
MAVIC 2 
ENTERPRISE

UMA REVOLUCIONÁRIA PLATAFORMA PARA USO PROFISSIONAL NO DIA A DIA
Criado para conceder maior autonomia a uma nova geração de profissionais, o Mavic 2 Enterprise é uma ferramenta 
que entrega excelentes resultados, ultrapassando barreiras e demandas futuras no ambiente de trabalho.

TODA POTÊNCIA, AO SEU SERVIÇO

MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL 
Imagens RGB e térmicas·

Sensor termográfco radiométrico integrado da FLIR ·
Parâmetros ajustáveis para emissividade & superfícies reflexivas ·

Vários modos de exibição: FLIR MSX™, infravermelho e visual ·
 

IMAGENS ADAPTADAS PARA USOS PRÁTICOS E TÁTICOS
O sistema de imagens foi desenvolvido tendo em mente dois objetivos: assistir pilotos em missões de curto alcance e garantir 
que os dados capturados sejam mais precisos e confáveis que nunca.

FLIR MSX
Combine imagens visuais e térmicas 
em tempo real

MAVIC 2 ENTERPRISE 
· Poderosa capacidade de zoom
· Sensor CMOS de 1/2.3” e 12 MP
· Zoom dinâmico: Zoom óptico de 2x e zoom digital de 3x
· Metadados de análise posterior: Marca temporal do GPS

 

MEDIDOR DE TEMPERATURA
Monitore e meça temperaturas em 
um local específco

OPERAÇÕES DE BUSCA
Aprimore a visibilidade através de
imagens em missões de equipes no 
solo

OPERE COM DESTREZA E VISIBILIDADE OTIMIZADA
Aprimorando a visibilidade de images em todos os seus dados capturados, a função isotérmica auxilia na
obtenção de medidas precisas de calor em múltiplos objetos e cenários.



INSPEÇÃO DE LINHAS DE TENSÃO
Realize inspeções de segurança em
infraestruturas críticas

INSPEÇÃO DE PONTES
Veja o panorama geral de estruturas
sem precisar se aproximar do alvo

Aproxime-se. Afaste-se
Permaneça próximo à ação – mas longe de qualquer perigo. O Mavic 2 Enterprise vem 
equipado com uma câmera com zoom óptico de 2x que opera em missões de curto 
alcance sem expor o piloto a riscos. 
2x  3x  4K / 30p   1 / 2,3”
Zoom óptico  Zoom digital  Gravação de vídeo  Sensor
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PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES

ENTENDA E UTILIZE O PODER DE SEUS DADOS
Visualize cenários em tempo real, monitore e meça objetos no local com maior segurança e efciência, para que possa tomar 
decisões com embasamento.
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