FL‑600R
• Pasirenkamas bevielės
blykstės fotografavimas (4
kanalai, 4 grupės)
• Sumani, visapusiška išorinė
blykstė
• Suderinama fotografuojant ir
filmuojant
• Draugiškas vartotojui valdymo
ratukas ir kryptinis mygtukas

• LED įmantriam apšvietimui
filmuojant
• Yra bevielio valdymo režimo
galimybė
• GN 50 prie ISO 200, GN 36
prie ISO 100
• Suderinama su 4
standartinėmis AA baterijomis

Galinga blykstė su LED skirta filmuoti
Tai pirmoji Olympus blyksčių sistema, kurioje yra LED. Sistema skirta sudėtingo apšvietimo sąlygoms filmuojant ir fotografuojant.
Statiškos fotografijos mėgėjams patiks FL‑600R bevielė funkcija, kuri leidžia iš ilgo nuotolio valdyti iki keturis kanalus ir grupes – tai
puikus įvairiapusis apšvietimas fotografuojant bet kokią sceną. Dar daugiau įvairiapusiškumo suteiks iki 90 laipsnių reguliuojamas
kampas, galimybė sukioti į šalis iki 180 laipsnių kampu, bei sklaidytuvo lėkštė, suvienodinanti apšvietimą. Viską apibendrina
integruotas valdymo ratukas, bei kryptinis mygtukas, kurių dėka visos meniu operacijos tampa tikrai labai draugiškos vartotojui.

Specifikacijos
Intensyvumo Skaičius

Belaidė Blykstės Kontrolė

ISO 200

GN 50 / GN 17 *

Kanalų skaičius

4 kanalai

ISO 100

GN 36 / GN 12 *

Grupės nustatymas

4 grupės

* Naudojant įmontuotą platų

Režimai

RC

skydelį

SL automatinis
SL rankinis
Gali būti naudojamas kartu

Kritimo Kampas
Standartinis

su fotoaparatais, kurie

Padengiamas židinio nuotolio

yra suderinami su belaide

apžvalgos laukas: 12 mm
Platus skydas

„Olympus“ RC blyksčių

Padengiamas židinio nuotolio

sistema.

apžvalgos laukas: 8 mm

LED pastovi šviesa

Blykstės režimai
Režimai

TTL AUTO, AUTO,
RANKINIS, FP TTL AUTO, FP
RANKINIS

Galingumas

1 Vatas

Kritimo Kampas

Apytiksliai 30°

Apšvietimas

100 liuksas (prie 1m)

Valdymo režimas

AUTO (priklausomai nuo
fotoaparato)

Atšokimo Kampai
Kairė / dešinė

Rankinis (Pilnai iki 1/16, prie
180° / 90°

Specifikacijos ir išvaizda gali keistis be jokio išankstinio pranešimo, arba gamintojo įsipareigojimo

1EV žingsnių)

Maitinimo šaltiniai
Maitinimo šaltinis

4 AA baterijos

Atsistatymo laikas

Apytiksliai 2,5 s (Alkaline
baterijos)
Apytiksliai 2,0 s (NiMH
baterijos)

Blykstės baterijos patvarumas

Maks. 280 kadrai (Alkaline
baterijos)
Maks. 400 kadrai (NiMH
baterijos)

LED baterijos patvarumas

Maks. 2,8 h (Alkaline
baterijos)
Maks. 4,0 h (NiMH baterijos)

Matmenys
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