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AR.DRONE 2 

 

 
 

                          

 
 

 

 

AR.DRONE 2.0 1 399 zł   
CENA DETALICZNA   

Quadricopter multimedialny (GREEN / YELLOW / BLUE) 1 137,40 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• nowa generacja słynnego quadricoptera high-tech, który może być 
kontrolowany przez Wi-Fi przy użyciu smartfona lub tabletu 

• dzięki nowej kamerze o wysokiej rozdzielczości, nagrywaniu wideo, dzieleniu 
danych 

• dotyczących lotu, nowemu trybowi pilotażu, większej stabilności i nowemu 
wyglądowi, AR.Drone 2.0 oferuje tak bogate wrażenia, jak żadne inne 
urządzenie! 

• latająca kamera HD - podczas lotu, przednia kamera Parrot AR.Drone 2.0 
przesyła obraz w czasie rzeczywistym, na ekran urządzenia w rękach 
użytkownika 

• po raz pierwszy kamera AR.Drone 2.0, o rozdzielczości 1280x720 pokazuje 
widok prosto z podniebnych lotów w wysokiej rozdzielczości i z 
niewiarygodną płynnością; pilot może cieszyć się wrażeniami, jak gdyby sam 
znajdował się na pokładzie 

• na potrzeby gier, kamera może również rozpoznawać specyficzne kształty i 
kolory, aby pokazać elementy rozszerzonej rzeczywistości na ekranie 
smartfona 

• dzięki nowej aplikacji do pilotażu, AR.FreeFlight 2.0, gracze mogą nagrywać 
swoje własne filmy HD i oglądać je lub dzielić się nimi ze społecznością 
AR.Drone; dodatkowo, przy użyciu funkcji "travelling", pilot może filmować 
sekwencje wideo w rozdzielczości HD, jak prawdziwy profesjonalista!; 
wystarczy wybrać kierunek poruszania (w przód, w tył, na boki) oraz czas 
trwania, a AR.Drone 2.0 zrobi resztę 

• dzięki magnetometrowi 3D, AR.Drone 2.0 zna dokładnie swoje położenie i 
orientację względem smartfona, będącego jego punktem referencyjnym; 
pilot nie potrzebuje już dbać o orientację przedniej kamery, ponieważ 
quadricopter dokładnie śledzi ruchy sterownika i jego wychylenie; 
doświadczeni gracze mogą wybrać tryb „Relative Flight”, czyli 
konwencjonalną metodę pilotażu; w tym trybie wyłączony zostaje 
magnetometr, a pilot samodzielnie steruje orientacją urządzenia bez 
dodatkowej pomocy 

• „serce” AR.Drone 2.0 zawiera MEMS (systemy mikro elektromechaniczne): 3-
osiowy akcelerometr, 3-osiowy żyroskop, 3-osiowy magnetometr i czujnik 
ciśnienia dają Parrot AR.Drone 2.0 wyjątkową stabilizację lotu 

• 2 ultradźwiękowe czujniki, które analizują pułap lotu do 6 metrów wzwyż; 
nowość! czujnik ciśnienia zapewnia doskonałą stabilizację wertykalną  

• 4 wirniki, specjalnie zaprojektowane na potrzeby AR.Drone 2.0, pozwalają 
na przeprowadzenie płynnego lotu 

• druga kamera, umieszczona pod quadricopterem i połączona z centralnym 
układem inercyjnym, mierzącym prędkość statku powietrznego przy użyciu 
systemu porównującego obrazy 

• 2 kadłuby o specjalnym kształcie wykonane z PA66 (materiał używany do  
produkcji zderzaków samochodowych) kadłuby są bardzo lekkie i wysoce 
odporne chroniąc quadricopter 

• do lotów na zewnątrz zaprojektowano konturowany kadłub występujący w 
trzech kolorach (pomarańczowo-żółtym, pomarańczowo-zielonym, 
pomarańczowo-niebieskim) – redukuje opór powietrza, zapewnia stabilność i 
ułatwia operowanie 

• podczas lotów we wnętrzach, drugi kadłub chroni dodatkowo łopatki 
wirników przed uderzeniami o przeszkody; czarno-biały kokpit podkreślony 
czerwonym paskiem wzmacnia tajemniczy i porywający wygląd 
quadricoptera 

• diody świecące (zielone z przodu, czerwone z tyłu) zamieszczone na 
podwoziu, pomagają pilotowi w śledzeniu i orientacji AR.Drone 2.0 

Więcej informacji na temat produktu na ardone2.parrot.com 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
   

 

 

 

AR.BATTERY 2.0 149 zł   
CENA DETALICZNA   

Akumulator dodatkowy 121,14 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• Wysokiej jakości akumulator 3-komorowy, ogniwa litowo-polimerowe o 
pojemności 1,000 mAh i napięciu 11,1 V. Zawiera obwód chroniący ogniwa 
przed przeładowaniem, przepięciom i zwarciom (PCM - Circuit Protection 
Module). Akumulator jest zabezpieczony sztywną obudową i jest zgodny ze 
standardem  bezpieczeństwa UL2054. 

• Posiada dwa złącza: jedno złącze zapewnia zasilanie drone‘a i drugi, 
mniejszy zapewnia stabilizację ładowania. Zapewnia ona optymalizację 
ładowania każdej komory, poprawia zarówno wydajność, zachowuje pełną 
pojemność na dłużej, a co za tym idzie żywotność akumulatora.  

• Parrot AR.Drone działa tylko na oryginalnych akumulatorach. Sprawdź 
autentyczność akumulatora – w tym celu zapoznaj się z hologramem Parrot 
z boku akumulatora. 

• Pasuje również do AR.Drone (pierwszej generacji), przy czym nie jest 
możliwe ładowanie baterii 2.0 ładowarką pierwszej generacji. 
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AR.CHARGER 2.0 169 zł   
CENA DETALICZNA   

Zestaw do ładowania 137,40 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

Zestaw zawiera: 
• 1x ładowarka (13,5V/0.9A) akumulatorów Li-Po pozwalająca na precyzyjne 
ładowanie baterii LiPo, odpowiedzialna za ładowanie każdej z 3 komór 
oddzielnie prądem 1A i za utrzymanie optymalnego poziomu napiecia.  

