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CULLMANN lampa błyskowa CUlight
FR 60C /.Canon EOS
Cena

1 190.00 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność..

Numer katalogowy

4007134016057

Kod producenta

CUL-61310

Kod EAN

4007134016057

Producent

Cullmann

Zawartość zestawu

Lampa,pokrowiec,instr,gwarancja,opak.fabr
.

Opis produktu
Cullmann lampa błyskowa CUlight FR 60C wer.Canon EOS.
Lampa cechuje się wysoką liczbą przewodnią wynoszącą 60. Praca w systemie TTL zgodna w zależności od
wersji do aparatów Canon, Nikon, Sony, Panasonic / Olympus i Fujifilm. Zakres zoomu od 20 - 200 mm, port USB
do aktualizacji oprogramowania oraz zintegrowany system sterowania radiowego, który działa do odległości 100
metrów to podstawowe zalety CUlight FR 60.
Ponadto solidność wykonania gwarantuje bezproblemową ,komfortową pracę.
Lampa została doceniona oraz nagrodzona przez branżowe czasopisma FOTO-MAGAZIN, CHIP oraz DIGITAL FOTO
.
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CUlight FR 60C nie tylko zapewnia doskonałe oraz precyzyjne oświetlenie, ale także daje ambitnemu fotografowi
szansę na jeszcze lepsze wykorzystanie jego kreatywności.
Wysoka liczba przewodnia 60 oznacza, iż idealnie nadaje się do dużych odległości lub do zdjęć w
dużych pomieszczeniach oferując bezproblemowe oświetlenie fotografowanego planu. Obsługa jest intuicyjna
dzięki podświetlanemu i łatwemu do odczytu wyświetlaczowi z matrycą punktową.
Dzięki zintegrowanemu sterowaniu radiowemu, które działa do odległości 100 metrów , lampa błyskowa może
zostać ustawiona dokładnie tam, gdzie jest potrzebna w celu najlepszego oświetlenia. Przy czym aparat nie
musi widzieć lampy błyskowej.Sterowanie radiowe można indywidualnie zaprogramować do sterowania do 5
grup po 32 kanały każda. Ponadto możliwa jest funkcja master-slave.
CUlight FR 60C czerpie energię z czterech baterii / akumulatorów.W opcjonalnych akcesoriach dodatkowych
dostępny jest CUlight Power Pack 4500 który skraca czas ładowania umożliwiając większą wydajność oraz
skracając czas pomiędzy kolejnymi błyskami. CUlight PowerPack działa jako bateria zewnętrzna i oferuje
niezależny od sieci zasilacz, a dzięki niewielkim rozmiarom i niewielkiej wadze idealnie nadaje się do użytku w
terenie.

Cechy produktu:
Funkcje Manual, TTL oraz E-TTL II dla aparatów Canon .
Wysoka liczba przewodnia 60, idealna na duże odległości i duże przestrzenie.
Zintegrowane sterowanie radiowe do odległości 100 metrów.
Programowalne sterowanie radiowe do 5 grup po 32 kanały każda
Szybka synchronizacja do 1/8000 sekundy.
Stroboskopowy flash w zakresie 1 - 199 Hz .
Duży zakres zoomu od 20 - 200 mm.
Gniazdo USB do aktualizacji oprogramowania.
Zintegrowany rozpraszacz na 14 mm
Intuicyjna obsługa.
Obrotowy odbłyśnik - poziom o 360 stopni, pion od -7 do 90 stopni
Wyściełana torba transportowa
Pasujące akcesoria dodatkowe takie jak PowerPack, podstawki oświetleniowe, softboksy, wyzwalacze
radiowe itp.

Parametry

:
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TYP

CUlight FR 60C

Liczba przewodnia

60

System

Manual,TTL, E-TTL II,Stroboskop

Automatyczny Zoom zakres

20-200mm

Zintegrowany rozpraszacz

do ogniskowej 14mm

Obrotowy odbłyśnik

poziom o 360 stopni, pion od -7 do 90 stopni

Synchronizacja

do 1/8000s

Programowalne sterowanie

radiowe do 5 grup po 32 kanały każda

Funkcja master-slave.

tak

Zasilanie

4 baterie lub akumulatory typu AA

Wymiary

190x64x76mm

Waga

400g bez baterii
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