FL‑600R
• Papildus nopērkama bezvadu
zibspuldze (4-kanāli, 4
grupas)
• Gudra, daudzpusīga ārējā
zibspuldze
• Savietojama ar fotografēšanu
un filmēšanu
• Lietotājdraudzīgas vadības
skalas un bulttaustiņi

• LED gaisma pārdomātai
filmēšanas apgaismošanai
• Gatavs bezvadu vadības
režīmam
• Vadošais skaitlis 50 ar ISO
200, vadošais skaitlis 36 ar
ISO 100
• Savietojama ar 4 standarta
AA baterijām

Jaudīga zibspuldze ar LED gaismu filmēšanai
Šī ir pirmā Olympus zibspuldze ar iebūvētu LED gaismu, kas palīdz sarežģītās situācijās gan fotografējot, gan filmējot. Fotogrāfiem
FL‑600R piedāvā bezvadu vadību, nodrošinot 4 kanālus un grupas plašā amplitūdā Vadītāja režīmā, lai jūtami uzlabotu
apgaismojumu. Tā piedāvā patiesu daudzpusību pateicoties regulējamam atliekšanas leņķim līdz pat 90 grādiem un iespējai to
pagriezt no viena sānu uz otru līdz pat 180 grādiem, kā arī izkliedētājam vienmērīgākai gaismai. Piedevām integrētā vadības skala
un bulttaustiņi ļauj to ērti izmantot.

Tehniskie dati
Vadošais skaitlis

Bezvadu zibspuldzes kontrole

ISO 200

GN 50 / GN 17 *

Kanālu skaits

4 kanāli

ISO 100

GN 36 / GN 12 *

Grupu iestatījumi

4 grupas

* Izmantojot iebūvēto

Režīmi

RC

platleņķa starotāju

SL AUTO
SL MANUĀLA
Pieejams izmantojot kopā ar

Darbības leņķis
Standarta

saderīgu Olympus bezvadu

Pārklāj fokusa attāluma skata

RC zibspuldžu sistēmu

laukumu 12 mm
Plats panelis

Pārklāj fokusa attāluma skata
laukumu 8 mm

Zibspuldzes režīmi
Režīmi

TTL AUTO, AUTO, MANUAL,
FP TTL AUTO, FP MANUAL

LED pastāvīgā gaisma
Jauda

1 Vati

Darbības leņķis

Apm. 30°

Apgaismojums

100 lukss (1m)

Kontroles režīms

AUTO (atkarībā no
Manuāli (Pilna līdz 1/16, pie

Atstarošanas leņķis
Labais / Kreisais

fotokameras)
1EV soļiem)

180° / 90°

Tehniskie dati un izskats var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma vai pienākumiem no ražotāja puses.

Enerģijas avots
Enerģijas avots

4 AA baterijas

Atgūšanās laiks

Apm. 2,5 s (Alkaline baterijas)
Apm. 2,0 s (NiMH
akumulatori)

Zibspuldzes akumulatora

Maks. 280 uzņēmumi

ilgtspēja

(Alkaline baterijas)
Maks. 400 uzņēmumi (NiMH
akumulatori)

LED bateriju ilgderīgums

Maks. 2,8 st. (Alkaline
baterijas)
Maks. 4,0 st. (NiMH
akumulatori)

Izmēri

Tehniskie dati un izskats var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma vai pienākumiem no ražotāja puses.

