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Zonder laptop. Zonder zorgen.

Fotografen, videografen, dronepiloten - u heeft genoeg materieel om mee
te slepen. DJI Copilot biedt verlichting en laat u kennismaken met de
wereld van BOSS: Backup On-Set Solutions. Met uw DJI Copilot BOSS-
schijf heeft u meer tijd om te filmen en avonturen te beleven, en zit u
minder lang achter een computer. De DJI Copilot brengt back-up op
locatie naar de wereld van gemak zonder computers, met rechtstreekse
verwerking, mobiel bestandsbeheer en het opladen van mobiele
apparaten.

Geen laptop nodig
Kopieer rechtstreeks van drones, geheugenkaarten, actiecamera's,
DSLR-camera's, telefoons, USB harde schijven, USB flash drives
en meer.
Controleer de status van bestandsoverdrachten, beschikbare
capaciteit en accugebruik met het geïntegreerde statusscherm.
Evalueer beelden op uw mobiele telefoon of tablet - sluit de kabel
aan en bekijk beelden met de Copilot BOSS-app.
Beheer en organiseer bestanden: hernoemen, verwerken en
verwijderen met de Copilot BOSS-app.
Gebruik een back-upaccu voor USB-oplaadbare apparaten.
Valbestendig, spatwaterdicht, stofbestendig
2000 GB (2 TB) biedt plaats aan 60 uur 4K-video.1

3 jaar Rescue Data Recovery Services-plan
Publiceer schitterende video's en foto's met een lidmaatschap van 1
maand op het Adobe® Creative Cloud All Apps-plan.2 Bekijk de
hele collectie CC desktop- en mobiele apps
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1 Gebaseerd op 1 uur 4K 30fps gecomprimeerd beeldmateriaal dat 30 GB aan gegevens
creëert.
2 Het lidmaatschap van 1 maand op het Adobe Creative Cloud All Apps-plan is te
verzilveren tijdens de productregistratie. Internetverbinding en Adobe ID vereist.
Uitsluitend beschikbaar voor gebruikers van 13 jaar en ouder. Niet in alle landen
verkrijgbaar. Ga naar www.adobe.com/legal.html voor de voorwaarden en het
privacybeleid.



Specificaties
Retailverpakking Afmeting van product Afmeting van doos Afmetingen van omverpakking Afmeting van pallet
Lengte (in/mm) 5,354 in/136 mm 9,409 in/239 mm 11,26 in/286 mm 47,992 in/1.219 mm
Breedte (in/mm) 4,37 in/111 mm 7,087 in/180 mm 7,52 in/191 mm 40 in/1.016 mm
Diepte (in/mm) 1,417 in/36 mm 2,677 in/68 mm 10,157 in/258 mm 46,26 in/1.175 mm
Gewicht (lb/kg) 1,177 lb/0,534 kg 2,992 lb/1,357 kg 12,685 lb/5,754 kg 1.072,152 lb/486,32 kg
Aantallen
Dozen per omdoos 4
Omdozen per pallet 320
Aantal palletlagen 4

Systeemvereisten

Mobiele telefoon of tablet met iOS 10.3 of Android 4.4 of nieuwer
Compatibel met:

Computer met Windows® 10 of hoger, of Mac OS® X 10.10 of hoger met
een beschikbare USB-C (3.1)-, Thunderbolt™ 3-, USB 3.0- of USB 2.0-poort

Kopiëren vanaf de meeste:
SD-kaarten (UHS-I en UHS-II)
microSD-kaarten (met meegeleverde adapter)
USB-kaartlezers
USB externe harde schijven en SSD's
MTP/PTP-apparaten
Drones
Digitale camera's
Digitale videocamera's

 
Wat er meegeleverd wordt

LaCie® DJI Copilot met geïntegreerd statusscherm en SD-kaartsleuf
microSD-naar-SD-kaartadapter
USB-C-schijf-naar-laptop-kabels:

USB-C (USB 3.1)
USB-C naar USB-A

Mobiele verbindingskabels:
Lightning-kabel (voor iOS)
Micro-USB (voor de meeste Android-apparaten)
USB-C (voor nieuwere Android-apparaten)

Muuroplader
Verwijderbare hoes
Snelstartgids
3 jaar Rescue Data Recovery Services-plan
1 maand lidmaatschap op Adobe® Creative Cloud All Apps1

Regio Modelnummer Capaciteit Beperkte garantie
(jaren)

UPC-code EAN-code Multi-pack UPC

Wereldwijd STGU2000400 2 TB 3 763649123447 3660619403219 10763649123444

1 Het lidmaatschap van 1 maand op het Adobe Creative Cloud All Apps-plan is te verzilveren tijdens de productregistratie. Internetverbinding en Adobe ID vereist. Uitsluitend beschikbaar voor gebruikers van 13 jaar en ouder. Niet in alle landen

verkrijgbaar. Ga naar www.adobe.com/legal.html voor de voorwaarden en het privacybeleid.
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