«Public, ακόμη περιζζόηερα για ζένα»
Νέα, απίθανα ηηλεκαηεσθσνόμενα Parrot minidrones, αποκλειζηικά
ζηα Public!
Προ-παράγγειλε ηώρα και μπες ζε έναν ζσναρπαζηικό κόζμο διαζκέδαζης!
Αλαδεηάο ακέηξεηεο επηινγέο ζε επώλπκα πξντόληα, απίζηεπηεο πξνζθνξέο θαη απίζαλεο ηηκέο;
Πξηλ θάλεηο νηηδήπνηε, θάλε κηα ζηάζε ζηα Public, γηαηί εδώ ζα βξεηο ηα καλύηεπα gadgets! Τα
λέα Parrot minidrones, κε απεξηόξηζηεο δπλαηόηεηεο θαη θαηαπιεθηηθή ζηαζεξόηεηα θαη
επειημία, έπσονηαι από 21 Νοεμβπίος αποκλειζηικά ζηα καηαζηήμαηα Public, ηνλ λνύκεξν
έλα πξννξηζκό θαη γηα gadgets, γηα λα ζαο ελζνπζηάζνπλ.
Meet the Parrot! Διάλεξε αςηό πος θα ζε ενθοςζιάζει και κάνε ηώπα ηην πποπαπαγγελία
ζος, αποκλειζηικά ζηα Public.
Τα λέα ηειεθαηεπζπλόκελα minidrones κε θάκεξα ηεο Parrot έξρνληαη γηα απηνύο πνπ
αλαδεηνύλ ηηο πην ζύγρξνλεο θαη πην πξνεγκέλεο επηινγέο gadgets. Νέεο δπλαηόηεηεο θαη λέα
κνληέια πνπ ππόζρνληαη δηαζθεδαζηηθέο δηαδξνκέο γηα θάζε ρξήζηε.
Η εκβέιεηά ηνπο δελ ζε πεξηνξίδεη ζε ηίπνηα, ελώ ε κεγάιε επειημία θαη ηαρύηεηα επηηξέπνπλ ηελ
εμεξεύλεζε νπνηνπδήπνηε ρώξνπ ρσξίο θαλέλα εκπόδην. Παξάιιεια, κπνξείο λα
πξνγξακκαηίζεηο από πξηλ κηα ζεηξά από θηλήζεηο θαη θόιπα, θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα δεηο λα
πξαγκαηνπνηνύληαη κε κεγάιε αθξίβεηα! Η απνζπώκελε κπαηαξία ηνπο εμαζθαιίδεη αληνρή γηα
ζπλερόκελε ρξήζε έσο θαη 20 ιεπηά ζε θάπνηα από ηα κνληέια, ελώ ν ρεηξηζκόο γίλεηαη
παλεύθνια κέζσ smartphone ή tablet, κε ηε βνήζεηα εηδηθήο εθαξκνγήο γηα Android ή iOS
πεξηβάιινλ, πνπ δηαηίζεηαη δσξεάλ. Τν πιηθό πνπ θαηαγξάθεηαη απνζηέιιεηαη απεπζείαο ζηε
ζπζθεπή ζνπ, ελώ κε έλα θιηθ, έρεηο ηε δπλαηόηεηα λα αλεβάζεηο ην video ζνπ ζην YouTube,
κέζα από εηδηθά δηακνξθσκέλν θηιηθό κελνύ. Με ηε λέα εθαξκνγή πινήγεζεο, ηα πάληα είλαη
απιά θαη γίλνληαη αζύξκαηα θαη άκεζα!
Τα Parrot minidrones ζα ηθαλνπνηήζνπλ θαη ηνλ πην απαηηεηηθό gadget-άθηα κηαο θαη ππάξρνπλ
επηινγέο γηα να καηακηήζει έδαθορ, αέπα, αλλά και νεπό.Οι πποπαπαγγελίερ έσοςν
ξεκινήζει!
Όπνην θαη αλ είλαη ην έδαθνο, ηα Parrot Jumping Night θαη Parrot Jumping Race δελ
θνιιάλε πνπζελά αθνύ θηάλνπλ ηαρύηεηα ηα 7 θαη ηα 13 ρηιηόκεηξα ηελ ώξα αληίζηνηρα θαη
πξαγκαηνπνηνύλ άικαηα έσο 80 εθαηνζηά! Κάζε κνληέιν δηαζέηεη ηζρπξό κεραληζκό πνπ ηνπ
επηηξέπεη πςειά άικαηα, ζε ύςνο ή θαη κήθνο αλάινγα κε ηελ επηινγή ζνπ.
Με ηα κνληέια ηνπ ‘αέξα’ Parrot Airborne Night θαη Parrot Airborne Cargo κπνξείηε λα
πεηάμεηε παληνύ! Με αζύξκαηε Bluetooth Smart v4.0 ζύλδεζε κε εκβέιεηα 20 κέηξσλ δελ ζαο
πεξηνξίδεη ηίπνηα. Όπνπ θαη αλ είζηε, κπνξείηε κε ην άγγηγκα ηνπ δαθηύινπ ζαο λα θάλεηε
κνλαδηθά θόιπα, front flips, πιατλά loops, πεξηζηξνθέο θαη νηηδήπνηε άιιν ζηνλ αέξα.
https://www.youtube.com/watch?v=V2cfBq-SV78
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Γηα ηνπο ιάηξεηο ηνπ λεξνύ, ηα Parrot Hydrofoil δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα γηα ηξειέο θηλήζεηο θαη
απίζαλνπο ειηγκνύο κε 10 σιλιόμεηπα ηην ώπα αθόκα θαη πάλσ ζηα θύκαηα! Επηπιένλ ζνπ
δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα, εάν αποζπάζειρ ηο Drone από ηε βάζε γηα ην λεξό, λα αλαπηύμεηο
ηαρύηεηα έσο θαη 18 ρηιηόκεηξα ηελ ώξα ζηνλ αέξα!
Δερ εδώ όλα ηα νέα minidrones http://www.public.gr/cat/wearables-gadgets/parrotminidrones/ και κάνε ππώηορ ηην πποπαπαγγελία ηος μονηέλος ηηρ επιλογήρ ζος!
Μπερ ζε ένα νέο, ζςναππαζηικό κόζμο διαζκέδαζηρ με ηα Parrot minidrones,
αποκλειζηικά ζηα καηαζηήμαηα Public ή ηο public.gr.
Public, ακόμη περιζζόηερα για ζένα!
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