ข่ าวประชาสัมพันธ์

12 เมษายน 1678

เตรี ยมพร้ อมยกระดับเกมการสร้ างสรรค์ ของคุณด้ วย DJI Mavic Air 2 ใหม่
ออกแบบประสบการณ์ งานสร้ างสรรค์ ภาพทางอากาศขึน6 ใหม่ ด้วย Mavic Air 2 โดรนสําหรั บใช้ งานส่ วนตัว
ทีชM าญฉลาดทีสM ุด ปลอดภัยทีสM ุด และควบคุมการบินได้ ง่ายทีสM ุดทีเM คยมีมา
!" เมษายน !*!* – DJI ผู้นําระดับโลกในด้ านโดรนพลเรื อนและเทคโนโลยีการถ่ายภาพทางอากาศ เปิ ดโลกยุคใหม่
ของงานสร้ างสรรค์ภาพทางอากาศ ด้ วยโดรน Mavic Air 2 ซึงZ ให้ คณ
ุ สมบัติการถ่ายภาพระดับสูง สมรรถนะการบินทีZ
ควบคุมง่าย พร้ อมเทคโนโลยีฉลาดลํ ^ายุคทีZปลอดภัย รวมอยูใ่ นโดรนทีZมีความสามารถรอบด้ านทีZสดุ ทีZเราเคยสร้ างมา
Mavic Air 2 ถูกสร้ างขึ ^นเพืZอการผลิตคอนเทนท์คณ
ุ ภาพสูงและมีเอกลักษณ์จากทางอากาศ ใช้ งา่ ย สนุก และปลอดภัย
นําเสนอขีดความสามารถทีZเหนือชันในขนาดกะทั
^
ดรัดและใช้ งานง่าย พร้ อมคุณสมบัติการถ่ายวิดีโอสูงสุด aK เซ็นเซอร์
กล้ องขนาดใหญ่ e/! นิ ^ว ให้ ภาพถ่ายและวิดีโอความละเอียดสูงเพืZอการสร้ างเนื ^อหาทีZโดดเด่น ในขณะทีZมีโหมดการบิน
ทีZตงโปรแกรมได้
ั^
แบบขันสู
^ ง พร้ อมคุณสมบัติอจั ฉริ ยะและเทคโนโลยีการถ่ายภาพ ซึZงช่วยให้ การถ่ายภาพคอนเทนท์
ระดับมืออาชีพเป็ นเรืZ องทีZง่ายดาย นักบินโดรนจะสามารถบินอยู่บนท้ องฟ้าได้ นานขึ ^นด้ วยเวลาบินสูงสุดทีZเพิZมขึ ^น เก็บ
ภาพทีZสดใสด้ วยความสามารถของระบบอัตโนมัติทีZปรับปรุ งใหม่ทงหมด
ั^
และแปลงคอนเทนท์ทงหมดด้
ั^
วยคุณสมบัติ
การแก้ ไขภายในแอป
“Mavic Air 2 เป็ นก้ าวย่ างสําคัญอีกก้ าวหนึMงของเรา เพราะมันแสดงให้ เห็นว่ าโดรน DJI สําหรั บผู้บริ โภคทีM
ฉลาดลํ6าทีMสุดในยุคนี6ไม่ จําเป็ นต้ องมีขนาดใหญ่ ในขณะทีM Mavic Air 2 เป็ นสัญลักษณ์ ของโดรนในตระกูล
Mavic เราต้ องคิดกระบวนการออกแบบและการพัฒนาขึ6นใหม่ ทั6งหมด เป้ าหมายของเราคือการสร้ างโดรนทีM
ให้ ประสบการณ์ โดยรวมทีดM ีทสีM ุดเท่ าทีจM ะเป็ นไปได้ แม้ แต่ สําหรั บนักบินมือใหม่ ทสีM ุด เราหวังว่ าโดรนของเรา
จะสามารถช่ วยเพิMมพูนความคิดสร้ างสรรค์ และกลายเป็ นประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ทMีสนุ กสนาน ทีMสามารถ
เพลิดเพลินได้ แม้ แต่ ในช่ วงเวลาทีMไม่ เคยมีมาก่ อนในประวัติศาสตร์ เช่ นนี6” Roger Luo ประธานบริ ษัท DJI
