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Opis

Namiot bezcieniowy z oświetleniem LED Puluz 23cm
PU5023
Producent: PULUZ

 

Namiot bezcieniowy Puluz PU5023

Namiot bezcieniowy Puluz PU5023 z oświetleniem LED znajdzie zastosowanie w wykonywaniu profesjonalnych zdjęć
niewielkich przedmiotów. Współczynnik CRI Ra82 oznacza, że fotografowane obiekty prezentują się niezwykle naturalnie, a
możliwość regulacji parametrów światła oraz wymienne, kolorowe tła dostępne w zestawie pozwalają idealnie podkreślić
charakter wybranych rzeczy i wydobyć ich piękno. Namiot może stać się niezastąpionym narzędziem dla fotografów,
influencerów czy sprzedawców internetowych.

 

 

 

Idealnie dobrane tło do wykonywania zdjęć

Ten kompaktowy namiot doskonale nadaje się do fotografowania drobnych przedmiotów, takich jak na przykład zegarki,
ręcznie robiona biżuteria, zabawki czy niewielkie gadżety. Do zestawu dołączono wymienne tła w 6 kolorach - białym,
czarnym, zielonym, niebieskim, żółtym i czerwonym. Z powodzeniem dobierzesz więc odpowiednie do wybranego obiektu.
Stwórz profesjonalne zdjęcia produkowanych lub sprzedawanych przez siebie przedmiotów i zaprezentuj je potencjalnym
klientom.

 

 

 

Regulowane oświetlenie LED

Namiot został wyposażony w lampę LED, na którą składają się 64 wysokiej klasy koraliki świetlne. Wysoki współczynnik
oddawania barw sprawia, że fotografowane w jej świetle przedmioty wyglądają naturalnie i zachwycają wyrazistością barw.
Możesz też dostosowywać jasność oświetlenia do swoich oczekiwań. Istnienieje także możliwość wyboru między białym,
delikatnym i ciepłym światłem.

 



 

 

Funkcjonalny design

Dzięki przemyślanej konstrukcji namiotu możesz robić zdjęcia pod różnymi kątami - również z góry, co umożliwia specjalny
otwór. Produkt jest zasilany przez kabel USB. To oznacza, że możesz podłączyć go nie tylko do ładowarki, ale też do
powerbanku, a nawet komputera czy laptopa. Wymiary 23x23x24 cm oraz możliwość szybkiego złożenia namiotu
sprawiają, że jego transport jest bajecznie prosty i wygodny.

 

 

Specyfikacja

Producent

Puluz

Model

PU5023

Nazwa

23cm LED Ring Light Studio

Wymiary

23x23x24 cm

Liczba koralików świetlnych LED

64

Regulacja jasności światła

Tak

CRI

Ra>82

Temperatura barwowa

3200-6500 K

Moc wyjściowa

7-14 W

Zasilanie

Kabel micro USB (5 V)

Długość kabla

2 m

Kolory tła w zestawie

Czarny, biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony



Model PU5023

Marka Inna

Kod producenta PU5023

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.3

EAN 5907489605205

Stan Nowy

 

Parametry

Zdjęcia
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