Spektrum iX12 DSMX Mód 1-4, AR9030T
Spektrum™ iX12 je inteligentní 12kanálový vysílač, který je vybaven barevným 4“ dotykovým displejem, rozhraním Android a čtyřjádrovým procesorem. Připojení pomocí WiFi, aplikace Spektrum AirWare™. Vysílač iX12
se může připojit k téměř libovolnému zařízení Bluetooth, integrovaný micro USB umožňuje pohodlně nabíjet
interní Li-Ion baterii a připojit se k PC.

PŘIPOJENÍ WI-FI
Díky připojení k síti Wi-Fi má iX12 mnohem širší možnosti než běžný vysílač. Spektrum
AirWare™ vás posune do prostředí programování modelů, dotkněte upozornění na aktualizace aplikací které jsou automatické, navíc můžete stáhnout hotová nastavení modelů
a nebo přidat aplikace třetích stran. Poslouchejte hudbu přímo z vašeho vysílače nebo
dokonce aktualizujte svůj Facebook těsně předtím, než poletíte.

BLUETOOTH

Vysílač iX12 se může připojit k téměř libovolnému zařízení Bluetooth. Použijte bezdrátové sluchátka, chcete-li slyšet
hlasové upozornění soukromě, nebo poslouchejte třeba hudbu. K dispozici je široká škála dalších způsobů využití,
včetně sdílení souborů, sdílení fotografií a další.

INTEGROVANÁ TELEMETRIE

Integrovaná telemetrie ve vysílač vám může
poskytnout data v reálném čase o důležitých
informacích, jako je napětí baterie, kvalita
signálu, teplota motoru a další.* Pomocí
systému hlasové výstrahy můžete naprogramovat iX12 tak, aby vám oznámil, kdy konkrétní hodnoty telemetrie dosáhnou nebo
přesáhnou limity, které definujete. Můžete
si také vyžádat sekvenci hodnot telemetrie
pomocí přepínače.

MIKRO USB

Připojte svůj vysílač k PC a stáhněte si hotová nastavení modelů do iX12. Integrovaný port mikro USB umožňuje pohodlně nabíjet interní Li-Ion baterii společným mikro USB kabelem, zároveň se připojíte k počítači nebo notebooku.

PROGRAMOVATELNÉ HLASOVÉ A ZVUKOVÉ HLÁŠENÍ

Nemusíte odvracet oči od modelu, nastavené limity a telemetrické údaje vám budou podávány pomocí zvikového
upozornění. Co víc, můžete si sami vytvořit jakoukoli hlasovou výstrahu pouze zadáním slov, může dokonce vzít
soubory * .WAV, takže můžete mít téměř jakýkoliv zvuk, který si budete přát. Kromě vestavěného reproduktoru je
iX12 vybaven konektorem pro sluchátka, které vám umožní sledovat hlasové výstrahy.

BEZDRÁTOVÝ TRAINER LINK

Exkluzivní funkce Spektrum Trainer link umožňuje bezdrátově propojit další vysílače Spektrum ve funkci Učitel - žák,
nebo připojit k vysílači Headset a sledovat klíčové funkce jako nastavení směru kamery zatímco pilot se zaměří na
řízení modelu. Umožňuje i připojení bezdrátového simulátoru Spektrum Dongle (SPMWS1000) a trénovat létání.
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KOPATIBILITA S VYSÍLAČI

Vysílač iX12 může sdílet nastavení modelu s
jakýmkoli vysílačem Spektrum G2 s firmware
Spektrum AirWare. Přeneste data nastavení modelu ze „starého“ vysílače do vašeho
nového iX12.
• DX6e
• DX6 G2
• DX6 G3
• DX7 G2
• DX8 G2
• DX9 všechny
• DX18
• DX18QQ
• DX18 G2
• DX18 Stealth Edition
• DX20

