Nikon Speedlight SB-700

apac de difuziune SW-14H

Imaginea produsului

Accesorii incluse

Stativ Speedlight AS-22

SUNT LUMINĂ CREATIVĂ

Capac de difuziune SW-14H

Acest bliţ Nikon din gama medie oferă versatilitate şi utilizare intuitivă care
permit oricui să preia controlul direcţiei şi calităţii luminii. O gamă de funcţii
avansate permit obţinerea de rezultate superbe. Bliţul integrează perfect
Sistemul de Iluminare Creativă (CLS) al Nikon pentru a oferi chiar mai multă
versatilitate şi creativitate. Cu un corp portabil şi un ecran LCD mare, uşor de
citit, este un echipament perfect pentru orice fotograf.
Specificaţii cheie:

Filtru incandescent SZ-3TN
Filtru fluorescent SZ-3FL

Husă SS-700

Cod produs

FSA03901

Speedlight cu i-TTL (TTL inteligent) versatil, compatibil cu SLR în format FX
şi DX şi Nikon CLS.
Acoperire zoom în mai multe trepte: acoperă un unghi cuprins între 24 şi
120mm.
Utilizare intuitivă: ecranul LCD mare, uşor de citit şi butoanele de control
plasate convenabil fac ajustarea setărilor foarte simplă.
	Pot fi selectate trei tipuri de iluminare: Central-evaluativă, Egală şi
Standard care să se potrivească oricărei situaţii de fotografiere.
Mod A:B pentru control wireless rapid: permite controlul intensităţii
luminii între grupurile de bliţuri A şi B.
Detectarea automată a filtrelor: bliţul ajustează automat setarea temperaturii
de culoare a aparatului în funcţie de culoarea filtrului utilizat.

S series
BLIȚ

SPECIFICAȚII TEHNICE
Construcţie electronică

Tranzistor Automatic Bipolar cu Poartă Izolată (IGBT) şi circuite în serie

Număr ghid (poziţia capului la
35mm, format FX, tip iluminare
Standard)

28/92 (ISO 100, m/ft.), 39/128 (ISO 200, m/ft.)

Tip iluminare

Trei tipuri: standard, egal şi central-evaluativ. Unghiul de distribuţie al luminii este ajustat automat conform
cercului de imagine al aparatului foto, atât în format FX, cat şi DX0

Distanţă efectivă de iluminare a
bliţului (în mod i-TTL)

0.6m la 20m (variază în funcţie de setarea cercului imaginii, tipul de iluminare, sensibilitate ISO, poziţia capului
şi diafragma obiectivului utilizat)

Mod bliţ

i-TTL, blitz manual, blitz manual cu prioritate de distanţă

Alte funcţii

Testare lampă, pre-declanșări bliț, asistenţă de iluminare AF pentru mai multe puncte de focalizare, şi lumină de modelare

Operarea bliţurilor multiple

Sistem de Iluminare Wireless Avansat , unitate wireless de tip SU-4 pentru declanşare a unităţilor de bliţuri multiple

Aparate foto compatibile

Toate aparatele compatibile cu Nikon CLS (alte aparate pot fi utilizate, dar funcţionalitatea este redusă)

Controlul de expunere al bliţului
setat de pe aparatul foto

Modele de sincronizare: sincronizare înceată, sincronizare înceată cu reducere ochi roşii, sincronizare cu prima
cortină, sincronizare cu a doua cortină, sincronizare înceată cu a doua cortină
Funcţii foto: sincronizare rapidă auto FP, blocare FV, reducere ochi roşii

Capacitate bounce

Capul bliţului se înclină la 7° sau până la 90° cu opriri la -7°, 0°, 45°, 60°, 75°, 90°
Capul bliţului se roteşte orizontal 180° la stânga şi dreapta cu stopuri la 0°, 30°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150°, 180°

Sursă curent

Patru baterii AA alcaline (1,5V), litiu (1,5V) sau Ni-MH (1,2V)

Indicator de încărcare bliţ

La încărcare completă: luminile se aprind
La putere insuficientă pentru expunerea corectă (în i-TTL sau în modul manual cu prioritate de distanţă): clipeşte

Durata bliţului

Aprox. 1/1042 sec. la putere maximă

Buton de blocare a piciorul de
montare

Oferă ataşare sigură a bliţului SB-700 de patina de bliţ a aparatului foto, utilizând o placă de închidere şi un pin
de închidere pentru a preveni detaşarea neintenţionată

Dimensiuni (L x H x D)

Aprox. 71 x 126 x 104.5 mm

Masă

Aprox. 360 g

Accesorii incluse

Stativ Speedlight AS-22, Capac de difuziune SW-14H, Filtru incandescent SZ-3TN, Filtru fluorescent SZ-3FL

ACCESORII OPȚIONALE
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