FL‑600R
• Valgfri trådløs blits
fotografering (4-kanal, 4
gruppe)
• Intelligent, allsidig ekstern
blits
• Stillbilder og film kompatibel
• Brukervennlig funksjonshjul
og piltast

• LED for filmlysetting

• Aktivert for trådløs
Commander Mode
• GN 50 ved ISO 200, GN 36
ved ISO 100
• Kompatibel med 4 standard
AA batterier

Kraftfull blits med LED for film
Dette er det første Olympus blits system noensinne med en innebygd LED spesielt designet for vanskelig belysning, uansett foto
eller film situasjon. For fotografer, er FL‑600R også utstyrt med trådløs funksjonalitet, slik at opp til fire kanaler og grupper på lang
avstand i Commander Mode, for utrolig allsidig belysning av det du fotograferer. Og det er enda mer fleksibilitet takket være et
justerbar vinkel på opptil 90 grader og fra side til side rotasjon opp til 180 grader, pluss en diffuser plate for jevnere belysning. Og til
slutt, et integrert funksjonshjul og piltast gjøre alle menyoperasjoner svært brukervennlig.

Spesifikasjoner
Ledetall

Trådløs blitskontroll

ISO 200

Ledetall 50 / Ledetall 17 *

Antall kanaler

4 kanaler

ISO 100

Ledetall 36 / Ledetall 12 *

Gruppeinnstilling

4 grupper

* Ved å bruke det

Modi

RC

innebyggede vide panelet

SL AUTO
SL MANUAL
Tilgjengelig ved bruk av

Avfyringsvinkel
Standard

kameraer som er kompatible

Dekker synsfeltet for

med Olympus´ trådløse RC

brennvidde: 12 mm
Bred panel

brennvidde: 8 mm

Blitzinnstillinger
Modi

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

LED Permanent Lys
Power

1 watt

Avfyringsvinkel

Ca. 30°

Lystyrke

100 lux (på 1m)

Kontroll modus

AUTO (avhengig av kamera)
Manuell (Full til 1/16, at 1EV

Refleksjonsvinkel
Venstre/Høyre

blitssystemer

Dekker synsfeltet for

steg)
180° / 90°

Spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel eller forpliktelse fra produsenten

Strømforsyning
Strømkilde

4 AA batterier

gjenopprettingstid

Ca. 2,5 s (Alkaline batterier)
Ca. 2,0 s (NiMH batterier)

Blits batteriholder

Max. 280 bildene (Alkaline
batterier)
Max. 400 bildene (NiMH
batterier)

LED batteri holdbarhet

Max. 2,8 t (Alkaline batterier)
Max. 4,0 t (NiMH batterier)

Dimensjoner

Spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel eller forpliktelse fra produsenten