กล่ าว
ความสามารถในการถ่ ายภาพทีTแข็งแกร่ งสําหรั บนักสร้ างสรรค์ ทกุ ประเภท
Mavic Air 2 รุ่นใหม่ ได้ คิดค้ นวิธีทีZจะบันทึกคอนเทนท์คณ
ุ ภาพสูงเอาไว้ ด้วยโดรนขนาดพกพาทีZพบั ได้ ไม่วา่ นักบินจะมี
ระดับความสามารถมากน้ อยเพียงใด คุณสมบัติและเทคโนโลยีของ Mavic Air 2 จะดึงดูดสายตาผู้มีวิสยั ทัศน์ของการ
สร้ างสรรค์ทกุ คน Mavic Air 2 เป็ นโดรนรุ่นแรกในซีรีZส์ Mavic ทีZให้ ภาพวิดีโอ aK ทีZ j* fps และ e!* Mbps นอกจากนี ^
ผู้ใช้ ยงั สามารถบันทึกเนื ^อหาทีZไม่เหมือนใคร ด้ วยวิดีโอ HDR, 4X Slow Motion ทีZความละเอียด e*z*p 120 fps หรื อ
8X Slow Motion ทีZความละเอียด e*z*p 240 fps นักบินสามารถบันทึกภาพ e! เมกะพิกเซล1 หรื อเลือกคุณสมบัติ
ความละเอียดสูง az เมกะพิกเซลใหม่ ทีZถ่ายภาพด้ วยรายละเอียดทีZนา่ ทึงZ ในขณะทีZ มีกิมบอลแบบ ~ แกน ช่วยป้องกัน
การสันZ ไหวของกล้ อง เพืZอสร้ างภาพทีZนิZงและเสถียร แม้ ในสถานการณ์ทีZคาดเดาไม่ได้ เซ็นเซอร์ แบบ Quad Bayer 1/2
นิ ^ว ทีZมีขนาดใหญ่ขึ ^น ทําให้ Mavic Air 2 เป็ นเครืZ องมือทีZสมบูรณ์แบบทีZจะช่วยนําพาความคิดสร้ างสรรค์ไปสูอ่ ีกระดับ
ด้ วยโหมดการถ่ายภาพ Smart Photo ทีZเพิZมเข้ ามาใหม่ จะบันทึกภาพถ่ายความละเอียด e! เมกะพิกเซล โดยใช้ ระบบ
การวิเคราะห์ฉากขันสู
^ งและดีพเลิร์นนิZง เพืZอเลือกวิธีการถ่ายภาพหนึงZ ในสามทางเลือก
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ภาพถ่ายความละเอียด 23 เมกะพิกเซลใช้ การประมวลผลขันสู
? งและการซ้ อนพิกเซล

§ ภาพถ่ าย HDR: Mavic Air 2 จะถ่ายภาพทีZคา่ รับแสงแตกต่างกัน ‰ ค่า แล้ วนํามารวมเข้ าด้ วยกันโดย
อัตโนมัติ เพืZอให้ ได้ ภาพไดนามิกสูง
§ Hyperlight: ได้ รับการออกแบบมาสําหรับสถานการณ์ทีZมีแสงน้ อย โดยจะถ่ายภาพหลายภาพและผสานเข้ า
ด้ วยกันเพืZอให้ ได้ ภาพทีZชดั เจนทีZขจัดสัญญาณรบกวนซึงZ มักพบในฉากทีZมีแสงน้ อย
§ การจําแนกภาพ: เมืZอถ่ายภาพในโหมดนี ^ Mavic Air 2 สามารถจําแนกฉากได้ Š หมวดหมู่ ได้ แก่ พระ
อาทิตย์ตก ท้ องฟ้าสีฟา้ หญ้ า หิมะ และต้ นไม้ ปรับการตังค่
^ าให้ เหมาะสม เพืZอให้ ภาพถ่ายมีความโดดเด่น
ด้ วยสีสนั รายละเอียด และโทนสีขนสู
ั ^ งสุด
