A Comercialfoto acaba de estabelecer acordo com a empresa Americana 3D Robotics, para
distribuição dos seus produtos em Portugal.
A 3DR desenvolve Drones inovadores, flexíveis e fiáveis com tecnologia UAV (veiculo aéreo não tripulável), os seus
equipamentos são utilizados em vários sectores em todo o mundo, como a agricultura, fotografia, construção, busca e
salvamento e estudo ecológico. O sistema de pilotagem automática Pixhawk, concebido pelo projeto de open-hardware da
PX4, e fabricado pela 3DR é um padrão na Industria de Drones, e equipa todos os aparelhos 3DR.
A 3DR foi fundada em 2009 por Chris Anderson, fundador da DIYDrones.com, e Jordi Muroz, com sede em San Diego na
Califórnia.
A Comercialfoto vai distribuir os produtos da 3DR, nomeadamente os Drones com especial enfoque no modelo IRIS+, e
respetivos acessórios e dará a assistência técnica dos mesmos.

IRIS+
O IRIS+, lançado internacionalmente no início de Outubro, é o drone ideal para vários tipos de clientes, sobretudo aqueles
que querem usar as suas Gopro para videografia e fotografia aérea, mas poderão ou não ter com o IRIS+ o seu primeiro
contacto com o aeromodelismo. Pronto a voar imediatamente, tudo o que é necessário é fornecido “out-of-the-box”. Basta
colocar as hélices, carregar a bateria e o IRIS+ está pronto a voar em modo manual com o controlador avançado incluído, ou
de forma programada em piloto automático, ou ainda em missões autónomas ou “follow me” através de aplicações grátis
disponíveis para Mac, PC, Linux ou Android.
O IRIS+ tem um sofisticado sistema de proteção contra acidentes, pois pode aterrar automaticamente, e ainda acionar um
regresso imediato ao ponto de partida, se voar fora do alcance do controlador ou e se a bateria atingir o ponto crítico carga.
A tecnologia de ponta 3PV (3rd person view) Follow Me da 3DR, transforma o IRIS+ numa equipa de filmagens personalizada
que coloca o utilizador no centro da ação da sua própria aventura. O IRIS+ facilmente segue e filma o utilizador que transporta
consigo um aparelho Android com GPS. Este sistema avançado controla simultaneamente a Gimbal para que a câmara se
centre no utilizador.
Através do software grátis DroidPlanner 2, é possível programar missões de voo no IRIS+, simplesmente desenhando no mapa
a rota, isto em qualquer tablet ou smartphone Android.
O IRIS+ vem equipado com sistema de encaixe para a GoPro com sistema de supressão de vibrações, que permite fotografar
ou filmar “out-of-the-box”. Para uma utilização mais exigente está disponível como acessório (ou em kit), uma Gimbal da
Tarot. Esta Gimbal permite filmagens de grande qualidade, com estabilização e controlo remoto ou automático da posição da
câmara.
Com a distribuição da 3D Robotics a Comercialfoto vem mais uma vez expandir o seu leque de oferta colocando à disposição
do mercado uma gama de produtos e soluções, para os amantes do outdoor, fotógrafos e videógrafos amadores e
profissionais, e estará á venda nas melhores lojas de fotografia, eletrónica de consumo, e aeromodelismo, e ainda no nosso
site B2B em http://lojab2b.comercialfoto.pt/.

Para mais informações:
Visite: http://www.comercialfoto.pt/blog/201410/3DR-marcas-drones-portugal.aspx
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