• 4x adaptery napięcia (USA, Wielkiej Brytania, Unia Europejska, Australia, 
Nowa Zelandia, Japonia). 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 

 

 

AR.OUTDOOR HULL 2.0 99,90 zł   
CENA DETALICZNA   

Kadłub zewnętrzny (GREEN / YELLOW / BLUE / NO COLOR) 81,22 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• Ciesz się lataniem na zewnątrz z użyciem kadłuba w tym kształcie. Jest 
wykonany z EPP (polipropylen), który łączy w sobie lekkość i solidność. 
Kadłub jest przymocowany do AR.Drone‘a 2.0 za pomocą dwóch magnesów. 

• Dzięki lekkości kadłuba do zastosowań na zewnątrz, AR.Drone 2.0 
doświadcza mniejszych oporów wiatru. Pilotowanie staje się bardziej 
dynamiczne. 

• AR.Drone 2.0 wykrywa automatycznie kolor inne AR.Drone‘y dzięki kolorom 
na kadłubie i przedniej kamerze, co sprawia, że jest możliwa gra multiplayer. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

waga netto: 0,07 kg 
wymiary produktu: 390 x 150 x 90 mm  

wymiary brutto: 550 x 380 x 370 mm 
 

 
 

AR.INDOOR HULL 2.0 199 zł   
CENA DETALICZNA   

Kadłub ochronny 161,79 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 
 

• Ciesz się lataniem we wnętrzach z użyciem kadłuba w tym kształcie. Jest 
wykonany z EPP (polipropylen), który łączy w sobie lekkość i solidność. 
Kadłub jest przymocowany do AR.Drone‘a 2.0 za pomocą dwóch magnesów. 

• Kadłub do zastosowania we wnętrzach chroni przed błędami pilotażu, 
możesz dotknąć ścian lub przelecieć bezpiecznie przez drzwi. Po uderzeniu w 
ścanę, dzięki elastyczności EPP AR.Drone 2.0 miękko odbije się od niej bez 
uszkodzeń. 

• AR.Drone 2.0 wykrywa automatycznie inne AR.Drone‘y dzięki kolorom na 
kadłubie i przedniej kamerze, co sprawia, że jest możliwa gra multiplayer. 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

waga netto: 0,22 kg 
wymiary produktu: 580 x 530 x 30 mm  

wymiary brutto: 390 x 150 x 90 mm 

 

 

 

AR.BOTTOM STRUCTURE 2.0 249 zł   
CENA DETALICZNA   

Obudowa - zestaw 202,44 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• Zestaw kadłuba jest produkowany w EPP, bardzo lekkiego i niezwykle 
wytrzymałego materiału plastycznego. 

• Zawiera uchwyt akumulatora. Akumulator jest zamontowany na głównej 
części drone z pianki, która pochłania wibracje silników. Akumulator jest 
lekko przesunięty w kierunku tylnej części urządzenia, aby utrzymać środek 
ciężkości AR.Drone 2.0 w środku geometrycznym. 

• Uchwyt baterii posiada również wtyczkę USB do zapisywania filmów i zdjęć 
bezpośrednio do pamięci USB. 

• Zestaw zawiera również śruby i podkładki wymagane do instalacji dwóch 
płyt z elektroniką AR.Drone‘a 2.0. 

• Szerokokątna kamera przednia oferuje panoramiczny widok 93 °. 
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AR.PROPELLERS 2.0 39,90 zł   
CENA DETALICZNA   

Zestaw 4 śmigieł 32,44 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• Śmigła zostały specjalnie zaprojektowane do AR.Drone 2.0 przez zespół, 
który wygrał konkursu armii francuskiej na mikrodrone‘a. Są one wykonane 
w celu zoptymalizowania zużycia energii i inne parametry. 

• Śmigła są oznaczane jako "C "("do obrotu zgodnego z ruchem wskazówek 
zegara") lub "A" (do obrotu przeciwnego do ruchu wskazówek zegara). 
Śmigła powinny być zamontowane następująco: silnik 1: "C" silnik 2: "A" 
silnik 3: "C" silnik 4: "A". 

• Zestaw składa się z czterech śmigieł (2 "C" i 2 "A") oraz 8 pierścieni 
mocujących. Dla ułatwienia, specjalne narzędzie do montażu pierścieni 
zabezpieczających jest również dostępne w "Zestaw do montażu narzędzi", 
aby łatwo włożyć i wyjąć pierścienie, które mocują śmigła i przekładnie na 
wale. 

• Pasuje również do AR.Drone (pierwszej generacji). 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 

 

 

AR.MAIN BOARD 2.0 499 zł   
CENA DETALICZNA   

Płyta główna 405,69 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• Płyta główna zawiera centralny procesor 1GHz ARM Cortex A8, specjalnie 
zaprojektowany dla AR.Drone, bejmuje 8GHz akcelerator wideo.  

• Płyta główna działa na Linuxie wraz z oprogramowaniem AR.Drone 2.0.  
• Płyta główna zawiera pamięć 1 Gb, 200 MHz DDR2 RAM. 
• Obejmuje ona również chipset Wi-Fi Atheros i port USB do bezpośredniego 

nagrywania oprogramowania w przyszłości.  
• Chip Atmel P6MU jest układem sterującym zasilaniem dla procesora P6. 
• Zestaw obejmuje również kamerę wertykalną pracującą 60 klatek na 

sekundę. Rozdzielczość wideo 320*240 pixeli, które w połączeniu z 
akcelerometrami, zapewnia AR.Drone 2 absolutną stabilność. 