สมรรถนะการบินทีTไม่ มีใครเทียบเคียงได้
Mavic Air 2 พัฒนาวิธีการบินของโดรนขึ ^นมาใหม่ตงแต่
ั ^ ระดับพื ^นฐาน เพืZอทําให้ ทกุ คนทีZมีใจรักเทคโนโลยีโดรนสามารถ
สํ า รวจท้ อ งฟ้ า ได้ อ ย่ า งเต็ ม ทีZ แม้ ว่ า Mavic Air 2 จะมี นํ า^ หนัก เบาเพี ย ง Š‰* กรั ม เท่ า กับ ขวดนํ า^ ขนาดเล็ ก แต่
ประกอบด้ วยมอเตอร์ รุ่ นใหม่ ระบบควบคุมความเร็ วอิเล็กทรอนิ กส์ (ESC) ใหม่ เทคโนโลยี แบตเตอรีZ ทีZได้ รับการ
ปรั บปรุ งใหม่ และการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ เพืZ อมอบเวลาบินสูงสุดถึง ~a นาที เทคโนโลยี การส่ง
สัญญาณ OcuSync 2.0 ทีZเป็ นกรรมสิทธิ“ของ DJI ได้ รับการปรับปรุงใหม่เพืZอส่งมอบฟี ดสัญญาณวิดีโอคุณภาพ HD ทีZ
เชืZอถือได้ และมีเสถียรภาพจากโดรน ในระยะทางสูงสุด e* กม.2 OcuSync 2.0 รองรับทังช่
^ วงคลืZนความถีZ !.aGHz
และ Š.zGHz และมีคณ
ุ สมบัติการสลับช่วงคลืZนความถีZโดยอัตโนมัติโดยขึ ^นอยู่กบั ความแรงของสัญญาณ ในขณะทีZ
เทคโนโลยีปอ้ งกันสัญญาณรบกวนจะปิ ดกันสั
^ ญญาณทีZไม่ต้องการ เพืZอให้ ฟีดสัญญาณวิดีโอทีZชดั เจน
การสร้ างมาตรฐานใหม่ ของความปลอดภัยของโดรน
Mavic Air 2 มาพร้ อมกับคุณสมบัติความปลอดภัยใหม่ทีZไม่เคยมีมาก่อน เพืZอช่วยทําให้ การบินมีความปลอดภัยทีZสดุ
เท่าทีZเป็ นไปได้ เซ็นเซอร์ ตรวจจับสิZงกีดขวางทีZด้านหน้ าและด้ านหลังของโดรนจะเตือนนักบินเมืZอโดรนบินไปใกล้ วตั ถุ
มากเกินไป และยังสามารถตังค่
^ าให้ หยุดยังโดรนไม่
^
ให้ เข้ าไปใกล้ เพืZอหลีกเลีZยงการชน เซ็นเซอร์ เพิZมเติม และไฟเสริ มทีZ
ด้ านล่างของ Mavic Air 2 เสริ มด้ วยฟั งก์ชนัZ ทีZหลากหลาย รวมถึงการลงจอดอัตโนมัติทีZราบรืZ นแม้ ในสภาพแสงทีZท้า
ทาย Mavic Air 2 ยังมาพร้ อมกับ GEO โซลูชนัZ รัว^ เสมือน (geofencing) ของเรา เพืZอช่วยป้องกันไม่ให้ โดรนบินเข้ าไป
ในสถานทีZทีZมีความเสียZ งสูง เช่น ในสนามบินทีZพลุกพล่าน
Advanced Pilot Assistance System (APAS) 3.0 ได้ นําระบบการบินอัตโนมัติของโดรนของ DJI ก้ าวขึ ^นไปอีกระดับ
เมืZอผู้ใช้ เปิ ดใช้ งาน APAS 3.0 ทันทีทีZมีสิZงกีดขวางเข้ ามาในเส้ นทางของ Mavic Air 2 มันจะสร้ างเส้ นทางใหม่เพืZอ
เคลืZอนทีZหลบหลีกใต้ วตั ถุหรื อเหนือวัตถุเพืZอหลีกเลีZยงการชน ทําให้ นกั บินสามารถทําการบินในสถานการณ์ทีZซบั ซ้ อน
