
To Smooth-4 Smartphone Stabilizer της Zhiyun-Tech, σε μαύρο χρώμα, έχει σχεδιαστεί για 
να παρέχει δυνατότητες κινηματογραφικού τύπου στους δημιουργούς εκείνους που 
χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα για να κάνουν λήψεις βίντεο. Όταν 
χρησιμοποιείται με την δωρεάν εφαρμογή ZY Play, οι χρήστες Android και iOS μπορούν να 
ελέγχουν από τον πίνακα ελέγχου τις λειτουργίες του gimbal και της κάμερας του 
smartphone, όπως την εστίαση, το zoom, τις πολλαπλές λήψεις με χρονική υστέρηση (time-
lapse) και τη λήψη φωτογραφιών. Χάρη στα χειριστήρια του Smooth-4 αποφεύγετε να 
αγγίζετε την οθόνη του τηλεφώνου σας, ελαχιστοποιώντας έτσι τους ακούσιους 
κραδασμούς κατά τη διάρκεια της λήψης. Η ειδική λειτουργία "Vertigo" προσομοιώνει το 
εφέ μετατόπισης της προοπτικής, δηλαδή το zoom με ταυτόχρονη μετακίνηση επάνω σε 
dolly, που αρέσει σε πολλούς κινηματογραφιστές. Σε σύγκριση με το ZT Smooth-3, τα 
χειριστήρια του Smooth-4 είναι πιο εργονομικά σχεδιασμένα και έχουν καλύτερα εικονίδια. 
Το Smooth-4 διαθέτει επίσης σημαντικά μεγαλύτερο τροχό εστίασης/zoom, τη λειτουργία 
PhoneGo για γρήγορη σύλληψη της δράσης, πολλαπλές λειτουργίες διαδοχικής λήψης σε 
χρονικά διαστήματα (time-lapse) και παρακολούθηση του θέματος. Με τη δυνατότητα να 
δέχεται smartphones βάρους μέχρι 210 g και με ύψος που φτάνει τα 8,5 cm, το Smooth-4 
είναι συμβατό με σχεδόν οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο. 

Έχοντας σχεδιαστεί με επίκεντρο τον κινηματογραφιστή, ο μεγάλος τροχός εστίασης του 
Smooth-4 διαθέτει έναν δείκτη για να ευθυγραμμίζεται με σημάδια αποστάσεων εστίασης 
που μπορείτε να τοποθετείτε στην οδοντωτή ελαστική ταινία του. Ο τροχός βρίσκεται στην 
αριστερή πλευρά της χειρολαβής, ενώ το κουμπί που είναι τοποθετημένο στην κάτω δεξιά 
πλευρά του σας επιτρέπει να μεταβαίνετε από τη λειτουργία εστίασης στη λειτουργία του 
ζουμ και το λαμπάκι του κουμπιού υποδεικνύει πότε είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 
zoom. Με το κεντρικό κουμπί Menu/Επιστροφή γίνεται η μετακίνηση και η επιλογή των 
ρυθμίσεων ή επιλέξτε το κουμπί Εμφάνισης Παραμέτρων για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ 
κοντινής λήψης, λήψης φωτογραφιών και πλήρους αυτόματης λειτουργίας. Το Smooth-4 
προσφέρει γωνίες πανοραμικής κίνησης 300° και κλίσης 240° για την εντυπωσιακή λήψη 
σκηνών δράσης ή για ομαλή ολίσθηση κατά τη διάρκεια πιο ήρεμων πλάνων. Επιλέξτε 
μεταξύ της λειτουργίας Pan-Following (πανοραμική παρακολούθηση), Locking (κλείδωμα), 
Full-Follow (πλήρης παρακολούθηση) ή της λειτουργίας υψηλής ταχύτητας PhoneGo για να 
προσαρμόσετε όπως επιθυμείτε το επίπεδο ελέγχου του άξονα κατά τη διάρκεια της 
κινηματογράφησης. 
 
Το Smooth-4 τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου που 
αποδίδουν μέγιστο χρόνο λειτουργίας μέχρι και 12 ώρες. Η θύρα USB Type-C στη χειρολαβή 
του σάς δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε ένα ξεχωριστά διαθέσιμο τροφοδοτικό για να 
επεκτείνετε ακόμα πιο πολύ τον χρόνο της λήψης. Στην οθόνη LED αναγράφεται η 
υπολειπόμενη ισχύς, ενώ από τη θύρα εξόδου σάς επιτρέπει να φορτίζετε το τηλέφωνό σας 
κατά τη διάρκεια της λήψης με τον σταθεροποιητή. Ο σταθεροποιητής τηλεφώνου Smooth-
4 της Zhiyun-Tech περιλαμβάνει επίσης ένα μίνι τρίποδο, μια θήκη μεταφοράς και ένα 
καλώδιο USB. Το μονό σπείρωμα 1/4 "-20, στην κάτω πλευρά της χειρολαβής, επιτρέπει την 
η προσαρμογή του σταθεροποιητή επάνω στο παρεχόμενο τρίποδο ή σε άλλο στήριγμα, ή 
ακόμη και τη σύνδεση οποιουδήποτε άλλου συμβατού εξαρτήματος. 

 



Βασικά χαρακτηριστικά  
• Δέχεται smartphone βάρους μέχρι 210 g και ύψους έως 8,5 cm 
• Μεγάλος, κινηματογραφικού τύπου, τροχός εστίασης/zoom με δείκτη 
• Χρησιμοποιείται με την δωρεάν εφαρμογή ZY Play για τον έλεγχο των λειτουργιών 

τηλεφώνων iOS/Android 
• Εφέ "Vertigo"και λειτουργίες ταχείας απόκρισης PhoneGo  
• Πολλαπλές επιλογές λειτουργιών time-lapse και παρακολούθησης  
• Πανοραμική λήψη 300°, κλίση 240° και κύλιση 240°  
• Διάρκεια λειτουργίας μέχρι 12 ώρες. Δυνατότητα χρήσης εξωτερικού τροφοδοτικού.   
• Μπορεί να φορτίζει το τηλέφωνό σας κατά τη διάρκεια της λήψης.   

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά Zhiyun-Tech SMOOTH-4   
Σταθεροποιητής  
Αριθμός αξόνων:3 άξονες (Pitch, Roll, Yaw) 
Εύρος περιστροφής: Yaw (πανοραμική): 300° 
Pitch (Κλίση): 240° 
Roll (Κύλιση): 240° 
Δυνατότητα φορτίου: 75 έως 210 g 
Συμβατότητα:  
Διαστάσεις Smartphone: Ύψος 62 μέχρι 85 mm 
Συνδεσιμότητα  
Θύρες: 1 x USB Type-C 
Μπαταρία  
Τύπος μπαταρίας:2 x ενσωματωμένες  
Χωρητικότητα (mAh): 2000 mAh 
Διάρκεια χρήσης μπαταρίας: 12 ώρες 
Χημικό στοιχεία μπαταρίας: Ιόντα λιθίου  
Τάση: 5,0 V DC 
Κατανάλωση 
Τάση λειτουργίας: 7,4 V DC 
Ένταση ρεύματος λειτουργίας: 120 έως 2500 mA (μέγιστο) 
Στοιχεία περιβάλλοντος 
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 έως 45°C 
Γενικά  
Προσαρμογή: 1 x θηλυκό σπείρωμα 1/4"-20  
Διαστάσεις: 328 x 123 x 105 mm (με τη λαβή) 
Βάρος: 547 g (με τη λαβή και την μπαταρία) 


