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Lampa pierścieniowa LED
Yongnuo YN608 RGB - WB
(5500 K)
Cena

494 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

66019

Kod producenta

277_66019

Opis produktu
Yongnuo YN608 RGB to duża, pierścieniowa lampa LED przeznaczona do tworzenia kreatywnego, barwnego oświetlania w
studio i w terenie.Panel świetlny składa się z 304 wysokowydajnych diod LED, emitujących światło o temperaturze barwowej
5500 K. O naturalnej charakterystyce emitowanego światła świadczy wysoki współczynnik CRI (95+). YN608 RGB wyposażona
została także w 80 diod SMD LED, emitujących światło w kolorach palety RGB. Mocne i żywe kolory podstawowe – czerwony,
zielony, niebieski, można ze sobą mieszać w dowolnych proporcjach, uzyskując ogromną różnorodność odcieni pośrednich.
Dzięki funkcjonalności zmiany natężenia światła generowanego przez poszczególne grupy diod lampa oferuje możliwość
płynnej regulacji mocy światła. Panel dyfuzyjny umieszczony z przodu lampy chroni diody przed uszkodzeniami, jednocześnie
rozpraszając światło i nadając mu przyjemną miękkość.Sterowanie lampą realizowane jest za pomocą bezprzewodowego
pilota, wyposażonego w czytelny wyświetlacz LCD oraz wygodne przyciski. Pilot umożliwia grupowanie i zdalną kontrolę nad
wieloma lampami jednocześnie, a także sterowanie innymi modelami lamp Yongnuo, w tym: YN308, YN360, oraz YN600 RGB.
Wbudowany w lampę moduł Bluetooth oferuje możliwość zdalnego sterowania panelem przy użyciu aplikacji mobilnej w
smartfonie.YN608 RGB może być zasilana przez zasilacz sieciowy 12 V / 5 A lub dwoma akumulatorami litowo-jonowe z serii
NP-F. Różne sposoby zasilania sprawiają, że lampa jest idealnym urządzeniem do pracy zarówno w studio, jak i w
terenie.Lekka konstrukcja i mocowanie statywowe żeńskie 1/4” umożliwiają pracę „z ręki” oraz montaż na statywie.W
zestawie znajduje się ponadto uchwyt oraz wytrzymały pokrowiec. Specyfikacja• wymiary: 52,5 x 52,5 x 3 cm• waga: 1770 g
(bez akumulatora)• ilość diod LED: o 304 diody LED o temperaturze barwowej 5500 K o 80 diod SMD RGB LED• temperatura
barwowa emitowanego światła: 5500 K oraz paleta RGB• współczynnik emitowanego światła CRI > 95• kąt świecenia: o diody
LED: 55° o diody SMD RGB LED: 110°• moc: 32 W• strumień świetlny: o diody LED: 2432 lm o diody SMD RGB LED: 988 lm•
zasięg sterowania bezprzewodowego: do 15 m• moduł Bluetooth do sterowania za pomocą aplikacji mobilnejKompatybilność•
zasilanie bateryjne: akumulatory serii NP-F• zasilanie sieciowe: zasilacze sieciowe 8-12 V, 5 A DC (np. Yongnuo FJSW1205000D)Zawartość zestawu• lampa Yongnuo YN608 RGB - WB (5500 K)• pilot bezprzewodowy• uchwyt do lampy•
pokrowiec
Gwarancja: 24 m-ce
Kod produktu: L YN-608 RGB (5500K)

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