ด้ วยความมันZ ใจมากขึ ^น ขณะทีZมีสมาธิกบั การถ่ายภาพทีZสมบูรณ์แบบ ระบบสร้ างแผนทีZ ~D ทีZปรับปรุงใหม่ ช่วยให้ การ
เคลือZ นผ่านวัตถุราบรืZ นและการเคลือZ นไหวลืนZ ไหลมากขึ ^น แม้ ในสภาพแวดล้ อมทีZมีความซับซ้ อนสูง
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ระบบ Wi-Fi ของ Mavic Air 2 สามารถส่งสัญญาณได้ ไกลถึง 2U กม. หากไม่มีสงิX กีดขวาง ไม่มีสญ
ั ญาณรบกวน และไม่มีปัญหาความสอดคล้ อง
กับมาตรฐาน FCC ข้ อกําหนด Maximum flight range specification เป็ นตัวแทนของค่าความแรงและการแก้ ไขสัญญาณวิทยุเชืXอมต่อ บินโดรนข
องคุณให้ อยูใ่ นระยะทีXตามองเห็นเสมอ นอกจากได้ รับอนุญาตเป็ นอืXน และตรวจสอบข้ อกฎหมายและกฎระเบียบของภูมิภาคทีXใช้ งานนัน? สําหรับของ
ประเทศไทยจะเป็ นมาตรฐาน CE ตามระเบียบของกสทช. ซึงX จะลดทอนระยะทาง กึงX หนึงX

สื บเนื อ& งจากวิ สยั ทัศน์ การยกระดับความปลอดภัย <= ประการ ที &ได้รับการยอมรับระดับชันB นํ าของอุตสาหกรรมของ
DJI ซึ& งเผยแพร่ เมื &อปี ที &แล้ว Mavic Air 2 จึ งเป็ นโดรนสํ าหรับใช้งานส่วนตัวรุ่ นแรกของ DJI ที &ออกแบบมาให้รวม
เทคโนโลยี AirSense 3 ซึ& งให้ระดับความปลอดภัยที &สูงขึB นโดยการเตื อนนักบิ นโดรนเมื &อมี อากาศยานลํ าอื &นอยู่ใน
ระยะใกล้ AirSense ใช้เทคโนโลยี การบิ นที เ& รี ยกว่า ADS-B เพือ& รับสัญญาณจากเครื & องบิ นและเฮลิ คอปเตอร์ ทีอ& ยู่ใน
บริ เวณใกล้เคี ยง และแสดงตํ าแหน่งของพวกมันบนหน้าจอควบคุมของนักบิ นโดรน ทันที ที&อากาศยานลํ าอื &นบิ นเข้า
ใกล้ โ ดรน ระบบ AirSense จะเตื อ นนัก บิ น โดรนด้ ว ยข้ อ ความ เสี ย งและการสั&น เพื &อ ยกระดับ ความรั บ รู้ แ ละ
ความสามารถของนักบิ นในการบังคับโดรนออกห่างเพือ& ความปลอดภัย
“DJI มีความมุ่งมัMนอย่ างแน่ วแน่ ทMีจะเพิMมความปลอดภัยของโดรนโดยใช้ เทคโนโลยี และ Mavic Air 2 ได้
บุกเบิกอีกหนึMงคุณสมบัติใหม่ เพืMอโซลูชMันความปลอดภัยสําหรั บการปฏิบัติการโดรน ความมุ่งมัMนอย่ างแรง
กล้ าในการติดตั6งระบบ ADS-B ในผลิตภัณฑ์ ร่ ุ นใหม่ ของเรานั6นหมายความว่ า Mavic Air 2 จะเป็ นอุปกรณ์ ทMี
ติดตั6งใช้ งานเทคโนโลยีตัวรั บสัญญาณ ADS-B เดีMยวๆ ในตัวทีMใหญ่ ทีMสุดของโลก ซึMงช่ วยเติมเต็มและขยาย
