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Comunicado de Imprensa                                                                                                 05/11/2020 

 

DJI Mini 2 Vai Fazer Cada Momento Voar 

 
O DJI Mini 2 quer fazer voar os seus momentos mais preciosos com uma perspectiva única  

 
05 de novembro de 2020 – A Comercialfoto, marca distribuidora de produtos de 

fotografia e tecnologia, anuncia o lançamento no mercado Português do mais recente 

drone da DJI, o DJI Mini 2. Esta nova geração do afamado mini drone DJI Mini 2 é 

ainda mais poderoso e fácil de utilizar, focado na qualidade de imagem, e na 

criatividade gráfica e com uma performance impressionante que o levarão a captar 

os melhores momentos da vida. 
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Pesando somente uns extraordinários 249 gramas1 e com o tamanho da palma de 

uma mão, este drone compacto é ideal para levar em viajem e captar os momentos 

favoritos, quer seja um final de tarde numa praia paradisíaca ou guardar as memórias 

de uma festa de família. 
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A bateria do DJI Mini 2 permite uns impressionantes 31 minutos de voo, o tempo 

suficiente para voar, escolher o local e captar a imagem perfeita2. O Mini 2 consegue 

resistir a ventos de Nível 5 e atingir voos com uma altitude de 4000 metros, de modo 

a que consiga obter imagens estáveis ao voar pela linha costeira ou sobre uma 

floresta. 

 

Com a capacidade de suportar uma transmissão vídeo contínua em HD por 10 Km, 

só é possível alcançar de vido à utilização da funcionalidade OcuSync 2.0, que 

permitiu melhorar as funcionalidades de anti-interferência que permite voar mais 

longe e ver com melhor qualidade3. 

 

Uma qualidade de Imagem Impressionante 

 

Com um gimbal de 3 eixos e uma câmara 4k de 12Mp a 30 frames, o DJI Mini 2 

consegue obter imagens e conteúdos impressionantes e com uma consistência 

regular para qualquer tipo de voo que seja, desde o mais calmo até ao mais 

aventureiro! 

 

A câmara conta ainda com um Zoom digital 4x que torna mais segura e suave a 

transição entre imagens ao variar a distância e composição de imagem. 

 

O DJI Mini 2 grava automaticamente vídeos e capta imagens de nível de qualidade 

profissional que poderá partilha em tempo real nas suas redes sociais. Seja qual for 

o nível de experiência de voo, a app DJI Fly irá ajudar a produzir resultados 

impressionantes com o suporte de bandas sonoras e filtros. 

 

Selecione entre os diferentes possíveis formatos de captação de imagem que vão 

deste uma imagem grande angular, 180º e panoramas esféricas, e o DJI Mini 2 fará 

o resto gerando uma obra de arte panorâmica quase instantaneamente. As 

funcionalidades inteligentes da app DJI Fly para otimização de imagem, permitem 

melhorar automaticamente a qualidade da imagem após o seu download, resultando 

na melhoria das imagens com cores vívidas e com maior detalhe. 
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Simplificar a Criatividade no ar 

 

O DJI Mini 2 otimiza cuidadosamente a experiência do utilizador com funcionalidades de 
voo inteligentes. Graças à funcionalidade Smart Return to Home, lançamento de voo 
automático, e operação de voo precisas e seguras4. As possibilidades de criatividade no ar 
são infindáveis. 
 
Mas se não tem certeza onde voar, agora pode planear o seu itinerário com tempo com a 
app DJI App, e até pode vir a encontrar outro utilizador entusiasta de fotografia para o 
acompanhar nesse voo5 através da funcionalidade Fly Spots. 
 
Download Direto e Edição Imediata 
 
Quando o drone se encontra próximo do smartphone, a app DJI Fly irá reconhecer 
automaticamente o equipamento de voo e sincronizar as imagens selecionadas a uma taxa 
de 20 MB/s6. 
 
Com a funcionalidade Trimmed Download poderá facilmente cortar um segmento do vídeo 
para editar e fazer o seu download. A procura pelas imagens perfeitas ou a sensação de 
escassez de imagens deixa de fazer sentido e agora pertence ao passado. 
 
O editor da app DJI Fly é muito simples, intuitivo e inclui um vasto conjunto de templates 
criativos para melhorar mais a criação de conteúdos ricos. Voar, captar, editar e partilhar 
podem acontecer de modo instantâneo, permitindo ao utilizador criar e partilhar enquanto 
desfruta do seu voo. 
 
Uma Vasta Gama de Acessórios 
 
O DJI Mini 2 tem um vasto conjunto de acessórios que permitem otimizar as opções de voo 
e de captação de imagem do utilizador para cada ocasião.  

- Protetor de hélices 360º 
- Hub de carregamento duplo 
- DJI Mini Bag + 
- Base de carregamento 
- Kit Criativo DYI 
- Adaptador Snap 

 
 FIM - 

 

Sobre a Comercialfoto 
A Comercialfoto é uma empresa portuguesa, que desde 1997 se dedica à importação e distribuição de 

equipamentos fotográficos, multimédia e electrónica de consumo que permitam a tomada de imagem e som. 
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A missão da Comercialfoto é disponibilizar o melhor serviço, o maior valor e o acesso facilitado a um portfolio 

alargado de produtos de grande qualidade. 

 

Sobre a DJI 
A DJI é o fabricante líder global no desenvolvimento de drones civis e de tecnologia de imagem aérea para uso 

profissional e pessoal. A DJI foi fundada e é gerida por pessoas apaixonadas por helicópteros controlados à 

distância e especialistas em tecnologia de controlo de fogos e estabilização de câmaras. A empresa dedica-se a 

produzir equipamentos de fotografia e filmagem aérea e plataformas mais acessíveis, fiáveis, e fáceis de utilizar 

por parte dos criadores e inovadores em todo o mundo. Atualmente as operações globais da DJI espalham-se 

pelas Américas, Europa e Ásia, e os seus seus revolucionários produtos e soluções têm sido escolhidos por 

clientes em mais de 100 países para filmagens, construção, inspeção, resposta de emergência, agricultura, 

conservação, e outras indústrias. 

 

 

 

Contactos de Media 

Do It On 

Fernando Batista 

fernando.batista@doiton.agency 

+351 913 874 133 

 
1 Peso da aeronave ao levantar voo inclui o peso da bateria, hélices e cartão microSD. Assegure-se de todas as regras e regulamentos aplicáveis 

antes da sua utilização e voe sempre de modo seguro quando se encontre próximo de outros. 
2 Medição efetuada com uma velocidade constante de 14 km/h em condições sem vento. 
3 Dados sem obstruções, sem qualquer tipo de interferência e de acordo com as regras FCC. Especificação máxima de alcance de voo é um proxy 

para a ligação de rádio com qualidade e resiliência. Simplesmente refere aos valores máximos, um voo de unidirecional sem consideração à 
utilização da funcionalidade Return to Home. Assegure-se de todas as regras e regulamentos aplicáveis antes da sua utilização e voe sempre de 
modo seguro quando se encontre próximo de outros. 
4 Posicionamento de visão requer superficies discerníveis e não reflexíveis, e a luz adequada. Disponível para altitudes desde 0.5-30 m. A precisão 

de posicionamento horizontal e vertical é de ±0.1 m. 
5 Atualmente, Fly Spots encontra-se somente disponível na China. 
6 Estes dados é a velocidade máxima de download numa frequência de banda de 5.8GHz. Ao usar a funcionalidade QuickTransfer numa frequência 
de banda de 2.4 GHz o máximo de taxa de transferência é de 6 MB/s. 
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