
Puluz Namiot bezcieniowy 25cm + Mata LED
PKT3101B
Indeks: 140716 Producent: PULUZ Kod producenta: 5907489605618

Cena: 211.74 zł

Opis

Puluz Namiot bezcieniowy 25cm + Mata LED PKT3101B
Producent: PULUZ

Namiot bezcieniowy Puluz

Produkt marki Puluz jest przeznaczony dla entuzjastów fotografii, artystów, sprzedawców internetowych, profesjonalistów
oraz do wykonywania zdjęć w celach marketingowych. Sprawdzi się podczas wykonywania zdjęć małym przedmiotom, na
przykład, biżuterii lub zabawkom. Dodatkowo, w zestawie znajdują się kolorowe dwustronne tła, które wykorzystasz do
fotografowania.

 

Składana konstrukcja

Dzięki przenośnej, składanej konstrukcji PKT3101B możesz zabrać ze sobą wszędzie. Namiot nie zajmie też wiele miejsca
więc jego przechowywanie również nie będzie problematyczne. Montaż jest prosty i zajmie zaledwie chwilę, dzięki czemu
możesz go wykorzystać niemal wszędzie.

 

Zapomnij o czasochłonnej obróbce zdjęć

Lampa eliminuje problemy z cieniem podczas fotografowania, wyostrza kontury przedmiotów i w znacznym stopniu skraca
czasochłonną edycję zdjęć. Idealna do fotografowania biżuterii, kosmetyków, modeli samochodów, gadżetów, itp. Lampa
jest zasilana portem micro USB z komputera PC lub powerbanka.

 

Prosta obsługa

Obsługa PKT3101B jest niezwykle prosta. Na namiocie znajdują się 3 przyciski, za pomocą których włączysz/wyłączysz
urządzenie lub wyregulujesz jasność. Aby podłączyć namiot do zasilania, wystarczy, że za pomocą kabla USB podepniesz
go do komputera PC, laptopa, powerbanka lub ładowarki.

 

Przemyślana konstrukcja

Wewnętrzne ściany namiotu są wykończone materiałem, które dobrze odbija światło lampy LED znajdującej się na górze.
Dzięki temu, światło dociera do każdej części namiotu w znacznym stopniu ulepszając jakość zdjęć, które sprawiają
wrażenie trójwymiarowych. Dzięki otworowi znajdującemu się na górnej ścianie namiotu, zdjęcia możesz wykonywać
również z górnej perspektywy.



 

 

 

Zawartość zestawu:

Namiot bezcieniowy

Lampa

Tła x6 (dwustronne)

Torba

 

Specyfikacja:

Producent

Puluz

Model

PKT3101B

Wymiary namiotu

25 x 25 x 25 cm

Temperatura barwowa

5500K

Ilość koralików LED

96

Model koralików LED

2835

Jasność koralików LED

24-26lm

CRI

Ra>95

Zakres ściemniania

1% - 100%

Moc

1 - 10W

Napięcie

5V

Wymiary



Model PKT3101B

Marka Inna

Kod producenta 5907489605618

EAN 5907489605618

Stan Nowy

200mm (średnica zewnętrzna)

Zasilanie

interfejs USB

Długość kabla USB

2m

Kolory tła

czarny/biały, szary/złoty, żółty/pomarańczowy, czerwony/różowy, niebieski/fioletowy, zielony/brązowy

 

 

Parametry

Zdjęcia
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