วิสัยทัศน์ ของเรา ในฐานะของผู้นําอุตสาหกรรม ทีมM ีความมุ่งมัMนและสมัครใจในการสร้ างเทคโนโลยีทมีM ีความ
ปลอดภัย” เบรนแดน ชูลมาน รองประธานฝ่ ายนโยบายและกฎหมายของ DJI กล่ าว
คุณสมบัตอิ ัจฉริยะทีTทรงพลัง
Mavic Air 2 อัดแน่นไปด้ วยคุณสมบัตอิ จั ฉริ ยะทีZชว่ ยให้ ผ้ ใู ช้ สามารถบันทึกภาพและวิดีโอเพืZอนําไปแบ่งปั นทัวZ โลกได้
อย่างรวดเร็ วและง่ายดาย FocusTrack 4 เป็ นคุณสมบัตกิ ารติดตามขันสู
^ งสุดในโดรนของ DJI และนําเสนอโหมด
ถ่ายภาพสามโหมด:
§ ActiveTrack 3.0: เลือกวัตถุทีZจะให้ Mavic Air 2 ติดตามโดยอัตโนมัติ ActiveTrack ทีZพฒ
ั นาต่อเนืZองเป็ น
รอบทีZ ส าม ใช้ เ ทคโนโลยี ก ารสร้ างแผนทีZ ทีZ ลํ า^ สมัย และอัล กอริ ธึ ม หาเส้ น ทางการบิ น ใหม่ เพืZ อ นํ า เสนอ
คุณสมบัติการติดตามวัตถุและการหลีกเลีZยงสิZงกีดขวางทีZได้ รับการปรับปรุ ง พร้ อมด้ วยความสามารถทีZจะ
กลับมาติดตามวัตถุตอ่ อย่างรวดเร็ว หากมีการติดตามวัตถุไม่ทนั ชัวZ ขณะหนึงZ
§ Point of Interest 3.0: กํ าหนดเส้ นทางการบินอัตโนมัติรอบ ๆ วัตถุทีZกําหนด การปรั บปรุ งรอบใหม่ให้
ความสามารถการจดจําพื ^นผิวทีZดีขึ ^น เพืZอติดตามวัตถุในสภาพแวดล้ อมทีZมีการเปลียZ นแปลงได้ ดีขึ ^น
§ Spotlight 2.0: Spotlight เป็ นคุณสมบัติทีZมีให้ ในโดรนของ DJI รุ่นมืออาชีพ ซึงZ จะล็อควัตถุเป้าหมายให้ อยูใ่ น
เฟรม ในขณะทีZผ้ ใู ช้ มีอิสระในการบังคับการเคลือZ นไหวของโดรน
ฟี เจอร์ Hyperlapse ให้ ภาพแบบไทม์แลปส์ทีZน่าสนใจ ในขณะทีZเพิZมองค์ประกอบการเคลืZอนไหวทางกายภาพของโด
รนเข้ าไป เป็ นครัง^ แรกทีZ Hyperlapse สามารถถ่ายได้ ทีZความละเอียดสูงสุด zK 5 ในขณะทีZนกั บินสามารถเลือกโหมด
การบินได้ สีZโหมด รวมถึงการเคลืZอนทีZแบบอิสระ วงกลม CourseLock และ WayPoints และนักบินยังสามารถเลือก
ระบบควบคุมการบินทีZตงโปรแกรมไว้
ั^
ล่วงหน้ าหลายโปรแกรม ซึงZ มีชืZอเรี ยกว่า QuickShots ซึงZ จะใช้ กิมบอลเชิงกล ~
แกน และระบบป้องกันภาพสันZ ไหวอิเล็กทรอนิกส์ เพืZอให้ คณ
ุ ภาพของวิดีโอทีZไม่มีใครเทียบได้ เพียงแค่กดเลือกโหมดทีZ
3

เนืXองจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาส่งผลให้ เกิดปั ญหาด้ านโลจิสติก จึงทําให้ โดรนรุ่น Mavic Air 2 ทีXตดิ ตังระบบ
?
