
Vlastnosti
• Oficiální licence letadla Cessna Citation Longitude
• Funkční LED navigační a přistávací světla
• Větší výkony a rychlost ve srovnání s ostatními modely Mikro EDF
• Nové motory pro LiPol 3S a rotory EDF s větším průměrem 30mm
• Přijímač Spektrum™ se špičkovou technologií 2,4GHz DSMX®
• Nepřekonatelná stabilizace díky exkluzivní technologii AS3X®
• Snadné létání s volitelnou funkcí SAFE® Select
• Kompletně sestavený model, připraven k letu
• Lehká a odolná konstrukce
• Skvělý vzhled, autentické detaily a zbarvení
• Odnímatelný 3-kolý podvozek s řiditelným příďovým kolem
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Technické údaje
Rozpětí   638 mm
Délka   632 mm
Letová hmotnost 188 g
Motor   2x střídavý 8800Kv
Plocha křídla  5,4 dm²
Plošné zatížení  34,8 g/dm²
Dmychadlo  2x EDF 30mm
Baterie   Doporučena LiPol 3S 800mAh
Přijímač   Spektrum SPMAR6430T
Serva   Mikro lineární 2,3 g SPMSA2030LO

3-kolý podvozek
Díky podvozku s řiditelnou příďovou 

nohou můžete řídit pojíždění a vzlet na 
dráze, můžete podvozek demontovat 
a start provádět z ruky a přistávat do 

trávy.

Plovoucí výškovka
Nainstalována je kompletní elektronika, 

přijímač Spektrum SPMAR6430T s 
integrovanými regulátory a lineárními 
servy. Model má řízeny plyn, křidélka, 

směrovku a výškovku, která je plovoucí 
v uspořádání do T.

Osvětlení LED
Jako skutečný je model s funkčním 

osvětlením, na směrovce bliká červené, 
levé křídlo má rozsvíceno červené, 
pravé křídlo zelené a pod trupem je 

přistávací bílé světlo LED.

Nové dmychadla
Dmychadla mají novou konstrukci, 

která spočívá v použití vyššího napětí 
3S LiPol baterie (dosud 2S) a zvětšení 

průměru rotoru z 28mm na 30mm. 
Dmychadla mají proto větší tah, rychlej-

ší akceleraci.

UMX Cessna Citation Longitude 0.6m SAFE BNF

Jedinečný mikro model Cessna Citation Longitude je poháněn dvěma mikro dmychadly 30mm, má elektronickou stabilizaci AS3X a volitelnou 
funkci SAFE® Select. Navíc je vybaven pozičním osvětlením a odnímacím 3-kolým podvozkem. Model je z výroby sestaven a připraven ke 
spárování s leteckým vysílačem Spektrum DSM2/DSMX, takže můžete létat velmi brzy po vybalení. (Vysílač, letová baterie a nabíječ jsou 
prodávány samostatně). Skvělé letové vlastnosti, verze BNF, doplníte vysílač Spektrum a baterii LiPol 3S 800mAh.


