
Selfie - FGHGF Selfie Stick Statyw - Black
Indeks: 146709 Producent: Strado Kod producenta: 5907694856348

Cena: 32.07 zł

Opis

Selfie - FGHGF Selfie Stick Statyw - Black
Producent: Strado

Statyw Tripod Kijek Selfie FGCLSY

Dwa urządzenia w jednym!

Selfiestick z funkcją statywu fto świetny gadżet dla fanów fotografii urządzeniami mobilnymi. Produkt wykonany został z
wysokiej jakości materiału, a wbudowany klips pozwala umieścić na pałąku dołączony do zestawu pilot sterujący.

Główne cechy produktu:

Uniwersalne urządzenie 2 w 1, selfie stick oraz statyw w jednym

Pilot zwalniający migawkę aparatu pracujący w oparciu o technologię Bluetooth

Możliwość regulacji pochyłu urządzenia oraz pozycji trzymanego smartfona.

Kompatybilność z urządzeniami pracującymi w oparci o system Android w wersji od 4.3 oraz iOS od wersji 6.0

Kompatybilny z telefonami o szerokości od 5.5 do 9 cm

Informacje dodatkowe

Produkt wykonany został z wysokiej jakości metalu, o przyjemnej, lekko matowej strukturze. Rozkładane nóżki, bedące
jednocześnie uchwytem w trybie selfistick, pokryte zostały antypoślizgową powłoką. Korpus produktu rozkłada się
teleskopowo, dzięki czemu produkt jest poręczny i kompaktowy.

Tryb statywu

Aby przekształcic selfie stick w statyw, należy unieść klips na którym znajduje się pilot. Po tym ruchu nóżki automatycznie
opadną. Teraz wystarczy jedynie dokręcić dolny pierścień w celu unieruchomienia nóżek w docelowej pozycji.

Specyfikacja: Statyw Tripod Kijek Selfie FGCLSY

Stan: Nowy

Kolor: czarny

Rodzaj: Selfie stick

Wysokość (złożony): 19 cm

Wysokość (rozłożony): 65 cm

Szerokość: 2,7 cm



Producent Produkt bezmarkowy

Kod producenta 5907694856348

Rodzaj inny

EAN 5907694856348

Stan Nowy

Kolor czarny

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.14

Pilot sterujący: Tak

Sposób komunikacji z urządzeniem: Bluetooth

Wspierane systemy : Android 4.3 i powyżej | iOS 6.0 i powyżej

Dodatkowe funkcje: Tryb statywu

Materiał: stal nierdzwna + plastik

Waga (z opakowaniem): 139 g

Waga produktu: 105 g

Rozpiętość klipsa: 5.5-9 cm

Zestaw zawiera:

Tripod - Selfie Stick FGCLSY

pilot wyzwalający migawkę aparatu

Klips do mocowania polota

Instrukcje obsługi w języku angielskim

Kolor: Czarny
Rodzaj : Selfie Stick

Parametry

Zdjęcia
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