• Oprogramowanie Parrot steruje: 
• Stabilizacją i pilotowaniem automatycznym AR.Drone 2. 
• Kompresją wideo oraz streaming’iem. 
• Zarządzaniem komunikacją Wi-Fi z zewnętrznymi kontrolerami na własnej 

sieci Ad-hoc. 
• Oprogramowanie płyty głównej AR.Drone 2 można aktualizować. 
• Zestaw zawiera 1 płytę układu nawigacji i 4 śruby. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 

 
 

AR.NAVIGATION BOARD  2.0 299 zł   
CENA DETALICZNA   

Moduł nawigacji 243,09 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• Płyta sterowania nawigacją obejmuje czujniki i mikrokontroler 40 MIPS z 
szybkim 12-bitowym konwerterem ADC. 

• Płyta sterowania nawigacją zawiera jeden nadajnik ultradźwiękowy i jeden 
odbiornik ultradźwiękowy do pomiaru wysokości drone‘a do 6m. 
Wysokościomierz dostarcza wyniki pomiarów przy 25 Hz. 

• 3-osiowy, cyfrowy akcelerometr MEMS, umieszczony jest na środku ciężkości 
AR.Drone 2.0. Akcelerometr jest używany w zakresie +/- 2g a dane 
zamienione na cyfrowe przez układ 10 bitowy ADC. Dane przesyłane są do 
mikrokontrolera. 

• 2-osiowy żyroskop MEMS i precyzyjny żyroskop piezoelektryczny do pomiaru 
i kontroli odchylenia pozycji. Oba czujniki dokonuja pomiarów do 500 °/s. 
Parametry tych czujników analogowych są poddane digitalizacji przez 12-
bitowy układ mikrokontrolera ADC. 

• Czujniki te składają się na inercyjny zespół pomiarowy. Połączenie tych 
danych pozwala na obliczanie kątów Eulera z AR.Drone 2.0. Kąty Eulera są 
wykorzystywane do stabilizacji. 

• Oprogramowanie płyty układu nawigacji może być aktualizowane podczas 
aktualizacji oprogramowania AR.Drone 2.0. 

• Zestaw zawiera 1x płytę układu nawigacji i 4 śruby. 
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AR.MOTOR SET 2.0 199 zł   
CENA DETALICZNA   

Silnik bezszczotkowy 161,79 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• Silniki bezszczotkowe zostały zaprojektowane specjalnie dla AR.Drone 2.0, 
aby zagwarantować wysoka wydajność i długą żywotność. 

• Każdy silnik ma moc 15 W i zapewnia 28.000 obr/min przy wznoszeniu, 
odpowiada to 3,300 obr/min śmigła. 

• Zakres obrotów silników rozpoczyna się od 10.350 RPM i przechodzi do 
41.400 obr/min 

• Silnik jest podłączony do kontrolera elektronicznego, który został specjalnie 
zaprojektowany dla AR.Drone 2.0. 

• Do kontroli prędkości silnika stosowany jest mikrokontroler 8-bitowy o niskiej 
mocy, prędkość sterowana jest za pomocą10 bitowego kontrolera ADC. 

• Zestaw zawiera 1x silnik z kartą kontrolera, 3 krótkie i 3 długie śruby.  
• Dłuższe śruby (plastik) zabezpieczają sterownik elektroniczny silnika na 

centralnym krzyżu, a krótsze śruby (metal) zabezpieczają sam silnik na 
centralnym krzyżu. 

• Pasuje również do AR.Drone (pierwszej generacji). 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 

 
 

AR.CENTRAL CROSS 2.0 129 zł   
CENA DETALICZNA   

Krzyż centralny 104,88 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• Krzyż centralny jest zasadniczym elementem struktury AR.Drone 2.0. Jest 
wykonany z tworzywa sztucznego wysokiej klasy PA 66 z czterema 
skrzyżowanymi rurkami z włókien węglowych i czterema zamocowaniami 
silnika, również z materiału PA 66. Ta część została zaprojektowana, aby być 
lekką i mocną. Mocowanie silników pozwala na ich łatwy demontaż i 
ponowny montaż. Silnik posiada dwa mocowania samosmarujące łożyska z 
brązu. 

• Krzyż centralny zawiera dwa zestawy przewodów. Jeden do doprowadzenia 
zasilania z akumulatora do silników, drugi dostarcza 5V do kontroli każdego 
z silników. Są one zakończone złączami dla każdego sterownika silnika. 

• Włókno węglowe i tworzywo sztuczne PA66 wzmacniane włóknem. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 

 
 

AR.GEARS & SHAFTS 2.0 49,90 zł   
CENA DETALICZNA   

Przekładnie 40,57 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• Przekładnie i ich wałki łączą silniki ze śmigłami. 
• Zestaw zawiera 4 przekładnie (z tworzyw sztucznych o wysokiej odporności), 

4 stalowe wałki i 8 pierścieni. Dla ułatwienia, specjalne narzędzie do 
montażu pierścieni zabezpieczających jest również dostępne w "Zestaw do 
montażu narzędzi", aby łatwo włożyć i wyjąć pierścienie, które mocują 
śmigła i przekładnie na wale. 

• Pasuje również do AR.Drone (pierwszej generacji). 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 

 

 

AR.MOUNTING TOOLS 2.0 69,90 zł   
CENA DETALICZNA   

Zestaw narzędzi 56,83 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• AR.Drone 2.0 został zaprojektowany tak, aby był prosty w obsłudze i 
utrzymaniu. Każda część może być zastąpiona nową w przypadku 
uszkodzenia, a dołączony zestaw narzędzi pozwala na montaż i demontaż 
każdej części AR. Drone 2.0 w razie potrzeby. 

• Zestaw zawiera śrubokręt krzyżakowy do wyjęcia i ponownego montażu 
silników oraz wkrętak Torx™ do płyty głównej i płyty układu nawigacji. 
Dołączone jest również specjalne narzędzie do zakładania i zdejmowania 
pierścieni zabezpieczających śmigła i przekładnie na wałkach. 

