HLD‑6
• Unikali dviejų dalių rankena
peizažams ir portretams
• Ergonomiškas dizainas tvirtas paėmimas ir padidintas
stabilumas
• Atsparus dulkėms ir vandens
purslams
• Pagrindinis ir papildomas
reguliavimo ratukas

• Papildomas vertikalaus
paleidimo mygtukas ir
reguliavimo ratukai
• Telpa viena papildoma BLN‑1

• Integruotas trikojo montavimo
sriegis
• Du Fn mygtukai
(individualizuojami atskirai
nuo korpuse esančių Fn
mygtukų)

2 dalių dizainas peizažui ir portretui
Pati nuostabiausia šios papildomos baterijų rankenos savybė yra naujoviškas dviejų dalių dizainas, pasižymintis dvejomis skirtingų
tipų rankenomis, kurių viena yra skirta fotografuoti peizažams (HLD‑6G), o kita portretams (HLD‑6P). Pritvirtinkite prie savo
fotoaparato tik HLD‑6, ir su didele rankena bus patogiau laikyti fotoaparatą fotografuojant peizažus. Pritvirtinus žemesnę HLD‑6
dalį (HLD‑6P) bus taip pat nesudėtinga fotografuoti portretus, kadangi bus galima valdyti ratukus ir mygtukus. Žemesnėje dalyje
taip pat yra patogumui skirtas užrakto paleidėjas, kuomet fotoaparatas būna vertikaliai apverstas, bei 2 papildomi ratukai ir fn
mygtukai, kurių dėka taip pat galima lengvai ir greitai šioje padėtyje reguliuoti fotoaparato nustatymus. Abiejų dalių ergonomiškas
dizainas užtikrina tvirtą natūralų paėmimą, kas labai pagerina bendrą fotoaparato stabilumą, kuomet jis laikomas rankoje, o mygtukų
užrakinimo jungiklis apsaugo nuo atsitiktinio bet kurio mygtuko paspaudimo. Į žemesnę rankeną taip pat galima įdėti papildomą
bateriją (į komplektą neįeina), tokiu būdu pratęsiant baterijos tarnavimo laiką ir suteikiant galimybę ilgiau fotografuoti.

Specifikacijos
Techniniai duomenys
Valdymas

Dydis
Užrakto mygtukas, 1 ratukas

Matmenys (I x A x P)

119,2 x 48,9 x 41,4 mm

(HLD‑6G)

117,9 x 26 x 10,2 mm

Užrakto mygtukas, 2 ratukai

(HLD‑6G)

(pagrindinis ir pagalbinis),

117,8 x 48,9 x 31,3 mm

2 mygtukai (Fn1 ir Fn2),

(HLD‑6P)

mygtukų užrakto jungiklis

Svoris

(HLD‑6P)

228,7 g (be baterijos)
279,7 g (su baterijomis)
102,5 g (HLD‑6G)
126,2 g (HLD‑6P)

Maitinimo šaltiniai
Baterija

BLN‑1 ličio jonų baterija
(galima įsigyti papildomai)

Baterijų naudojimo laikas

Apytiksliai 640 kadrų
naudojant 2 BLN‑1 pagal
CIPA testavimo standartą

DC įvedimas

AC‑3 (papildomas)

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

