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FOTOGRAFICKÁ SADA ROLLEI F:X PRO STARTER KIT
8 037 Kč

Cena celkem:

(bez DPH: 6 642 Kč)
Běžná cena:
Ušetříte:
Kód zboží:
Part No.:
Záruka:
Stav:

8 841 Kč
804 Kč
FOTR7401
26401
24 měsíce (ů)
Nové zboží

Popis

Rollei F:X Pro Starter Kit – vstupte do světa fotograﬁí s ﬁltry
Sada Rollei F:X Pro Starter Kit obsahuje vše, co potřebujete, abyste mohli začít objevovat kouzlo fotografování s ﬁltry.
Set disponuje držákem ﬁltrů 100 mm, měkkým a polarizačním ﬁltrem, adaptačním kroužkem 82 mm a adaptéry pro
různé objektivy.

Filtr Rollei GND8 100mm
Měkký ﬁltr Rollei GND8 je zhotoven z odolného sklad Gorilla Glass je vhodný pro vybalancování jasu v rámci jednoho
záběru a snímku. Efektivně potlačuje rozdíly v intenzitě jasu a uplatní se při fotografování přírodních scenérií, horské
přírody, městské architektury, horizontů.
Fotografování ve městě
Přírodě a horské krajině
Horizonty, přírodní scenérie

Filtr Rollei CLP
Polarizační ﬁltr Rollei podporuje bohatší barvy, například při záběrech oblohy, a efektivně odstraňuje nežádoucí odrazy a
odlesky. Při snímání městských staveb a dalších architektonických objektů tak například zachytíte okna, v přírodě zase
tekoucí vodu bez nechtěných odrazů.
Potlačuje odrazy v zástavbách (města) i přírodním prostoru (voda)
Zintenzivňuje barvy

Rollei F:X Pro Starter Kit
Sada obsahující veškeré potřebné vybavení pro snadný vstup do světa profesionálních fotografů. Součástí je držák až tří
ﬁltrů o velikosti 100 mm, který lze snadno nasadit či vyjmout díky praktickému systému Easy Lock. Přiložený polarizační
ﬁltr, vyrobený z téměř nezničitelného skla Gorilla Glass, spolehlivě snižuje rušivé odrazy a umožňuje zesílení barev přímo
během pořizování záznamu. Obsahem jsou také adaptéry v sedmi velikostech. Měkký ﬁltr s intenzitou GND8 lze
využít k vyrovnání rozdílů jasu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Obsah balení: brašna, držák ﬁltru 100 mm, adaptační kroužek 82 mm, polarizační ﬁltr 86 mm, adaptér 52, 55, 58, 62, 67,
72, 77 mm, měkký ﬁltr (Soft) GND8 100 mm
GND8
Rozměr ﬁltru: 150 x 100 mm
Optická hustota: 0,9
Počet kroků EV: 3