• Pasuje również do AR.Drone (pierwszej generacji). 
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AR.ADHESIVE KIT 2.0 29,90 zł   
CENA DETALICZNA   

Zestaw naprawczy 24,31 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• Taśma dwustronna jest sprytnym sposobem naprawy uszkodzonych części 
AR.Drone’a wykonanych z EPP (spieniony polipropylen), takich jak korpus 
czy kadłuby. 

• Pasuje również do AR.Drone (pierwszej generacji). 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 

 
 

AR.SCREWS 2.0 19,90 zł   
CENA DETALICZNA   

Śrubki 16,18 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• Trzy rodzaje wkrętów są wykorzystywane w AR.Drone 2.0. 
• Te z podkładką stosowane są do przymocowania płyty głównej oraz płyty 

nawigacji do korpusu. Dłuższe śruby mocują sterownik elektroniczny silnika 
do centralnego krzyża i krótsze śruby zabezpieczają sam silnik na centralnym 
krzyżu. 

• Pasuje również do AR.Drone (pierwszej generacji). 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 

AR.DRONE 

 

 

AR.DRONE 999 zł   
CENA DETALICZNA Z VAT   

Quadricopter multimedialny (GREEN / YELLOW / BLUE) 812,20 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

• AR.Drone to dość specyficzny rodzaj helikoptera wyposażony w cztery 
śmigła, dzięki którym z łatwością unosi się w powietrzu. Urządzenie 
sterowane jest za pomocą iPhone’a wyposażonego w specjalnie napisaną do 
tego celu aplikację 

• AR.Drone zbudowano w większości z włókna węglowego i bardzo odpornego 
na uszkodzenia plastiku PA66; serce stanowi komputer oparty na procesorze 
ARM9 taktowanym 468 MHz, ma 128 Mb pamięci RAM, WiFi b/g, obsługę 
USB 2.0; całość pracuje pod kontrolą systemu Linux 

• podczas lotu mamy możliwość oglądania obrazu z wbudowanych w Drone’a 
kamer, w czasie rzeczywistym; pierwsza, umieszczona pod urządzeniem, 
zapewnia kąt widzenia 64 stopni, posiada czujnik CMOS i pomaga także w 
stabilizacji lotu. Druga posiada szerokokątny obiektyw i zapewnia kąt 
widzenia 93 stopni; rozdzielczość to 640 x 480 pikseli. 

• za latanie odpowiadają cztery silniki o mocy 15 W każdy, które generują 
35000 obrotów na minutę; bateria, litowo-polimerowa, trzykomorowa, o 
pojemności 1000mAh i napięciu 11.1V pozwala na ok. 12 min zabawy; pełny 
cykl ładowania trwa 90 minut 

• nie sposób nie wspomnieć też o trzech akcelerometrach, dwóch 
żyroskopach, żyroskopie precyzyjnym i czujniku ultradźwiękowym; wszystko 
to sprawia, że pilotaż ma być łatwy, a lot, nawet przy silnym wietrze, bardzo 
stabilny 

• ponadto AR.Drone’a wyposażono w lekką, wytrzymałą obudowę, która 
ochroni śmigła przy zderzeniu z innymi obiektami  

• dostępne trzy kolory obudowy: GREEN, YELLOW, BLUE 

Więcej informacji na temat produktu na www.ardrone.com 

 

EAN: 3520410005398 
EAN: 3520410005541 
EAN: 3520410005358 
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BATTERY 149 zł   
CENA DETALICZNA Z VAT   

Akumulator dodatkowy 121,14 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• Wysokiej jakości akumulator 3-komorowy, ogniwa litowo-polimerowe o 
pojemności 1,000 mAh i napięciu 11,1 V. Zawiera obwód chroniący ogniwa 
przed przeładowaniem, przepięciom i zwarciom (PCM - Circuit Protection 
Module). Akumulator jest zabezpieczony sztywną obudową i jest zgodny ze 
standardem  bezpieczeństwa UL2054. 

• Posiada dwa złącza: jedno złącze zapewnia zasilanie drone‘a i drugi, 
mniejszy zapewnia stabilizację ładowania. Zapewnia ona optymalizację 
ładowania każdej komory, poprawia zarówno wydajność, zachowuje pełną 
pojemność na dłużej, a co za tym idzie żywotność akumulatora.  

• Parrot AR.Drone działa tylko na oryginalnych akumulatorach. Sprawdź 
autentyczność akumulatora – w tym celu zapoznaj się z hologramem Parrot 
z boku akumulatora. 

 

 

EAN: 3520410005336 
 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

CHARGER 169 zł   
CENA DETALICZNA Z VAT   

Zestaw do ładowania 137,40 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• Zestaw zawiera: 
• 1x zasilacz (13,5V/0.9A) 
• 1x ładowarka akumulatorów Li-Po pozwalająca na precyzyjne ładowanie 

baterii LiPo, odpowiedzialna za ładowanie każdej z 3 komór oddzielnie 
prądem 1A i za utrzymanie optymalnego poziomu napiecia.  

• 4x adaptery napięcia (USA, Wielkiej Brytania, Unia Europejska, Australia, 
Nowa Zelandia, Japonia). 

 

 

EAN: 3520410005343 
 

 
 
 

 

 

 
  

 

          
 

OUTDOOR HULL 89,90 zł   
CENA DETALICZNA Z VAT   

Kadłub zewnętrzny (GREEN / YELLOW / BLUE) 73,09 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• Ciesz się lataniem na zewnątrz z użyciem kadłuba w tym kształcie. Jest 
wykonany z EPP (polipropylen), który łączy w sobie lekkość i solidność. 
Kadłub jest przymocowany do AR.Drone‘a za pomocą dwóch magnesów. 

• Dzięki lekkości kadłuba do zastosowań na zewnątrz, AR.Drone doświadcza 
mniejszych oporów wiatru. Pilotowanie staje się bardziej dynamiczne. 

• AR.Drone wykrywa automatycznie kolor inne AR.Drone‘y dzięki kolorom na 
kadłubie i przedniej kamerze, co sprawia, że jest możliwa gra multiplayer.  

