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LED SVĚTLO ROLLEI LUMEN POCKET STŘÍBRNÉ
2 931 Kč

Cena celkem:

(bez DPH: 2 422 Kč)
Běžná cena:
Ušetříte:
Kód zboží:
Part No.:

3 224 Kč
293 Kč
FOTR8515
28506

Záruka:

24 měsíce

Stav:

Nové zboží

Popis

Rollei Lumen Pocket – přenosné světlo pro natáčení i fotografování
Přídatné světlo Rollei Lumen Pocket, které sice strčíte do kapsy, ale přesto se postará a o řádné osvětlení kdekoli bude
třeba. Získáte tak zlepšené podmínky například pro fotografování portrétů nebo videoblogy, aniž byste s sebou museli
přepravovat větší osvětlovací systém. Do lehké konstrukce z hliníku je vloženo světlo se 180 LED diodami, které
podporují nastavitelnou teplotu barev a samozřejmě stmívatelnost.

Díky dobíjecí baterii s výdrží až 9.5 hodiny máte jistotu, že vás zdroj světla vydrží i v rámci cest nebo časově náročnějších
fotografování. Součástí balení je také další praktické příslušenství a pouzdro, takže jste ideálně vybaveni na každou situaci,
ať už se věnujete fotografování a natáčení chytrým telefonem nebo DSLR.

Rollei Lumen Pocket
Dvoubarevné kompaktní přídavné světlo se 180 LED diodami. Ideální pro portrétní fotograﬁe či videograﬁe. Předností je
kvalitní hliníkové pouzdro, snadná obsluha a vysoce kontrastní OLED displej pro zobrazení vybraných nastavení. Potěší také
plynule stmívatelný jas či libovolně nastavitelná barevná teplota v rozmezí od 3200 do 5500 K. Pro montáž ke stativu pak
slouží 1/4" závit.
Součástí balení je adaptér do sáněk pro blesk, difuzor, USB-C kabel a pouzdro.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Výkon: 12 W
Počet LED diod: 180 (90 bílých/90 teplých)
Barevné podání (RA): 96
Barevná teplota: 3200 - 5500 K
Vyzařovací úhel: 120°
Připojení: Micro USB, USB-C
Baterie: Li-pol 4000 mAh (vestavěná)
Výdrž: až 9,5 hodin (při 5% výkonu, 15 hodin při 1% výkonu dostačujícímu pro záznam ve tmě)
Materiál: hliník
Rozměry: 150 x 75 x 10 mm
Hmotnost: 194 g
Barva: stříbrná