AirSense ADS-B จะมี

จําหน่ายเฉพาะในอเมริ กาเหนือเท่านันในเบื
?
?องตัน Mavic Air 2 จะมีวางจําหน่ายนอกอเมริ กาเหนือโดยไม่มีระบบ ADS-B โดยทีXทงสองรุ
ั?
่นจะ
เหมือนกันในด้ านอืXน ๆ ทุกประการ เช่น สมรรถนะด้ านการบินและการถ่ายภาพ
4

FocusTrack ใช้ ได้ ในความละเอียดวิดีโอสูงสุด |K 30fps, 2.7K 60fps และ 2U‚Up 60fps
8K Hyperlapse จะมีให้ ใช้ งานในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมผ่านการอัพเดตเฟิ ร์มแวร์ ‚K HyperLapse สามารถใช้ ได้ เฉพาะในโหมดการบินอิสระ
และ CourseLock เท่านัน?
5

ต้ องการ แล้ ว Mavic Air 2 ก็จะช่วยคุณถ่ายภาพคอนเทนท์ทีZนา่ ทึงZ แบบภาพยนตร์ ได้ โดยอัตโนมัติ นักบินสามารถเลือก
โปรแกรม Rocket, Circle, Dronie, Helix, Boomerang หรื อ Asteroid
พร้ อมแอปทีTใช้ งานง่ าย การแก้ ไขสืTอทีTสะดวกสบาย และอุปกรณ์ เสริมมากมาย
แอป DJI Fly เวอร์ ชนัZ ล่าสุดยังเพิZมฟั งก์ชนั การทํางานขันสู
^ งสําหรับ Mavic Air 2 ในขณะทีZยงั คงรักษาคุณสมบัติการ
เข้ าถึงทีZเป็ นมิตรกับผู้ใช้ ระบบการสอนใช้ งานใหม่จะช่วยให้ ผ้ ใู ช้ ค้ นุ เคยกับโดรน และบินขึ ^นบนอากาศได้ อย่างรวดเร็ ว
เพืZอเริZ มจับภาพวิดีโอทีZนา่ สนใจ คุณสมบัติการแก้ ไขในแอปทีZใช้ งานง่าย ทําให้ แอป DJI Fly เป็ นเครืZ องมือทีZครบวงจรใน
การแก้ ไขและปรับแต่งภาพทีZถ่าย Mavic Air 2 ได้ รับการสนับสนุนโดยอุปกรณ์เสริ มต่าง ๆ ทีZมีประโยชน์ รวมถึงกระเป๋ า
สะพาย, ชุดฟิ ลเตอร์ ND, ชุดป้องกันใบพัด, กระเป๋ ากันกระแทก, แท่นวางแท็บเล็ตสําหรับรี โมทคอนโทรล และฮูด
สําหรับจอมอนิเตอร์
ราคาและการวางจําหน่ าย
Mavic Air 2 มีให้ เลือกซื ^อได้ สองแบบ ได้ แก่ ชุดมาตรฐาน ซึZงประกอบด้ วย Mavic Air 2 แบตเตอรีZ หนึZงก้ อน รี โมท
คอนโทรล และสายไฟและสายเชืZอมต่อทีZจําเป็ นทัง^ หมด ในราคา 25,900 บาท และชุด Fly More Combo ซึZงจะมี
อุปกรณ์ เพิZมเติมจากชุดมาตรฐานคือ กระเป๋ าสะพาย, ฟิ ลเตอร์ ND, ฮับชาร์ จไฟ และแบตเตอรีZ อีก 2ก้ อน รวมเป็ น ~
ก้ อน ในราคา 34,900 บาท ซึงZ จะเริZ มจําหน่ายในไทยโดยตัวแทนจําหน่ายของ SYNNEX ทัวZ ประเทศ วันทีZ 8 พฤษภาคม
2563 เป็ นต้ นไป
เพืTอเรี ยนรู้ เพิTมเติมเกีTยวกับ Mavic Air 2 โปรดเยีTยมชม: DJI.COM
รู ปภาพและวิดโี อของ Mavic Air 2 มีให้ ดาวน์ โหลดทีTนT ี:
https://drive.google.com/open?id=15I2ebymX2HIskjuEK1RFhFgxk61cDuh6
................................................................................................