• dostępne trzy kolory obudowy: GREEN, YELLOW, BLUE 
• cena za 1 szt 

 

 

EAN: 3520410005275 
EAN: 3520410005510 
EAN: 3520410005527 

 

 
 
 

 

 

 
  

 

 
 

OUTDOOR HULL NO COLOR 89,90 zł   
CENA DETALICZNA Z VAT   

Kadłub zewnętrzny do malowania 73,09 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• Ciesz się lataniem na zewnątrz z użyciem kadłuba w tym kształcie. Jest 
wykonany z EPP (polipropylen), który łączy w sobie lekkość i solidność. 
Kadłub jest przymocowany do AR.Drone‘a za pomocą dwóch magnesów. 

• Dzięki lekkości kadłuba do zastosowań na zewnątrz, AR.Drone doświadcza 
mniejszych oporów wiatru. Pilotowanie staje się bardziej dynamiczne. 

• Opakowanie zawiera kadłub wewnętrzny, przezroczystą skorupę, zestaw 
podwójnych taśm samoprzylepnych oraz instrukcje. 

• Ten dodatek pozwala na dostosowanie AR.Drone do indywidualnych gustów, 
poprzez malowanie wnętrza skorupy i mocowanie jej do pustego kadłuba za 
pomocą taśm klejących. 

• Bądź kreatywny i zaimponuj znajomym niepowtarzalnym stylem swojego 
AR.Drone! 

• Zapoznaj się również z arkuszem oficjalnych naklejek personalizujących Twój 
Ar.Drone. 

 

KGO: 0,00 zł 

 

 

 
 
 

 

waga netto: 0,07 kg 
wymiary produktu: 390 x 150 x 90 mm wymiary brutto: 

550 x 380 x 370 mm 
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INDOOR HULL 179 zł   
CENA DETALICZNA Z VAT   

Kadłub ochronny 145,53 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• Ciesz się lataniem we wnętrzach z użyciem kadłuba w tym kształcie. Jest 
wykonany z EPP (polipropylen), który łączy w sobie lekkość i solidność. 
Kadłub jest przymocowany do AR.Drone‘a za pomocą dwóch magnesów. 

• Kadłub do zastosowania we wnętrzach chroni przed błędami pilotażu, 
możesz dotknąć ścian lub przelecieć bezpiecznie przez drzwi. Po uderzeniu w 
ścanę, dzięki elastyczności EPP AR.Drone miękko odbije się od niej bez 
uszkodzeń. 

• AR.Drone wykrywa automatycznie kolor inne AR.Drone‘y dzięki kolorom na 
kadłubie i przedniej kamerze, co sprawia, że jest możliwa gra multiplayer.  

 

EAN: 3520410005268 
 

 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

INDOOR HULL NO COLOR 179 zł   
CENA DETALICZNA Z VAT   

Kadłub ochronny do malowania 145,53 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• Ciesz się lataniem we wnętrzach z użyciem kadłuba w tym kształcie. Jest 
wykonany z EPP (polipropylen), który łączy w sobie lekkość i solidność. 
Kadłub jest przymocowany do AR.Drone‘a za pomocą dwóch magnesów. 

• Kadłub do zastosowania we wnętrzach chroni przed błędami pilotażu, 
możesz dotknąć ścian lub przelecieć bezpiecznie przez drzwi. Po uderzeniu w 
ścanę, dzięki elastyczności EPP AR.Drone miękko odbije się od niej bez 
uszkodzeń. 

• Opakowanie zawiera kadłub wewnętrzny, przezroczystą skorupę, zestaw 
podwójnych taśm samoprzylepnych oraz instrukcje. 

• Ten dodatek pozwala na dostosowanie AR.Drone do indywidualnych gustów, 
poprzez malowanie wnętrza skorupy i mocowanie jej do pustego kadłuba za 
pomocą taśm klejących. 

• Bądź kreatywny i zaimponuj znajomym niepowtarzalnym stylem swojego 
AR.Drone! 

• Zapoznaj się również z arkuszem oficjalnych naklejek personalizujących Twój 
Ar.Drone. 

 

KGO: 0,00 zł 

 

 

 
 
 

 

waga netto: 0,22 kg 
wymiary produktu: 580 x 530 x 30 mm wymiary brutto: 

600 x 440 x 590 mm 
 

 

 

MAIN BOARD 449 zł   
CENA DETALICZNA Z VAT   

Płyta główna 365,04 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• Płyta główna zawiera centralny procesor Parrot P6, specjalnie 
zaprojektowany dla AR.Drone. Obejmuje on 468 ARM926EJ MIPS RISC CPU i 
akcelerator wideo. Płyta główna działa na Linuxie wraz z oprogramowaniem 
AR.Drone. Płyta główna zawiera 256 Mb, 200 MHz 32 Bit MDDR RAM i 32 
MB pamięci NAND Flash. Obejmuje ona również chipset Wi-Fi Atheros i port 
USB do bezpośredniego nagrywania oprogramowania w przyszłości. Chip 
Atmel P6MU jest układem sterującym zasilaniem dla procesora P6. 

• Płyta główna zawiera również kamerę wertykalna o ilości 60 klatek na 
sekundę. Rozdzielczość wideo QCIF (176 * 144pixels), które w połączeniu z 
akcelerometrami, zapewnia AR.Drone prędkość poziomą 

• Oprogramowanie Parrot steruje: 
• Stabilizacją i pilotowaniem automatycznym AR.Drone. 
• Kompresją wideo (z VGA do QVGA z kodeka kompresji wideo MJPEG 

przedniej kamery i QCIF MJPEG kamery wertykalnej) i streaming’iem. 
• Zarządzaniem komunikacją Wi-Fi z zewnętrznymi kontrolerami na własnej 

sieci Ad-hoc. 
• Oprogramowanie płyty głównej AR.Drone można aktualizować. 
• Zestaw zawiera 1 płytę układu nawigacji i 4 śruby. 

