FL‑600R
• Προαιρετική λήψη ασύρματου
φλας (4-κανάλια, 4-ομάδες)
• Ευφυές, ευέλικτο εξωτερικό
φλας
• Συμβατότητα για φωτογραφίες
& ταινίες
• Φιλικός στη χρήση επιλογέας
ελέγχου και κουμπιά βέλη

• Φωτισμός LED για εξελιγμένο
φωτισμό στην εγγραφή
ταινίας
• Ενεργοποιείται για λειτουργία
ασύρματου χειρισμού
• GN 50 σε ISO 200, GN 36 σε
ISO 100
• Συμβατότητα με 4 μπαταρίες
AA

Ισχυρό φλας με LED για εγγραφές ταινίας
Αυτό είναι το πρώτο σύστημα φλας Olympus το οποίο χρησιμοποιεί ενσωματωμένο φωτισμό LED ειδικά σχεδιασμένο για δύσκολες
συνθήκες φωτισμού, είτε σε φωτογραφία είτε σε ταινία. Για σταθερές λήψεις το FL‑600R είναι επίσης εξοπλισμένο με ασύρματη
λειτουργία, που επιτρέπει τη σύνδεση μέχρι τέσσερα κανάλια και ομάδες σε μεγάλες αποστάσεις στη λειτουργία ελέγχου, για
αξιοσημείωτο και ευέλικτο φωτισμό, όποια και αν είναι η σκηνή που φωτογραφίζετε. Και υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία χάρη
στον προσαρμόσιμο ανακλαστήρα με γωνία 90 μοίρες και περιστροφή από πλευρά σε πλευρά 180 μοιρών, όπως και με τον
διαχυτήρα φωτός για πιό απαλό φωτισμό. Στην κορυφή όλων είναι ο ενσωματωμένος επιλογέας ελέγχου με κουμπία βέλη που
χειρίζονται όλα τα μενού και τις λειτουργίες καθιστώντας το πολύ φιλικό στη χρήση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Οδηγός αριθμός
ISO 200
ISO 100

Ασύρματος έλεγχος φλας
Οδηγός Αριθμός GN 50 /

Αριθμός καναλιών

4 κανάλια

Οδηγός Αριθμός GN 17 *

Ομαδική ρύθμιση

4 ομάδες

Οδηγός Αριθμός GN 36 /

Λειτουργίες

RC

Οδηγός Αριθμός GN 12 *

AYTOMATO SL

* Χρήση του ενσωματωμένου

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ SL

μεγάλου πλαισίου

Διαθέσιμη κατά τη χρήση
με φωτογραφικές μηχανές
συμβατές με το σύστημα

Γωνία πυροδότησης
Τυπικό

ασύρματων φλας RC της

Καλυπτόμενο πεδίο θέασης

Olympus.

για εστιακή απόσταση: 12 mm
Ευρυγώνια οθόνη

Καλυπτόμενο πεδίο θέασης
για εστιακή απόσταση: 8 mm

Λειτουργίες φλας
Λειτουργίες

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

Ισχύ

1 Watt

Γωνία πυροδότησης

Περίπου 30°

Φωτισμός

100 lux (στο 1m)

Λειτουργία ελέγχου

AUTO (εξαρτάται από τη
μηχανή)
Χειροκίνητη λειτουργία

Γωνίες κλίσης
Αριστερά / Δεξιά

Μόνιμο φως LED

(Πλήρες σε 1/16, στα 1EV
180° / 90°

βήματα)

Οι προδιαγραφές και οι εικόνες μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή υποχρέωση από την πλευρά του κατασκευαστή

Τροφοδοσία
Πηγή τροφοδοσίας

4 AA μπαταρίες

Χρόνος ανάκτησης

Περίπου 2,5 δ (Αλκαλικές
μπαταρίες)
Περίπου 2,0 δ (μπαταρίες
NiMH)

Διάρκεια μπαταρίας φλας

Μέγ. 280 λήψεις (Αλκαλικές
μπαταρίες)
Μέγ. 400 λήψεις (μπαταρίες
NiMH)

Αντοχή μπαταρίας LED

Μέγ. 2,8 ω (Αλκαλικές
μπαταρίες)
Μέγ. 4,0 ω (μπαταρίες NiMH)

Διαστάσεις
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