สอบถามข้ อมูลเพิTมเติมเกีTยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่ อ:
ฉัตรบดินทร์ ชูชว่ ย
E-mail : chatbodin_c@synnex.co.th
เกีTยวกับ DJI
DJI เป็ นผู้นําด้ านการพัฒนาและการผลิตโดรนพลเรื อนและเทคโนโลยีภาพถ่ายทางอากาศระดับโลกสําหรับการใช้ งานส่วนตัวและใน
ระดับมืออาชีพ DJI ก่อตังขึ
^ ^นและบริ หารงานโดยบุคลากรทีZมีความหลงใหลในเฮลิคอปเตอร์ บงั คับและผู้เชีZยวชาญด้ านเทคโนโลยีควบคุม
การบินและการรักษาเสถียรภาพของกล้ อง บริ ษัทมุ่งมันZ ทีZจะสร้ างอุปกรณ์และแพลตฟอร์ มการถ่ายภาพและการถ่ายทําภาพยนตร์ ทาง
อากาศทีZเข้ าถึงได้ ง่ายขึ ^น น่าเชืZอถือ และใช้ งานง่ายขึ ^นสําหรับนักสร้ างสรรค์ผลงานและนวัตกรทัวZ โลก ปั จจุบนั DJI ดําเนินงานทัวZ โลก
ครอบคลุมทัZวทัง^ อเมริ กา ยุโรป และเอเชีย ผลิตภัณฑ์ และโซลูชัZนทีZปฏิวัติวงการของบริ ษัทได้ รับการคัดเลือกจากลูกค้ าในกว่า e**
ประเทศสําหรับการใช้ งานด้ านการถ่ายทําภาพยนตร์ การก่อสร้ าง การตรวจสอบ การตอบสนองเหตุฉกุ เฉิน การเกษตร การอนุรักษ์ และ
อุตสาหกรรมอืZน ๆ อีกมากมาย
เกีTยวกับบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรื อ SYNNEX เป็ นผู้นําเข้ าและจัดจําหน่ายสินค้ าเทคโนโลยีชนนํ
ั ^ าระดับโลก
หลากหลายประเภท มากกว่ า 60 ตราสินค้ า มีฐานลูกค้ าเป็ นผู้ประกอบการไอที ร้ านค้ าปลีก ค้ าส่งทัวZ ประเทศ ห้ างสรรพสินค้ า ห้ างค้ า
ปลีกขนาดใหญ่ ผู้วางระบบเครื อข่าย ระบบปฏิบตั ิการ และอืZนๆ รวมกว่ า 6,000 ราย มีศนู ย์บริ การของบริ ษัทฯ และ Synnex Service
Partner รวมกว่ า 60 แห่ ง เพืZ อ อํ า นวยความสะดวกให้ กับ ลูก ค้ า ด้ า นบริ ก ารทัง^ ก่ อ น และหลัง การขาย ภายใต้ ต ราสัญ ลัก ษณ์ ก าร
รั บ ป ร ะ กั น Trusted by Synnex ใ น จั ง ห วั ด ต่ า ง ๆ ทัZ ว ป ร ะ เ ท ศ ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิZ ม เ ติ ม โ ท ร Synnex care 1251
www.synnex.co.th และ facebook.com/synnexthailand

สําหรั บข้ อมูลเพิTมเติม โปรดเยีTยมชม:
เว็บไซต์: www.dji.com
Facebook: www.facebook.com/DJI
กดติดตามช่อง YouTube ของเรา: www.youtube.com/DJI
ติดต่ อฝ่ ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
คุณปริ ฉตั ร Tel. 090-980-5975 Email : parichat_pa@synnex.co.th
คุณพัชราภรณ์ Tel. 090-980-5221 Email : patcharaporn_c@synnex.co.th

