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Opis

Lampa Key Light
Producent: ELGATO

Właściwości
Opis Elgato Key Light Wysokiej jakości oświetlenie to sekret, dzięki któremu Twoje zdjęcia z kamery będą
błyszczeć. Od sposobu, w jaki się uśmiechasz i świętujesz, po sposób, w jaki się skupiasz i wariujesz,
widzowie chcą zobaczyć każdy wyraz w szczegółach. W końcu jesteś gwiazdą serialu. Subskrybują, aby cię
zobaczyć. Dzięki Key Light natychmiast wiedzą, że jesteś profesjonalistą. Zaprojektowany od biurka w górę.
Konwencjonalne oświetlenie studyjne może zagracić konfigurację. Zbudowany z litego metalu, Elgato Key
Light eliminuje ten problem dzięki usprawnionemu profilowi, który nie przeszkadza. Nie dotyka nawet podłogi,
a ponadto stoi równo ze ścianą. Po prostu przymocuj uchwyt do masztu do biurka, rozłóż go na idealną
wysokość i jesteś gotowy do użycia. Zawstydza miękkie pudełka. Podczas gdy miękkie pudełka sprawiają, że
się pocisz, Key Light utrzymuje imponująco niskie ciepło pomimo ogromnego strumienia świetlnego 2800
lumenów. 160 wysokiej jakości diod LED firmy OSRAM zapewnia wyjątkowo jasne oświetlenie, które można
przyciemnić do subtelnego blasku. Zakres temperatur barwowych od 2900 do 7000 K pozwala uzyskać
odcienie od arktycznego błękitu do bursztynu zachodzącego słońca. Jedwabiście gładka, mleczna
powierzchnia czołowa gwarantuje zrównoważoną, nieoślepiającą dyfuzję przy idealnym kącie rozsyłu. Zawsze
pod ręką. Po co skakać w górę, aby dostosować ustawienia tylko po to, aby powrócić do rozbitego obrazu?
Key Light zastępuje trudno dostępne pokrętła bezpośrednim połączeniem Wi-Fi z komputerem. Możesz więc
odpocząć z aplikacją Control Center, dostosować oświetlenie w zaciszu myszy i uzyskać informacje zwrotne
na ekranie w czasie rzeczywistym. A nawet zsynchronizuj tyle kluczowych świateł, ile chcesz. Współpracuje z
Stream Deck. Światła, kamera, akcja - wszystko za jednym dotknięciem. Stream Deck przenosi Key Light na
wyższy poziom dzięki bezpośredniej integracji, którą możesz dostosować według własnego uznania. Włącz
zasilanie, dostosuj jasność, dostosuj temperaturę kolorów i nie tylko. Możesz nawet zapisać różne ustawienia,
aby uzyskać natychmiastowy dostęp w locie. A to dopiero początek, ponieważ dzięki Stream Deck nowe
integracje po prostu nadchodzą. Składa oświadczenie. Doskonale zaprojektowany, aby sprostać rosnącym
wymaganiom produkcji wideo, Key Light wyznacza poprzeczkę dla wysokiej klasy oświetlenia studyjnego.
Bardzo jasny, ale super ściemnialny. Zajmuje mało miejsca i wytrzymuje próbę czasu. Obsługuje aplikacje i
ma ewoluować wraz z Tobą. Wszystko o Key Light mówi: masz na myśli biznes.
Tryby standardowe
Funkcje specjalne System operacyjny  WI-fi PC MacOS 10.14 lub nowszy  albo iOS
Pasuje do
Akcesoria w zestawie Instrukcja  Stayf Przejsciówki do gniazdek Zaśilacz
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wymiary Głębokość produktu: 3 cm Wysokość produktu: 25 cm Szerokość produktu: 35 cm
Waga 1.3
Pozostałe parametry Jasność [lumen] - 2500 Kąt świecenia [stopnie] - 120 Liczba diod [szt] - 160 Maksymalna
moc [W] 45 Płynna regulacja mocy Temperatura barwowa [K] - 2700 - 7000



Marka Inna

Model Key Light

Kod producenta 10GAK990

EAN 4260195391758

Źródło światła LED

Stan Nowy

Parametry

Zdjęcia
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