
KIJEK SELFIE Z TRIPODEM I PILOTEM...

KARTA PRODUKTOWA
[SL4 PRO]

TELESKOPOWY KIJEK DO SELFIE
Z OBROTOWĄ GŁOWICĄ, TRIPODEM 
I WYCIĄGANYM PILOTEM ZDALNEGO 
STEROWANIA.

GWARANTUJE PEWNY I STABILNY
CHWYT SMARTFONA. POSIADA WBUDOWANĄ 
ŚRUBĘ 1/4", DZIĘKI CZEMU MOŻLIWA JEST 
INSTALACJA WSZELKICH KAMER SPORTOWYCH 
ORAZ CAŁEJ GAMY KOMPAKTOWYCH APARATÓW
Z KLASYCZNYM GWINTEM FOTOGRAFICZNYM...

[PILOT]

[MOCOWANIE FOTO 1/4"]

[GŁOWICA OBROTOWA]

PILOT
BLUETOOTH

PORĘCZNY
UCHWYT

ROZKŁADANY
TRIPOD

ALUMINIOWE
RAMIĘ

MOCOWANIE 
FOTO 1/4''



Xblitz SL4 PRO - jest kijkiem do selfie, 
dedykowanym dla osób, które szukają produktu 
na długie lata użytkowania. Model wykonany 
został na bazie wytrzymałego stopu aluminium 
w połączeniu z wysokiej klasy wykończeniem 
plastikowym o przyjemnej strukturze. 
Głowica 3D może pracować w trzech osiach, 
co umożliwia nie tylko wykonywanie zdjęć 
panoramicznych, ale również filmowanie 
w trudniejszych warunkach. www.Xblitz.pl  

www.KGKtrade.pl

02

[GŁOWICA 3D]



www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl
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Bardziej niezależne zdjęcia? Nie ma sprawy!
Dolna część kijka blitz SL4 PRO skrywa w sobieX
rozkładany, praktyczny tripod. Kijek selfie 
może w takiej konfiguracji posłużyć jako 
stabilny, lekki statyw. Właśnie dlatego, 

blitz SL4 PRO jest niezastąpionym X
narzędziem dla twórców YouTube 
oraz wszystkich podróżników.

[SELFIE TRIPOD]

[GUMOWANE STOPKI]
Dzięki nim tripod zachowuje
przyczepność i lepiej trzyma się
gładkich powierzchni

[PORĘCZNY STATYW]
Idealny do osobistych

nagrań, produkcji na 
YouTube czy odbywania

wideo-czatów



www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl
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[WBUDOWANA BATERIA]
Baterię pilota bluetooth 
można ładować przez 
wbudowany port 
micro USB

[PRZENOŚNY PILOT]
Pilot z SL4 PRO jest
wyciągany z rączki 
selfiestick’a

[PO PROSTU RÓB ZDJĘCIA]
Konfiguracja pilota jest prosta,

wystarczy uruchomić tryb 
bluetooth w swoim telefonie

Kijek blitz SL4 PRO - wyposażony jest w wysuwany pilot bluetooth, który pozwala wykonywaćX
zdjęcia i filmy na odległość, np. jeżeli chcemy wykonać atrakcyjne selfie ze znajomymi.

[PILOT BLUETOOTH]



www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl
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Xblitz SL4 PRO - posiada obrotowe
mocowanie śruby z gwintem 1/4", 
co umożliwia instalację kamer sportowych, 
aparatów i kamer kompaktowych, 
mikrofonów i wielu innych urządzeń 
z klasycznym gwintem foto.

[WOLNOŚĆ
TWORZENIA]



www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl
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Teleskopowe ramię blitz SL4 PRO - wykonane jest z wytrzymałych stopów aluminium. Rozciągnięte do końca osiągaX
maksymalną długość 69,5cm. Złożone i przygotowane do transportu zajmuje zaledwie 20,5cm.

[TELESKOPOWE RAMIĘ]

69,5CM

58,5CM

47 CM

35,5 CM

29,5 CM

20,5 CM



www.Xblitz.pl  
www.KGKtrade.pl
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[DANE TECHNICZNE]
Model: blitz SL4 PRO X

Bluetooth:

Długość po rozłożeniu:                                                          

Długość po złożeniu:                                                  

Szerokość uchwytu:

Minimalny rozstaw uchwytu: 

Maksymalny rozstaw uchwytu:

Uchwyt na telefon:                                                       

Śruba mocująca:

Materiały:                                                    

Zestaw zawiera: 

Wymiary opakowania: 

Waga netto / brutto:

3.0

69,5 cm

20,5 cm

43 mm

55 mm

87 mm

Tak, uniwersalny 360°

Tak, 1/4"

Aluminium + wysokiej jakości 

 
Kijek do selfie Xblitz SL4 PRO z tripodem
oraz pilotem Bluetooth, instrukcja obsługi

45 x 45 x 205 mm (225 mm z zawieszką)

151g / 175g

wykończenia plastikowe
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