
Nikko Air DRL Race Vision 220 FPV Pro
De eerste toegankelijke “First Pilot View” race drone die met dezelfde technologie 
ontwikkeld is als de professionele DRL drones! Middels de bijgeleverde FPV bril 
waan je je volledig in de race en zie jij wat jouw drone ziet. Dit alles dankzij een 
professionele 5.8GHz video overdracht en zonder vertraging! 

4 videokanalen om te racen met meerdere spelers. De drone is uitgerust met instelbare 
multi-kleuren LED’s voor gemakkelijke herkenning tijdens de race.

Video opnames van je race en het nemen van foto’s behoren tot de mogelijkheden met de 
meegeleverde micro memory card.

Met 3 ervarings-instellingen van Beginner tot Pro, 3 snelheidsniveaus tot wel 40 km/u en aanpasbare 
vliegeigenschappen middels Bèta-Flight software die zelfs de meest ervaren piloot optimaal vliegplezier 
bezorgd. 

Met maar liefst 16 ingebouwde stunts die kunnen worden geactiveerd met één knop. Flips, rollen, 
dwars-as rollen en spins worden kinderspel.

De geavanceerde afstandsbediening geeft middels vibratie aan wanneer je buiten bereik dreigt te 
vliegen en wanneer je batterijpack leeg begint te raken.

De drone geeft toegang tot de gratis virtuele DRL oefensimulator. Samen met je afstandsbediening heb 
je de mogelijkheid om digitaal niet alleen je skills te verbeteren maar ook te racen op de tracks van de 
Drone Racing League!

De Nikko Air DRL 220 FPV Pro is duurzaam door zijn 
robuuste design en wordt vliegklaar geleverd inclusief:
- bril 
- 4.3” FPV scherm (5.8 GHz)
- micro memory card
- handleiding
- rotor bescherming
- 4 stuks reserve propellers
- geavanceerde 2.4GHz afstandsbediening met verwisselbare joysticks 
- 4xAA batterijen voor de afstandsbediening
- 4xAA batterijen voor het FPV scherm
- 1x 500 mAh oplaadbare 7.4V LiPO batterijpack
- USB-laadkabel

Afmeting Nikko Air DRL Race Vision 220 FPV Pro:
- 30 x 30 x 5.4 cm

Geschikt voor 14+. 
Adviesverkoopprijs € 199,00  

Neem voor meer informatie contact op met:
Toy State Europe B.V.,  Moskesbaan 8, 4823 AH  Breda

Tel: +31 (0)76 54 80 500
Email: info-eu@toystate.com

www.toystate.com

FPV GOGGLES
(INCLUDED)

WIDE ANGLE CAMERA
FASTER THAN WIFI
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