 

 

EAN: 3520410005305 
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NAVIGATION BOARD 279 zł   
CENA DETALICZNA Z VAT   

Moduł nawigacji 226,83 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• Płyta sterowania nawigacją obejmuje czujniki i mikrokontroler 40 MIPS z 
szybkim 12-bitowym konwerterem ADC. 

• Płyta sterowania nawigacją zawiera jeden nadajnik ultradźwiękowy i jeden 
odbiornik ultradźwiękowy do pomiaru wysokości drone‘a do 6m. 
Wysokościomierz dostarcza wyniki pomiarów przy 25 Hz. 

• 3-osiowy, cyfrowy akcelerometr MEMS, umieszczony jest na środku ciężkości 
AR.Drone. Akcelerometr jest używany w zakresie +/- 2g a dane zamienione 
na cyfrowe przez układ 10 bitowy ADC. Dane przesyłane są do 
mikrokontrolera. 

• 2-osiowy żyroskop MEMS i precyzyjny żyroskop piezoelektryczny do pomiaru 
i kontroli odchylenia pozycji. Oba czujniki dokonuja pomiarów do 500 °/s. 
Parametry tych czujników analogowych są poddane digitalizacji przez 12-
bitowy układ mikrokontrolera ADC. 

• Czujniki te składają się na inercyjny zespół pomiarowy. Połączenie tych 
danych pozwala na obliczanie kątów Eulera z AR.Drone. Kąty Eulera są 
wykorzystywane do stabilizacji. 

• Oprogramowanie płyty układu nawigacji może być aktualizowane podczas 
aktualizacji oprogramowania AR.Drone. 

• Zestaw zawiera 1x płytę układu nawigacji i 4 śruby. 
 

 

EAN: 3520410005312 
 

 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

BODY SET 229 zł   
CENA DETALICZNA Z VAT   

Obudowa - zestaw 186,18 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• Zestaw kadłuba jest produkowany w EPP, bardzo lekkiego i niezwykle 
wytrzymałego materiału plastycznego. 

• Zawiera uchwyt akumulatora. Akumulator jest zamontowany na głównej 
części drone z pianki, która pochłania wibracje silników. Akumulator jest 
lekko przesunięty w kierunku tylnej części urządzenia, aby utrzymać środek 
ciężkości AR.Drone w środku geometrycznym. 

• Zestaw zawiera również śruby i podkładki wymagane do instalacji dwóch 
płyt z elektroniką AR.Drone‘a. 

• Szerokokątna kamera przednia oferuje panoramiczny widok 93 °. 
 

 

EAN: 3520410005350 
 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

CENTRAL CROSS 119 zł   
CENA DETALICZNA Z VAT   

Krzyż centralny 96,75 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• Krzyż centralny jest zasadniczym elementem struktury AR.Drone. Jest 
wykonany z tworzywa sztucznego wysokiej klasy PA 66 z czterema 
skrzyżowanymi rurkami z włókien węglowych i czterema zamocowaniami 
silnika, również z materiału PA 66. Ta część została zaprojektowana, aby być 
lekką i mocną. Mocowanie silników pozwala na ich łatwy demontaż i 
ponowny montaż. Silnik posiada dwa mocowania samosmarujące łożyska z 
brązu. 

• Krzyż centralny zawiera dwa zestawy przewodów. Jeden do doprowadzenia 
zasilania z akumulatora do silników, drugi dostarcza 5V do kontroli każdego 
z silników. Są one zakończone złączami dla każdego sterownika silnika. 

• Włókno węglowe i tworzywo sztuczne PA66 wzmacniane włóknem. 
 

 

EAN: 3520410005329 
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AR.GAMES 

 
 

AR.FREE FLIGHT 2.0 0,00 zł   
CENA DETALICZNA   

Aplikacja AR.FreeFlight 2.0 0,00 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• nowa platform do pilotażu i dzielenia się wrażeniami; oprócz latania 
AR.Drone’m, nowa aplikacja AR.FreeFlight 2.0 oferuje graczom nowy 
interfejs i wiele opcji 

• FREE FLIGHT: dostęp do aplikacji do pilotażu; pilot może nagrywać przebieg 
lotu, filmy wideo HD lub wykonywać zdjęcia, zapisując je w swoim 
urządzeniu sterującym. Wszystkie dane lotu (wysokość, prędkość, czas 
trwania i miejsce) mogą być zapisane, oglądane przez pilota i udostępniane 
społeczności 

• GUEST SPACE: dostęp do najlepszych filmów i praktycznych informacji 
dotyczących AR.Drone 2.0  

• DRONE UPDATE: dostęp do darmowych aktualizacji oprogramowania do 
AR.Drone 2.0 

• ARDRONE ACADEMY: namierz najlepsze miejsca do lotów, obserwuj 
wyczyny innych pilotów na video i dziel z nimi parametry lotów  

• GAMES: dostęp do aplikacji i gier dostpnych dla AR.Drone 
• PHOTOS VIDEOS: bezpośredni dostęp do własnych filmów i zdjęć; oglądaj je 

lub wgrywaj na YouTube, aby dzielić się ze społecznością AR.Drone 
• zaraz po załadowaniu aplikacji do pilotażu AR.FreeFlight 2.0 do smartfona 

lub tabletu z iOS lub AndroidTM Parrot AR.Drone łączy się z nim poprzez Wi-
Fi; po uzyskaniu połączenia wszystkie instrumenty pokładowe będą 
widoczne na ekranie pokazującym również widok z kokpitu; po wciśnięciu 
przycisku umożliwiającego start, uruchomione zostaną wszystkie cztery 
silniki i AR.Drone 2.0 wystartuje samodzielnie. Pilotowanie jest bardzo 
proste. Używając kciuków położonych na ekranie po obu jego bokach 
automatycznie w miejscu dotknięcia pojawią się przyciski sterujące: Wciśnij i 
przytrzymaj lewy przycisk, a AR.Drone 2.0 będzie podążał w kierunku 
zgodnym z ruchem sterownika w rękach pilota: do przodu, do tyłu lub na 
boki kiedy odpowiednio przechylisz smartfon/tablet w pożądanym kierunku. 
Przesuń palcem nad prawym przyciskiem, a quadricopter wzniesie się, 
opadnie bądź obróci w prawo lub w lewo. Dzięki nowemu, opatentowanemu 
przez Parrot trybowi pilotażu „Absolute Control”, gracz otrzymuje bardzo 
intuicyjny system kontroli. 

