FL‑600R
• Fotografiere cu bliţ wireless
opţional (4-canale, 4-grupuri)
• Bliţ extern, versatil şi
inteligent
• Compatibilitate cu fotografii &
filme
• Control prietenos faţă de
utilizator prin butoane rotative
şi butoane săgeţi

• LED pentru iluminare rafinată
în timpul filmării
• Compatibil cu Modul Wireless
Commander
• GN 50 la ISO 200, GN 36 la
ISO 100
• Compatibil cu 4 baterii
standard AA

Bliţ puternic cu LED pentru înregistrarea filmelor
Acesta este primul sistem bliţ Olympus cu LED integrat special conceput pentru iluminare dificilă, atât la fotografiere cât şi la
filmare. Pentru fotografii staţionari, FL‑600R este dotat de asemenea cu funcţionalitate wireless, permiţând conectarea a până la
patru canale şi grupuri de la distanţă mare în Modul Commander, pentru iluminarea extrem de versatilă a oricărei scene pe care o
fotografiezi. Unghiul de înclinare ajustabil cu până la 90 grade şi cel de rotaţie de 180 grade, plus difuzorul care asigură o lumină
difuză, îţi oferă o versatilitate şi mai mare. Mai mult, datorită butonului rotativ integrat şi setului de butoane săgeţi, acest bliţ este cu
adevărat prietenos cu utilizatorul.

Specificaţii
Capacitate Bliţ

Controlul wireless al bliţului

ISO 200

GN 50 / GN 17 *

Număr canale

4 canale

ISO 100

GN 36 / GN 12 *

Setări grup

4 grupuri

* Folosind ecranul lat integrat

Moduri

RC
SL AUTO
SL MANUAL

Unghi de Fotografiere
Standard

Disponibil la utilizarea

Acoperă un câmp vizual

împreună cu camerele

pentru o distanţă focală: 12

compatibile cu sistemul de

mm
Panou lat

control wireless pentru bliţ

Acoperă un câmp vizual

RC.

pentru o distanţă focală: 8 mm

Lumină Permanentă LED

Moduri Bliţ
Moduri

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

Unghiuri de Reflexie
Stânga/Dreapta

Putere

1 Watt

Unghi de Fotografiere

Aprox. 30°

Iluminare

100 lux (la 1m)

Mod control

AUTO (în funcţie de cameră)
Manual (Complet până la

180° / 90°

Specificaţiile şi aspectul pot fi modificate fără o notificare în prealabil sau obligaţii din partea producătorului

1/16, la 1 trepte EV)

Surse de alimentare
Sursă curent electric

4 Baterii AA

Timp de recuperare

Aprox. 2,5 s (Baterii alcaline)
Aprox. 2,0 s (baterii NiMH)

Durată baterie bliţ

Max. 280 cadre (Baterii
alcaline)
Max. 400 cadre (baterii NiMH)

Durabilitatea bateriei pentru

Max. 2,8 h (Baterii alcaline)

LED
Max. 4,0 h (baterii NiMH)

Dimensiuni

Specificaţiile şi aspectul pot fi modificate fără o notificare în prealabil sau obligaţii din partea producătorului

