
Namiot bezcieniowy z oświetleniem LED Puluz
30cm PU5032G
Indeks: 110972 Producent: PULUZ Kod producenta: 5907489605199

Cena: 173.74 zł

Opis

Namiot bezcieniowy z oświetleniem LED Puluz 30cm
PU5032G
Producent: PULUZ

 

Namiot bezcieniowy Puluz PU5032G

Namiot bezcieniowy Puluz PU5032G to idealne narzędzie dla fotografów, rękodzielników czy sprzedawców. Wyposażony
w oświetlenie LED - pozwoli Ci wykonać profesjonalne zdjęcia niewielkich przedmiotów. Produkt jest prosty w montażu, a
po złożeniu poręczny i kompaktowy. Jego przenoszenie ułatwiają specjalne uchwyty. Wysoki współczynnik CRI Ra95
sprawi, że fotografowane przedmioty będą prezentować się pięknie i naturalnie, dzięki czemu z powodzeniem wystawisz je
na aukcję, pochwalisz się nimi w mediach społecznościowych lub sprzedasz w swoim sklepie internetowym.

 

 

 

Idealne tło dla niewielkich obiektów

Wymiary namiotu wynoszą 30x30x30 cm, co oznacza, że doskonale nadaje się on do robienia zdjęć niewielkich
przedmiotów. Tworzysz ręcznie robioną biżuterię? A może sprzedajesz zabawki, gadżety lub akcesoria? Te i wiele innych
rzeczy z powodzeniem sfotografujesz, wykorzystując namiot bezcieniowy Puluz. W zestawie znajdziesz wymienne tła w aż
6 kolorach - białym, czarnym, żółtym, czerwonym, niebieskim i zielonym. Z łatwością wybierzesz więc takie, które najlepiej
podkreśli charakter fotografowanych obiektów.

 

 

 

Regulowane oświetlenie LED

Produkt został wyposażony w lampę LED składającą się ze 112 koralików świetlnych. Zapewni ona optymalne oświetlenie
fotografowanych przedmiotów. Charakteryzuje ją wysoki współczynnik oddawania barw. Dzięki temu oglądane w
generowanym przez nią świetle rzeczy wyglądają niemal tak samo jak w blasku słońca, co zapewnia ich naturalny wygląd
na zdjęciach. Z Puluz PU5032G otrzymujesz też możliwość 10-stopniowej regulacji jasności oświetlenia, aby
fotografowane przedmioty prezentowały się jak najlepiej.



 

 

 

Doskonale przemyślana konstrukcja

Namiot jest bardzo prosty w rozkładaniu i składaniu. Zasilanie przez 2-metrowy kabel USB daje Ci wymarzoną swobodę
działania - możesz podłączyć go do ładowarki, powerbanku, a nawet laptopa. Przemyślana konstrukcja produktu umożliwia
robienie zdjęć z różnych perspektyw - również z góry, przez specjalny otwór. Wnętrze namiotu wykonano ze specjalnego
materiału, który pozwala na równomierne rozprowadzanie światła LED, zapewniając optymalne oświetlenie
fotografowanych przedmiotów.

 

 

Specyfikacja

Producent

Puluz

Model

PU5032G

Nazwa

30cm Folding Portable Ring Light Photo Lighting Studio

Wymiary

30x30x30 cm

Liczba koralików świetlnych LED

112

Regulacja jasności światła

Tak

CRI

Ra>95

Temperatura barwowa

5500 K

Moc

1-10 W

Zasilanie

Kabel USB

Długość kabla

2 m



Model PU5032G

Marka Inna

Kod producenta PU5032G

EAN 5907489605199

Stan Nowy

Kolory tła w zestawie

Czarny, biały, żółty, czerwony, niebieski, zielony

 

Parametry

Zdjęcia
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