• aplikacja do pobrania za darmo z AppStoreSM i Android MarketTM, firma 
Horn nie pośredniczy w jej pozyskiwaniu 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 

 
 

AR.FREE FLIGHT 0,00 zł   
CENA DETALICZNA   

Gra AR.Free Flight 0,00 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• aplikacja do lotu swobodnego, nauki pilotażu Parrot AR.Drone 
• zdalny streaming wideo na żywo przez Wi-Fi 
• pobierz GRATIS do iPhone®/iPod touch®/ iPad™ 
• gatunek: lot swobodny / trening 
• obsługa/sterowanie: iPhone / iPod touch / iPad 
• tryb wielu graczy: nie 
• AR.Free Flight na platformę Android – więcej informacji 

http://www.ardrone.com/android 
• Gra dostępna w AppStore. Firma Horn nie pośredniczy w jej pozyskiwaniu. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 

 

 

AR.PURSUIT 0,00 zł   
CENA DETALICZNA   

Gra AR.Pursuit 0,00 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• 2-osobowa gra dla AR.Drone 
• niezwykle dynamiczna bitwa powietrzna z elementami pościgu. 
• poluj na innego AR.Drone bez użycia broni! 
• karabiny maszynowe i rakiety w rozszerzonej rzeczywistości 
• wykorzystuje kadłub do lotów w pomieszczeniach i zewnętrzny 
• gatunek: pościg / strzelanka 
• obsługa/sterowanie: iPhone / iPod touch / iPad 
• tryb wielu graczy: 2 osoby 
• Gra dostępna w AppStore. Firma Horn nie pośredniczy w jej pozyskiwaniu. 
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AR.FLYING ACE 0,00 zł   
CENA DETALICZNA   

Gra AR.Flying Ace 0,00 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• symulowana bitwa pomiędzy dwoma AR.Drone 
• karabiny maszynowe i rakiety w rozszerzonej rzeczywistości 
• wykorzystuje kadłub do lotów w pomieszczeniach i zewnętrzny 
• gatunek: symulacja / strzelanka 
• obsługa/sterowanie: iPhone / iPod touch / iPad 
• tryb wielu graczy: 2 osoby 
Gra dostępna w AppStore. Firma Horn nie pośredniczy w jej pozyskiwaniu. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 

 
 

AR.RACE 0,00 zł   
CENA DETALICZNA   

Gra AR.Race 0,00 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• twórz własne tory i zmierz sie z przyjaciółmi aby dowiedzieć się kto jest 
najszybszym pilotem 

• kamera umieszczona od spodu wykrywa linie mety i umożliwia liczenie czasu 
okrążeń 

• gatunek: wyścig 
• obsługa/sterowanie: iPhone / iPod touch / iPad 
• tryb wielu graczy: 1-4 osoby 
• opcjonalne akcesoria do tworzenia torów: 2 nadmuchiwane pylony i linia 

mety; 1 nadmuchiwany pączek/ okrąg 
Gra dostępna w AppStore. Firma Horn nie pośredniczy w jej pozyskiwaniu. 

 

KGO: 0,00 zł 

 

 

 
 
 

 

 
  

 

 
 

AR.RACE PYLON 249 zł   
CENA DETALICZNA   

Akcesoria do gry Ar.Race 202,44 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• 2 nadmuchiwane pylony oraz linia mety 
• nowy sposób pilotażu – nowy sposób na dobrą zabawę 
• Ty ustalasz sposób w jaki się ścigasz 
• stwórz swój własny wyścig w ogrodzie, parku, czy na plaży… 
• użyj pylonów aby stworzyś slalom i trudniejsze trasy przelotu 
• ścigaj się gdziekolwiek, dzięki trybowi “podwójnego kliknięcia 
• graj samodzielnie lub z przyjaciółmi 
• w każdym opakowaniu torba transportowa dla wygody przenoszenia 

elementów nadmuchiwanych oraz zestaw łatek 
 

 

EAN: 3520410006616 

 

 
 
 

 

 
 wymiary brutto: 230 x 220 x 115 mm 

 

 

 

AR.RACE DONUT 199 zł   
CENA DETALICZNA   

Akcesoria do gry Ar.Race 161,79 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• nadmuchiwany pączek/ okrąg 
• nowy sposób pilotażu – nowy sposób na dobrą zabawę 
• Ty ustalasz sposób w jaki się ścigasz 
• stwórz swój własny wyścig w ogrodzie, parku, czy na plaży… 
• użyj pylonów aby stworzyś slalom i trudniejsze trasy przelotu 
• ścigaj się gdziekolwiek, dzięki trybowi “podwójnego kliknięcia 
• graj samodzielnie lub z przyjaciółmi 
• w każdym opakowaniu torba transportowa dla wygody przenoszenia 

elementów nadmuchiwanych oraz zestaw łatek 
 

 

EAN: 3520410006609 

 

 
 
 

 

 
 wymiary brutto: 230 x 220 x 60 mm 
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AR.HUNTER 0,00 zł   
CENA DETALICZNA   

Gra AR.Hunter 0,00 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• AR.Hunter jest grą-strzelaniną przeznaczoną dla dwóch graczy przy użyciu 
tylko jednego AR.Drone. Jeden z graczy pilotuje AR.Drone, podczas gdy inny 
gracz wyposażony jest w iPhone. Uciekaj, kryj się, walcz i ścigaj! Kto będzie 
szybszy i sprytniejszy? Człowieka, czy maszyna? Twoja kolej, aby się 
dowiedzieć! 

