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Link do produktu: http://www.puchacz.net/fotopulapka-moultrie-panoramic-150-p-3398.html

Fotopułapka Moultrie Panoramic
150
Cena

1 150,00 zł

Cena poprzednia

1 228,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu
Firma Moultrie Przedstawia nowy model P-150, jedną z najbardziej unikalnych i innowacyjnych fotopułapek tego typu w ciągu
ostatnich kilku lat. Moultrie Panoramic posiada rewolucyjne rozwiązanie, które pozwala na trzy-krotne zwiększenie kąta
fotografowania, pozwalając tym samym uzyskać fotografie panoramiczne z kątem 150 stopni. Pozwala na to bardzo cichy
mechanizm "Silent-Slide", który umożliwia fotopułapce robienie zdjęć panoramicznych. Fotopułapka Moultrie została
wyposażona w matrycę 8MPx, obiektyw może pracować w dwóch trybach : "Panorama" i "Single Mode". W trybie
panoramicznym kamera zrobi trzy zdjęcia, a następnie łączy je w jedną całość, w ten sposób powstaje zdjęcie panoramiczne.
W "Single Mode", obiektyw przesuwa się w obszar, w którym został wykryty ruch a fotopułapka robi pojedyncze zdjęcie w
proporcjach 16:9 lub wideo. Fotopułapka Moultrie Panoramic została wyposażona w matrycę 8 Mpx pozwalającą na duże
powiększanie zdjęć podczas przeglądania, jest bardzo szybka – czas uruchomienia spustu migawki od momentu wykrycia
ruchu wynosi mniej niż 1 sekundę. Dzięki trzem czujnikom ruchu już nic nie umknie z pola widzenia kamery w szerokim kącie
detekcji 150 stopni. Doskonała jakość zdjęć i filmów dzięki technologii zapobiegającej rozmyciu obrazu w rozdzielczości 6384
× 1197 przy zdjęciach oraz 1280 × 720, 24 fps HD przy wideo zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników.
Długość video do 90 sekund. Fotopułapka może również robić zdjęcia w opcji „single” w rozdzielczości 3840 × 2160. O zdjęcia
nocne postara się nowy iluminator podczerwieni o zasięgu zwiększonym do 30 m! Konstruktorzy urządzenia wyposażyli je
dodatkowo w funkcję TIME-LAPS – pozwalającą na robienie zdjęć w określonych odstępach czasu, niezależnie od wykrycia
ruchu. Użytkownik ma możliwość zapisu współrzędnych gps na zdjęciach. Fotopułapkę możemy zabezpieczyć hasłem.
PANORAMIC 150 doskonale nadaje się do panoramicznego monitorowania nęciska oraz pilnowania obiektów. Całość uzupełnia
kamuflaż pozwalający na dobre ukrycie fotopułapki, która umieszczona w odpowiednim miejscu staje się praktycznie
niewidzialna.

Dane techniczne:
Matryca 8 Megapixeli
Czas reakcji mniej niż 1 sekudna
Możliwość ręcznego zapisu współrzędnych gps, które będą widoczne na zdjęciach
Zasięg iluminatora podczerwieni do 30 metrów
3 Czujniki ruchu - super-szeroki zasięg, 150 stopniowy kąt detekcji
Technologia"Silent-Slide" umożliwiająca cichy obrót obiektywu
Wydajny iluminator podczerwieni zapewniający jasne zdjęcia i fimy w nocy
Funkcja "Freeze" zmiejszająca rozmycie obrazu w nocy
Funkcja Multi-Shot (1-3 zdjęć)
5/15/30 sek. oraz 1-60 min. opóźnienie miedzy ujęciami
Ochrona hasłem
Obsługa kart pamięci SD - do 32 GB
Do 9000 zdjęć na 6 szt. baterii typu C
Nowe maskowanie Moultrie
Zintegrowane otwory do założenia regulowanej linki mocującej (linka nie znajduje sie w opakowaniu – polecamy zamówić)
Długość video do 90 sekund.
4 tryby pracy:
Tryb panoramiczny 150 stopni
Tryb pojedynczych zdjęć, niepanoramicznych: "Single Image Mode"
Tryb Time-Laps: frekwencyjne fotografowanie w ustalonych odstępach czasu niezależnie od wykrycia ruchu (24h.)
Tryb "Time-Lapse" w ciągu dnia oraz detekcja ruchu w nocy.

Dostępność produktu uzależniona jest od stanu głównego magazynu. Większość naszych towarów dostępna jest od ręki, jednak w ofercie
znajdują się także produkty o wydłużonym czasie realizacji.
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