FL‑600R
• Opcjonalne bezprzewodowe
fotografowanie z lampą
błyskową (4-kanały, 4-grupy)
• Inteligentna, wszechstronna
zewnętrzna lampa błyskowa
• Kompatybilna z
fotografowaniem i
filmowaniem
• Wygodne dla użytkownika
pokrętło sterujące i przyciski
strzałek

• Lampa LED dla doświetlania
obrazów filmowych
• Przygotowana na tryb
bezprzewodowego
sterowania
• Liczba przewodnia 50 przy
ISO 200, Liczba przewodnia
36 przy ISO 100
• kompatybilna z 4
standardowymi bateriami AA

Oświetlenie LED do filmowania
Jest to pierwszy system błyskowy Olympus, który posiada dodatkowo wbudowaną lampę LED pomocną w trudnych sytuacjach
oświetleniowych, zarówno przy fotografowaniu, jak i filmowaniu. Wykonujący zdjęcia będą też mogli korzystać z funkcji
bezprzewodowego błysku, jaką oferuje FL‑600R. Umożliwia to w trybie sterowania (Commander) na obsługę do czterech kanałów i
grup lamp i stworzenie wszechstronnej aranżacji oświetleniowej dla fotografowanej sceny. Jeśli chodzi o wszechstronność, należy
też wspomnieć o możliwości nachylania głowicy lampy do 90 stopni, obracania jej na boki do 180 stopni, a także o panelu dyfuzora
dla zmiękczania światła błyskowego. Dopełnieniem tych właściwości jest zintegrowane pokrętło sterujące oraz przyciski strzałek
zapewniające wygodną i intuicyjną obsługę menu.

Specyfikacja
Liczba Przewodnia
ISO 200
ISO 100

Bezprzewodowa Kontrola Błysku
Liczba przewodnia GN 50 /

Liczba kanałów

4 kanały

Liczba przewodnia GN 17 *

Ustawienie grup

4 grupy

Liczba przewodnia GN 36 /

Tryby

RC

Liczba przewodnia GN 12 *

Tryb AUTO SL

* Wykorzystanie

Tryb Manualny SL

wbudowanego panela

Dostępne w przypadku

szerokokątnego

współpracy z aparatami
kompatybilnymi z
bezprzewodowym (RC)

Kąt Błysku
Standard

systemem oświetlenia

Pokrywa pole widzenia

błyskowego Olympus.

ogniskowej: 12 mm
Panel szerokokątny

Pokrywa pole widzenia
ogniskowej: 8 mm

Tryby działania lampy błyskowej
Tryby

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

Stałe oświetlenie LED
Moc

1 Wat

Kąt Błysku

około 30°

Podświetlanie

100 luksów (przy 1m)

Tryb sterowania

AUTO (zależnie od aparatu
Manualny (Pełna siła do 1/16,

Kąty Nachylenia
Lewa / Prawa

fotograficznego)
ze zmianą w krokach co 1EV)

180° / 90°

Specyfikacja i wygląd produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia ze strony producenta.

Zasilanie
Źródło zasilania

4 AA akumulatory

Czas przywracania działania

około 2,5 s (Baterie
alkaliczne)
około 2,0 s (akumulatory
NiMH)

Trwałość baterii lampy

Maks. 280 zdjęcia (Baterie

błyskowej

alkaliczne)
Maks. 400 zdjęcia
(akumulatory NiMH)

Trwałość baterii LED

Maks. 2,8 godziny (Baterie
alkaliczne)
Maks. 4,0 godziny
(akumulatory NiMH)

Wymiary

Specyfikacja i wygląd produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia ze strony producenta.