• Zielony cel pojawia się, aby cię poinformować, że twój przeciwnik został 
namierzony i że możesz go zestrzelić. Kiedy cel zmienia kolor na czerwony, 
nie można strzelać przez chwilę, ponieważ to ty zostałeś trafiony, albo 
właśnie strzelasz. 

• Tryb potyczki: ze specjalną czapką - każdy gracz ma zapas wirtualnego i 
może namierzać i strzelać do drugiego, aby go wyeliminować. AR.Drone 
używa działka wodnego (ogień automatyczny), człowiek używa procy. 

• Tryb przetrwania: bez specjalnej czapki - AR.Drone ma określony czas na 
ucieczkę, podczas gdy człowiek musi gonić go starając się zestrzelić go 
używając procy. 

• Gra dostępna w AppStore. Firma Horn nie pośredniczy w jej pozyskiwaniu. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 

 
 

AR.HUNTER CAP 139 zł   
CENA DETALICZNA   

Akcesoria do gry Ar.Hunter 113,01 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• specjalna czapka ze znacznikami umożliwia wykrycie poruszajcego się w niej 
gracza przez AR.Drona, który ma za zadanie jego wyeliminowanie z gry 

• uzycie czapki pozwala na wykorzystanie wszystkich możliwości drzemiących 
w grze AR.Hunter 

• AR.Drone może być nie tylko celem, ale również myśliwym! 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 

 
 

AR.RESCUE 0,00 zł   
CENA DETALICZNA   

Gra AR.Rescue 0,00 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• AR.Rescue jest grą w rozszerzonej rzeczywistości typu FPV (first-person 
view, czyli patrzymy oczami pilota z kokpitu). Jest to gra jednoosobowa przy 
użyciu  iPhone(R), iPod touch(R) or iPad ™. AR.Rescue oferuje 40 misji w 4 
różnych światach. Poziom trudności zwiększa się wraz z kolejnymi 
poziomami gry. Gra polega na umieszczeniu specjalnego celu na ziemi przed 
rozpoczęciem gry (jest on wykrywany przez kamerę wertykalna urządzenia), 
a następnie na pomocy obcym w powrocie na macierzystą planetę na 
pokładzie ich rakiety.  Odzyskaj kawałki rakiety rozrzucone w atmosferze, 
pozbądź się złych Cruncher'ów i zmierz się z czasem podczas każdej z misji. 

• Parrot wyposaża graczy w specjalny cel rozpoznawany przez AR.Drone w 
rozszerzonej rzeczywistości. Cel pozwala na wyświetlenie obrazu elementów 
gry w rozszerzonej rzeczywistości na ekranie iPhone'a(R). Występuje on w 
postaci czarno-białego obrazka do samodzielnego wydruku na domowej 
drukarce i jest dostępny do pobrania w formacie PDF na stronie internetowej 
produktu. 

• Gra dostępna w AppStore. Firma Horn nie pośredniczy w jej pozyskiwaniu. 
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OTHER APPS 0,00 zł   
CENA DETALICZNA   

Inne aplikacje 0,00 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• Inne aplikacje dostepne w AppStore: 
• DRONE CONTROL 
• FLIGHT RECORD 
• AR.POWER FLIGHT 
• AR.POWER FLIGHT LITE 
• DRONE PAD 
• DRONE CAPTAIN 
• DRONE MASTER 
• MATRIX FLIGHT ID 
• ARECORD 
• DRONE ACE 
• ES PAD FOR AR.DRONE 
• DRONE RC 
• ADRONE 
• DRONE ESCAPE 
• TARGET HUNTER 
• DRONE DANCE 
• FIRMWARE MANAGER FOR AR.DRONE 
• AR.DRONE GEEK 
• SYSTEME A ENSEIGNER 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 

 
 

DRONE STATION 0,00 zł   
CENA DETALICZNA   

Sterownik dla Mac 0,00 zł   
CENA DETALICZNA NETTO   

 

• Drone Station to oprogramowanie sterujące AR.Drone z poziomu komputera 
Mac. Przy jego użyciu można nagrywać wideo i wykonywać zdjęcia za 
pomocą jednego kliknięcia w przycisk joysticka lub klawiatury. Zdjęcia i filmy 
wideo są automatycznie zapisywane do wybranego folderu na dysku 
twardym. 

• Drone Station umożliwia wykorzystanie zewnętrznego routera Wifi z USB; 
dzięki temu można uzyskać duży zasięg kontroli nad AR.Drone przy użyciu 
zewnętrznej anteny. Zasięg ten może zwiększyć się nawet trzykrotnie w 
stosunku do zasięgu przy sterowaniu iPadem bądź iPhonem. 

• Drone Station działa z systemem Snow Leopard lub Lion. 
 

Podsumowanie funkcjonalności: 
• kompatybilność z AR.Drone firmware 1.5.1 do 1.7.11 
• nagrywanie wideo w czasie rzeczywistym z obu kamer AR.Drone 
• przechwytywanie obrazu z obu kamer quadricoptera 
• rozszerzony zasięg poprzez możliwość użycia zewnętrznych WiFi z USB i 

zewnętrznej anteny 
• animowany ekran konfiguracji pozwalający na obserwowanie efektów zmian 
• prosta symulacja sterowania dronem do celów testowych przed lotem 
• ekranowe, animowane wskazania wysokościomierza, kierunku lotu i 

naładowania akumulatora 
 

Lista kompatybilnych kontrolerów: 
• kablowy kontroler USB Xbox 360TM 
• kablowy kontroler USB PS3TM 
• joystick Logitech Extreme 3D Pro 
• Thrustmaster T-Flight Hotas X 
• Logitech Dual Action Gamepad 
• klawiatura i mysz WiiTM Motion Controller z Nunchuk i/lub Balance Board 

 
Aplikacja dostępna w AppStore. Firma Horn nie pośredniczy w jej pozyskiwaniu. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 

 
 
 
 


