FL‑900R
• Flaggskipsblits med et
maksimalt ledetall på 58
• Støtter sekvensfotografering
• Allsidig i bruk, noe som
utvider de kreative
mulighetene
• LED for filmlysetting

• Kompakt, lett og
værbestandig
• Mulighet for trådløs blitsbruk
• Brukervennlig funksjonshjul
og piltast
• Stillbilder og film kompatibel

Blits med høy ytelse i et værbestandig hus
Denne høyytelses‑blitsen har en støv‑, sprut‑ og frysesikker (‑10° C) konstruksjon i et kompakt og lett hus. Når dette kombineres
med de værsikre kameraene i OM‑D‑serien og M.ZUIKO PRO‑objektivene, trenger du ikke bekymre deg over å fotografere i tøffe
omgivelser. Denne flaggskip‑blitsen med høy intensitet leveres med et maksimalt ledetall på 58, mens kombinasjonen av kameraets
innebygde bildeprosessor (TruePic) med TTL‑synkroniseringsteknologien optimaliserer lyset under fotograferingen. Blitsen er
utstyrt med trådløs lysmodus slik at du kan benytte deg av flere blitser med høy intensitet ved hjelp av en trådløs kontroll. Du
kan kontrollere opptil 4 blitsgrupper, velge om en gruppe skal brukes eller ikke, utjevne blitsen og justere diverse innstillinger. Et
annet svært velkomment tilskudd er slavefunksjonen. Du kan ganske enkelt feste blitsen til et kameras blitssko og bruke det som
hovedblits mens du bruker kommandofunksjonen. Det finnes selvfølgelig også støtte for de unike Olympus‑funksjonene for høy
oppløsning, fokusstabling og fokusbracketing, og du kan ta bilder med kortere intervaller enn tidligere. FL‑900R er utstyrt med
LED‑lampe for filmer, noe som er effektivt ved opptak av OM‑D‑filmer med lavt lys eller bakgrunnslys. Perfekt for objektiver med
brennvidde på 12 mm (24 mm*) eller mer.

Spesifikasjoner
Ledetall
ISO 100

Refleksjonsvinkel
GN 58 / GN‑14 *

Opp/ned

90° / 7°

* Ved å bruke det

Venstre/Høyre

180° / 90°

innebyggede vide panelet

Trådløs blitskontroll

Illuminasjon
Utslippsperiode

Antall kanaler

4 kanaler

Ca. 1/20000 - 1/500 s (unntatt

Gruppeinnstilling

4 grupper

ved bruk av Super FP-modus)

Modi

RC
SL AUTO
SL MANUAL

Avfyringsvinkel
Standard

Tilgjengelig ved bruk av

Dekker synsfeltet for

kameraer som er kompatible

brennvidde: 12 - 100 mm

med Olympus´ trådløse RC

(Micro Four Thirds)
Bred panel

brennvidde: 7 - 10 mm (Micro
Four Thirds)

Blitzinnstillinger
Modi

blitssystemer

Dekker synsfeltet for

TTL AUTO, AUTO,
MANUELL, FP TTL AUTO, FP
MANUELL, MULTI

Spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel eller forpliktelse fra produsenten

LED Permanent Lys
Power

1,5 watt

Avfyringsvinkel

Ca. 70°

Lystyrke

100 lux (på 1m)

Kontroll modus

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

Strømforsyning
Strømkilde

4 AA batterier

gjenopprettingstid

Ca. 4,5 s (Alkaline batterier)
Ca. 2,5 s (NiMH batterier)

Blits batteriholder

Max. 160 bilder (Alkaline
batterier)
Max. 200 bilder (NiMH
batterier)

LED batteri holdbarhet

Max. 2,4 t (Alkaline batterier)
Max. 2,6 t (NiMH batterier)

Dimensjoner
Bredde

81,2 mm

Høyde

121,4 mm

Dybde

125,2 mm
(uten utstikkende deler)

Vekt

382 g (eksludert batterier)

Miljø
Flytende

Klasse 1 (IPX1), tilsvarende

inntrengningsbeskyttelse

JISC0920/IEC60529 (målt
internt)

Spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel eller forpliktelse fra produsenten

