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Link do produktu: https://foto-szop.pl/battery-pack-newell-bg-e20-do-canon-p-39698.html

Battery Pack Newell BG-E20
do Canon
Cena

412 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

66016

Kod producenta

277_66016

Opis produktu
Newell BG-E20 to solidny, w pełni funkcjonalny battery grip do aparatów Canon EOS 5D Mark IV. Urządzenie to umożliwia
lepsze trzymanie aparatu, poprawia komfort obsługi podczas robienia zdjęć w układzie pionowym oraz wydłuża pracę bez
konieczności wymiany akumulatorów w aparacie.Dodatkowe źródło zasilaniaGrip posiada dwie podstawowe funkcje. Jedną z
nich jest wydłużenie czasu pracy aparatu fotograficznego, poprzez zapewnienie dodatkowego źródła zasilania. W battery
packu można umieścić dodatkowy akumulator LP-E6 lub LP-E6N. Rozwiązanie takie umożliwia intensywniejszą oraz dłuższą
pracę bez obawy o utratę zasilania w najmniej oczekiwanym momencie.Poprawiona ergonomiaDrugą istotną funkcją gripa jest
poprawa komfortu podczas fotografowania zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym. Specjalnie zaprojektowany kształt
oraz wykończenie z wytrzymałego i miłego w dotyku tworzywa gumowego zapewnia wygodny i pewny chwyt, dzięki czemu
aparat idealnie leży w dłoni.Zwiększona funkcjonalnośćGrip zapewnia szybki dostęp do podstawowych funkcji aparatu dzięki
szeregowi ergonomicznie umieszczonych przycisków i pokręteł. Uchwyt wyposażony został w:włącznik/wyłącznik
gripadwustopniowy spust migawki - lekkie naciśnięcie przycisku pozwala na ustawienie ostrości, wciśnięcie do końca wyzwala
migawkę analogicznie jak przycisk w samym aparaciepięć przycisków funkcyjnychjoystickpokrętło nastawczedodatkowy
zaczep do paskagwint statywowy 1/4” - mocowanie umożliwiające używanie statywu fotograficznego bez konieczności
zdejmowania gripa z aparatuPełna kompatybilność z aparatemGrip Newell to solidny, w pełni funkcjonalny zamiennik
systemowego gripa do aparatu Canon EOS 5D Mark IV. Współpracuje z akumulatorami Canon LP-E6 lub LP-E6N, ogniwami
Newell oraz zamiennikami innych producentów.Wysoka jakośćPrzemyślana konstrukcja, najwyższej jakości materiały oraz
precyzja wykonania sprawiają, że produkt będzie służył przez lata. Dodatkowo wszystkie gripy firmy Newell objęte są
dwuletnią gwarancją! Specyfikacjawymiary: 15,3 x 8,5 x 11,7 cm waga: 300 g (bez akumulatorów)Kompatybilnośćaparaty:
Canon EOS 5D Mark IVakumulatory: LP-E6 lub LP-E6NZawartość zestawugripkoszyk na akumulatory LP-E6 lub LPE6Ninstrukcja
Gwarancja: 24 m-ce
Kod produktu: BP NEWELL BG-E20 - Canon 5D Mark IV
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