Varenummer: PROF901028

PROFOTO B1X 500 AIR TTL TO-GO KIT

12.720,00
DKK ex moms

15.900,00
DKK incl moms

Produkteksperter:

Lars Thestrup

Jakob Worre

lars@goecker.dk

jakob@goecker.dk

35865106

35865142

København

Aarhus

Beskrivelse:
Profoto B1X er det perfekte valg til opgaver på location og sætter endnu en gang standarden for hvad en batteridrevet monoflash skal
kunne. Og med både TTL og HSS indbygget er du sikret den bedste oplevelse og flotteste lys til location brug, du kan drømme om.

Dette to-go kit indeholder:
·
·
·
·

1x Profoto b1x flash
1x Li-Ion MKII batteri
1x standard lader(2.8A)
1x Profoto taske model XS

Forbedringer i den nye B1X – i forhold til den tidligere B1 model:
·
·
·

B1X giver dig mere kapacitet. Det nye batteri giver dig 50% mere power, med den samme vægt og størrelse.
En ny LED giver dig 80% kraftigere indstillingslys.
Ny forbedret stativmontering. Det nye greb gør det lettere at spænde flashen fast på stativet.

De vigtigste egenskaber:
·
·
·
·
·
·
·

Du kan skyde med AirTTL eller med manuel indstilling og tilslutte B1X trådløst med andre AirTTL flash.
Nem og simpel opsætning.
Du arbejder helt uden kabler – og er fri for at være afhængig af strøm.
Du har 10 gange så meget lys som i en gennemsnitlig speedlight og en effekt på 500ws som du kan justere over 9 blændetrin i
step af 1/10 blænde.
Med det udskiftelige Li-Ion batteri får du op til 325 flashudladninger ved fuld styrke og i tusindvis af flash ved lavere styrke.
Du kan skyde op til 20 flashudladninger pr. sekund med en afbrændingstid på op til 1/19.000 sek.
Genopladningstid er fra 0,05 til 1,9 sekund.
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Specifikationer:
Producent

Profoto

Kategori

Compact Flash

Kit or Single flash ?

One head kit

Watt sek.

500

Leverandør

Profoto
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