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Opis

Selfie stick tripod bezprzewodowy Alvito BT 4.0 Czarny
Producent: NATEC

Właściwości
Opis Poznaj Natec AlvitoDo Twojej dyspozycji trafia wysokiej jakości selfie stick oferujący możliwość
wykorzystania go również w postaci Tripodu, którego możesz wygodnie postawić w dogodnym miejscu i
zdalnie wykonać odpowiednie zdjęcie za pomocą pilota BT 4.0. Solidne materiały spotykają się z szeroką
funkcjonalnością gwarantując Tobie najlepsze wrażenia podczas korzystania z Alvito i wykonywania nim zdjęć
wyrażających więcej niż 1000 słów.Zamień w Tripod i rób zdjęcia z dalekaNatec Alvito to coś więcej niż tylko
selfie stick. Rękojeść składa się z trzech elementów, które po rozłożeniu pozwalają stabilnie go postawić na
płaskiej powierzchni pozwalając wykonywać zdjęcia z dalekiej odległości przy pomocy bezprzewodowego
pilota. Masz pewność, że niezależnie od sytuacji wykonasz nie tylko bajeczne selfie, ale również tradycyjne
zdjęcie z daleka, które urozmaici Twój album.Wyciągany pilot BT z baterią w zestawieNatec Alvito został
wyposażony w nowoczesny przycisk do wykonywania zdjęć, który znajduje się na wyjmowanym pilocie.
Rozwiązanie to pozwala Tobie uruchamiać aparat telefonu będąc od niego oddalonym nawet o 10 metrów od
urządzenia, dzięki zaawansowanej technologii BT 4.0. Nie ograniczaj się i rób zdjęcia tak jak lubisz stawiając
Alvito w formie Tripodu.Teleskopowa technologia wysokiej jakościTeleskop w Alvito został dopracowany i
wykonany w sposób bardzo solidny, zapobiegając jego chwiejeniu i wyginaniu się pod ciężarem telefonu tak,
jak ma to miejsce wśród innych selfie sticków. Podczas korzystania możesz być spokojny o swoje urządzenie,
które spokojnie uniesiesz wysoko, bowiem mocny teleskop wydłuża Alvito do aż 70 centymetrów!Obrotowy
uchwyt z dodatkową regulacjąPozwól sobie na ustawienie pozycji telefonu dokładnie tak, jak tego
potrzebujesz, aby uchwycić najlepsze możliwe ujęcia. Obracając uchwyt, komfortowo wykonasz zdjęcia w
orientacji pionowej lub poziomej, a regulując kąt odchylenia idealnie skalibrujesz kadr podczas korzystania z
selfie sticka. Alvito to pełna kontrola obiektywu, który idealnie zapisze Twoje najcenniejsze momenty.Pewny
chwyt dzięki chropowatej teksturzeZadbaliśmy o to, by bezpieczeństwo Twojego urządzenia nie było
wspierane tylko przez mocne elementy selfie sticka, ale również przez Twój pewny chwyt, który będzie
wspierany dzięki odpowiedniej, chropowatej teksturze zastosowanej w miejscu trzymania dłoni. Zapobiegamy
przypadkowemu wyślizgnięciu się Alvito z ręki zapewniając Ci spokój o Twój telefon.Kompatybilny z
Android/IOSSelfie stick jest w 100% kompatybilny z telefonami z systemem Android oraz IOS dzięki czemu
masz pewność, że bezprzewodowo, sprawnie wykonasz zdjęcia z niemal każdym telefonem wyposażonym w
technologię Bluetooth.Kompaktowy rozmiar i niewielka wagaNiewielkie rozmiary selfie sticka po złożeniu w
połączeniu z niską wagą 130 gram serwują Ci najlepsze możliwe warunki do wyłapywania nawet najbardziej
ambitnych scecnerii w terenie. Odpowiednio zmniejszone gabaryty są gwarancją komfortowego
wykorzystywania Alvito nawet przez dzieci.Klasyczny, dopracowany designUrządzenie zostało ubrane w
klasyczny design, charakteryzującym się czernią w wydaniu premium, które zostało gustownie dopieszczone
srebrnymi elementami. Natec Alvito poprawia samopoczucie właściciela zachęcając go nowoczesnym
wyglądem do działań i zapisywania momentów z jego pomocą, które zostaną z Tobą na zawsze.Wytrzymałe,
solidne materiałyWszystkie elementy wykorzystane do produkcji Natec Alvito zostały starannie dobrane i



Marka Natec

Model Alvito BT 4.0

Kolor czarny

Kod producenta NST-1653

Materiał stal, tworzywo sztuczne

Obsługiwane systemy
operacyjne

Android, iOS

Łączność bezprzewodowa

Stan Nowy

EAN 5901969426236

wyselekcjonowane, aby cały selfie stick był wysokiej jakości i przewyższał standardy podobnych produktów
dostępnych na rynku. Korzystaj z urządzenia ciesząc się z jego sprawnej pracy przez lata.
Rodzaj uchwytu Statyw
Pasuje do
Akcesoria w zestawie
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wymiary
Pozostałe parametry

Parametry
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