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Opis

Selfie stick statyw Bluetooth BlitzWolf BW-BS10 Plus
(Czarny)
Producent: BLITZWOLF

Wielofunkcyjny selfie stick Blitzwolf BW-BS10 Plus

Szukasz funkcjonalnych narzędzi, które pozwolą Ci wykonywać jeszcze lepsze zdjęcia i filmy? Selfie stick z ukrytym
tripodem Blitzwolf BW-BS10 Plus z pewnością Cię nie zawiedzie! Maksymalna długość 1300 mm umożliwia tworzenie
fantastycznych selfie grupowych, a odłączany pilot Bluetooth daje jeszcze większą swobodę. Uchwyt na telefon obraca się
w zakresie 360° - możesz więc nagrywać z wielu perspektyw. Akcesorium jest stabilne, wytrzymałe i proste w obsłudze -
sprawdzi się w wielu zastosowaniach. Po złożeniu staje się niezwykle kompaktowe, może więc towarzyszyć Ci niemal
wszędzie.Wykonaj swoje najlepsze selfie

Spraw sobie selfie sticka, który nigdy Cię nie zawiedzie. Regulowana długość BW-BS10 Plus sprawia, że bez problemu
dostosujesz go do swoich potrzeb. Składanie i rozkładanie akcesorium jest dziecinnie proste, a zarazem bezpieczne - nie
musisz się obawiać przypadkowego uszczypnięcia palców. Maksymalnie rozłożony selfie stick jest długi na aż 1300 mm -
dzięki temu idealnie nadaje się również do wykonywania zdjęć grupowych. Z łatwością uchwycisz nie tylko siebie, ale też
swoich przyjaciół!2w1 - stabilny tripod dla Ciebie

Myślisz czasem, że przydałby Ci się statyw? Teraz możesz go mieć! BW-BS10 to tak naprawdę 2 urządzenia w 1. Naciśnij
umieszczony na spodzie akcesorium trójkątny przycisk, aby zmienić swój selfie stick w stabilny, wzmocniony tripod.
Specjalne, antypoślizgowe podkładki sprawiają, że możesz postawić go na dowolnej płaskiej powierzchni bez obaw, że się
przewróci.Rób zdjęcia na odległość - praktyczny pilot w zestawie

Zyskaj jeszcze więcej możliwości i odkryj w sobie modela. Selfie stick został wyposażony w niewielki, odłączany pilot
zdalnego sterowania, który pozwala wygodnie robić zdjęcia na odległość. Akumulator o pojemności 50 mAh zapewnia mu
długi czas pracy, a do jego ładowania wykorzystasz zwykły kabel micro USB. Zasięg do 10 m daje Ci ogromne możliwości.
Umieść telefon na rozłożonym tripodzie, przyjmij ulubioną pozę i zrób sobie perfekcyjne zdjęcie!Zaprojektowany dla Twojej
wygody

Do produkcji selfie sticka wykorzystano wysokiej klasy stop aluminium, który zapewnia mu wytrzymałość oraz niesamowitą
lekkość. To, w połączeniu ze składaną konstrukcją akcesorium sprawia, że możesz mieć je zawsze pod ręką. Po prostu je
złóż i schowaj do plecaka lub torebki - nie zajmie zbyt wiele miejsca. Co więcej, uchwyt na telefon można obracać o 360° -
z powodzeniem ustawisz go w pożądanej pozycji i wykonasz oryginalne ujęcie z niecodziennej perspektywy!Wykorzystasz
go na mnóstwo sposobów

To uniwersalne akcesorium sprawdzi się w wielu różnych zastosowaniach. Możesz na przykład zabrać je na wakacje, aby
zrobić sobie mnóstwo fantastycznych selfie lub stworzyć wideorelację z podróży - w ten sposób przygotujesz wspaniałą
pamiątkę z wyjazdu! Za pomocą BW-BS10 Plus nagrasz też interesującą transmisję na żywo, tutorial DIY lub poradnik



Kod producenta BW-BS10 PLUS

Marka BlitzWolf

Rodzaj selfie stick

Kolor czarny

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.15

EAN 5907489606547

Stan Nowy

kulinarny. Możliwości są ogromne - uwolnij kreatywność i stwórz mnóstwo oryginalnych materiałów!Specyfikacja:

Producent: BlitzwolfModel: BW-BS10 PlusDługość po rozłożeniu: 1300 mm (±10 mm)Waga: 265 gWymiary: 55 x 31,5 x 236
mmPojemność akumulatora pilota: 50 mAhZasięg pilota: Do 10 mTripod: WzmocnionyMateriał: Stop aluminium

Parametry

Zdjęcia
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