
Namiot Bezcieniowy Puluz 80cm
Indeks: 55276 Producent: PULUZ Kod producenta: 5907694856607

Cena: 471.82 zł

Opis

Namiot Bezcieniowy Puluz 80cm
Producent: PULUZ

Namiot do zdjęć Puluz 80 cm

Namiot bezcieniowy - świetne narzędzie do fotografii produktowej!

Zestaw do fotografii bezcieniowej PULUZ o szerokości 80 cm, to prawdziwy niezbędnik dla osób trudniących się fotografią
produktową.

Produkt wykonany został z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, jest on niesamowicie lekki oraz poręczny.

Do złożenia namiotu nie potrzeba żadnych dodatkowych narzędzi czy specjalnych umiejętności - jego składana budowa
pozwala na ustawienie go w przeciągu paru minut.

Namiot PULUZ umożliwia wykonywanie zdjęć z dwóch niezależnych wizjerów - centralnego umieszczonego na froncie,
oraz od góry.

Zestaw wyposażony został także w 3 wymienne maty tła, oraz zestaw oświetlenia LED wraz z zasilaczem.

Główne cechy zestawu

Oryginalny produkt marki PULUZ

Szerokość 80 cm

3 wymienne tła

Komplet akcesoriów do fotografii bezcieniowej

2 lampy LED (2x 78 diód LED) w zestawie

Możliwość regulacji natężenia światła

Dwa wizjery fotograficzne

Prosty oraz szybki montaż

 Zestaw zawiera

Namiot bezcieniowy PULUZ 80 cm

2x Oświetlenie LED

Zasilacz LED



Marka Inna

Model Namiot Bezcieniowy Puluz 80cm

Kod producenta 5907694856607

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0

EAN 5907694856607

Stan Nowy

3 tła w rożnych kolorach

Oryginalne opakowanie producenta

Specyfikacja: Namiot do zdjęć Puluz 80 cm

Stan: Nowy

Wymiary: 80 x 80 x 80 cm

Zasilanie: sieciowe

Natężenie światła: 2x 8500lm

Moc: 80W

Temperatura barwowa : 5500K

Dołączone do zestaw oświetlenie LED- 5500 lm

Regulowany poziom oświetlenia

W zestawie trzy różnokolorowe tła!

Składany, kompaktowy oraz łatwy w transporcie!

1. Złóż rusztowanie

2. Włoż je do rozłożonego namiotu

3. Ustaw w namiocie listwy oświetleniowej, możesz regulować ich położenie

4. Podłącz listwy za pomocą dołączonych kabli do zasilacza

5. Umieść w namiocie jedno z trzech teł.

6. Zainstaluj płachtę rozpraszającą światło.

7. Instalacja zakończona, włącz zasilacz LED

8. Fotografuj produkt z przodu namiotu lub dzięki otworowi w namiocie z góry

Parametry

Zdjęcia
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