jako Ultra mikro RC model na dálkové ovládání od E-flite v kamufláži z náletu na Japonsko. Rozpětí 550mm, 
stabilizace AS3X, pohon dvěma motory s tílistými vrtulemi, odnímací podvozek, doporučena LiPol baterie 300mAh 1S 25C a vysílač 
Spektrum DSM2/DSMX.


