STF‑8 Tvillingblitz
• Verdens første makroblits
med støv-, sprut- og
frysesikker (-10°C) design
• Ledetall 8,5 (bruk av to hoder)
og ledetall 6 (kun ett hode)
• Justerbar blitshodevinkel fra –
60 til 40 grader

• Kompakt og lett
makroblitssystem
• Støtte for ulike
fotografiteknikker
• Fleksibel ytelse for
en betydelig utvidet
makrofotograferingsstil.
• Brukervennlig reguleringshjul

• Passende diffust lys for myke
lyseffekter

Utvider mulighetene ved makrofotografering
Olympus har gleden av å presentere verdens første makroblits med støv‑, sprut‑ og frysesikker (–10 °C) design, noe som gjør
den ideell for alle slags miljøer, fra regnskog til ørken. STF‑8 støtter blitsfotografering når den kombineres med kameraer som
har fokusstabling‑ og fokusbracketing‑modus. Denne funksjonen er svært nyttig for fotografering av blomster og insekter og for
reklamefotografering i studio. Den medfølgende adapterringen er kompatibel med M.Zuiko Digital ED 30mm 1:3.5 Macro, M.Zuiko
Digital ED60mm 1:2.8 Macro og M.Zuiko Digital ED 12‑40mm 1:2.8 PRO. Denne kompakte makroblitsen gir allsidige og kreative
lysalternativer ved å kontrollere utgangsfrekvensen for hvert hode enkeltvis eller sammen. Når begge de to blitshodene er i bruk,
er ledetallet 8,5, og når kun ett er i bruk, er ledetallet 6. I tillegg til TTL‑autosynkroniseringsmodus for presisjonskontroll, kan du
stille inn blitsen med trinn på 1/3 på kameraet i manuell modus, og med ett trinn om gangen med blitshjulet. Hovedblitsen kan også
brukes til å kontrollere flere blitsenheter.

Spesifikasjoner
Ledetall
ISO 100

Trådløs blitskontroll
En blitz (Ledetall 6.0) / To

Kontrollmetode

blitzer (Ledetall 8.5)

Illuminasjon

Utløst og kontrollert (Olympus
Wireless RC-blitssystem)

Antall kanaler

4 kanaler

Gruppeinnstilling

4 grupper

Modi

RC

Lysintensitetsgrad

1:8 - 1:1 - 8:1

Utløsning av enkeltblitz

Ja

Utstrålingsperiode

< 1/1000 s

Strømforsyning

Lysintensitet

1/1 - 1/128

Strømkilde

4 AA batterier

Batteri

(Alkaline- eller Ni-MHbatterier)

Avfyringsvinkel
Opp/ned

61°

Venstre/Høyre

72°

Standard

Dekker synsfeltet for

gjenopprettingstid

Ca. 4 s

Blits batteriholder

Ca. 480 bilder (Alkaline
batterier)
Ca. 1.330 bilder (NiMH

brennvidde: 12 mm (Micro

batterier)

Four Thirds)

Dimensjoner

Blitzinnstillinger
Modi

TTL-AUTO, MANUAL, RC

Refleksjonsvinkel
Opp/ned

Bredde

45,4 mm

Høyde

39,7 mm

Dybde

42,3 mm
(enkeltblitz)

60° / 40°

Spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel eller forpliktelse fra produsenten

Vekt

283 g

Miljø
Temperatur

-10 - 40 °C Arbeidstemperatur

Beskyttelse mot inntrengning av Sprutsikkert
vann

Spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel eller forpliktelse fra produsenten

