Mikrosat Classic4 (400Ws)

Mikrosat Classic4 a profik munkaeszköze

Az új Mikrosat Classic4 vaku ideális választás
azoknak a profi fotósoknak, akik strapabíró, megbízható, egyszerűen kezelhető vakut
Miben különbözik ez a többi gyártó termékétől?
keresnek.
Strapabíró. Még a legmárkásabb stúdióvakuk is a filmes korszakban, az akkori
megterhelésnek megfelelően lettek kifejlesztve. Ugye nem kell mondanom, hogy a napi pár
tekercs filmhez képest egy mai digitális technikát használó fotós hányszor annyit "lő" egy nap?
A legtöbb cégnél a fejlesztés azóta sem a nagyobb terhelhetőség irányába halad. Mi
kipróbáltuk, de ha nem hiszed, hasonlítsd össze, melyik másik márka bír nonstop több száz
másodpercenkénti villanást?

Elkaphatod a megfelelő pillanatot. Ugye Te is maradtál már le egy mosolyról, mozdulatról
csak azért, mert még nem töltött fel időben a vakud? Az új, mikroprocesszor vezérelt
elektronika 0,2-1,8 másodperces újratöltési időt tesz lehetővé a megszokott stabil
színhőmérséklet mellett.

Bye bye életlen képek! A gyors villanási idő nem engedi a modellt bemozdulni, még akkor
sem, ha folyamatos mozgásban van.

Mi van akkor, ha egyszer kisebb fényre van szükséged? A beállítható
teljesítménytartomány hat blendét fog át. A vaku és a beállítófény teljesítménye két független
tekerőgombbal állítható, tehát ha kisebb teljesítményre van szükséged, a fények egymáshoz
képest beállított arányát megtartva nem kell a keresőben hunyorognod, hogy lásd az
élességet.
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A mechanikus kezelés praktikus, a készülék rögzítése és lazítása egy a 3D fejeknél
megszokott csavarókarral és egy masszív fém fogantyúval történik. A reflektorok, fényterelők
csatlakozása a már jól megszokott Bowens bajonett. Új, hengeres kialakítású, húzott
alumínium ház elnyűhetetlenséget sugároz.
A vaku a műteremmel együtt bérelhető .
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- Névleges teljesítmény: 400 Ws
- Teljesítmény szabályozás: 1- 1/64 -ig
- Teljesítmény ingadozása: 0,1%
- Hálózati feszültség: AC 220V 50/60Hz
- Kulcsszám: (100 ISO) 72 méter alapreflektorral
- Beállítóizzó: 250W arányos/teljes/kikapcsolható módban
- Újratöltési idő: 0,2 - 1,8 sec.
- Villanási idő: 1/ 1000 sec
- Szinkron feszültség: 8V
- Kioldás: szinkronkábel, infra szenzor, tesztgomb
- Színhőmérséklet: 5500 K
- Ház anyaga: alumíniumprofil
- Felfogatás: sínben elcsúsztatható (megfelelő súlypont miatt), a vaku tetejáre is
átszerelhető
- Méret: 280x140x170 mm
- Tömeg: 2,5 kg
- Fényterelő csatlakozás: Mikrosat Bajonett (Bowens bajonett)
- Túlmelegedés elleni védelem:automatikus töltés lekapcsolás, hangjelzés, jelző LED
- Alap tartozékok: pirex védőbúra, beállítóizzó, szinkronkábel, hálózati kábel, védősapka
- Opcionális tartozékok: softbox, ernyő, szűkítő, méhsejtrács, fényterelő ajtók, táska,
állvány
A készülék megfelel a CE előírásoknak
További információk a termékről. (KATT IDE)
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