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Link do produktu: https://winmar.pl/dedolight-portable-studio-5-light-kit-sps5-p-175285.html

Dedolight Portable Studio
5-Light Kit SPS5
Cena brutto

23 800,00 zł

Cena netto

19 349,59 zł

Dostępność

Na zamówienie

Producent

Dedolight

Opis produktu
Dedolight Portable Studio 5-Light

Ten ekstremalnie kompaktowy zestaw Dedolight otwiera niespotykane dotąd możliwości nawet dla najmniejszych
mobilnych ekip. Doskonały rozsył światła we wszystkich pozycjach ostrości. Zestaw zawiera trzy standardowe światła i dwa
łagodne (Softlight) światła wraz z głowicami. Statywy oraz wszystkie niezbędne akcesoria są także w tym zestawie ''All-inone''.

Porównywalne tradycyjne światła typu studio posiadają zakres ostrości 3:1. Dedolight Portable Studio zapewnia do 25:1 więc znacznie większe różnice między ''flood'' i ''spot'', większą moc - bardziej precyzyjną kontrolę. Oświetlenie pozwala
również na wykorzystanie światła na odległość, dzięki czemu aktorzy na planie mogą poruszać się bardziej swobodnie, bez
widocznej zmiany w intensywności światła.

Idealnie równe światło bez gorących punktów ''hot spots'' lub jasnych pierścieni we wszystkich pozycjach fokusowania.
Zdefiniowana wiązka światła bez pasożytniczego światła rozproszonego. Oświetlenie to oferuje najczystszy określony stożek
światła. Aby zmiękczyć krawędzie, istnieje ponad 20 różnych filtrów dyfuzji. Jednak nie ma filtra / folii do do stworzenia
dokładnego ''dirty beam''.
Polecamy Dedolight Portable Studio 5-Light Zestaw SPS5 w sklepie Winmar

DLH1x150S Soft Light Lights

Lampy DLHx150S Soft Light są bardzo lekkie i mogą być zmieniane pomiędzy dwiema temperaturami kolorów (3200 oraz
3400 K). Światło jest stłumione i nadaje się do 16 mm pin shots. Softlights o niskiej mocy w porównaniu do softbox w
tradycyjnym oświetleniu studyjnym oferują dwa razy mocniejszy, równy strumień światła bez hot spotów.

HTP150S Obudowa wytrzymująca wysoką temperaturę
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Obudowa wykonana jest z Supersilu, który jest używany także w technologii kosmicznej. Może on wytrzymać temperaturę do
1100 stopni Celsjusza.

DT24-1 zasilacz/ściemniacz

Liniowy transformator DT24-1 zapewnia 24 V przy 150 W. Dedo light oferuje 80% więcej oświetlenia w porównaniu do
dostępnych obecnie liniowych transformatorów 100W 12V. Elektroniczny liniowy transformator posiada funkcję ściemniania z
temperaturą kolorów na poziomie 3200 lub 3400 stopni Kelvina.

DLHM-300 głowica oświetleniowa

Ściemniacz lampy głównej współpracuje z zintegrowanym 150 W elektronicznym transformatorem. Ściemniacz oświetlenia
jest niezwykle wszechstronny i łatwy w użytku.

DSBSXS Minisoftbox

The DSBSXS Dedoflex Minisoftbox jest biały, o wymiarach to 30 × 30cm.

DSBSS Silverdome small

The DSBSS Dedoflex Silverdome softbox jest srebrny, o wymiarch 41 × 56 cm.
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DLH1x150S Softlight
HTP150S odporne na wysoką temperaturę oprawy
DT24-1 zasilacz/ściemniacz 150W/24V
DSBSXS Minisoftbox
DLGRIDXS a mini grid
Mały DSBSS Silverdome
Mały DLGRIDS Grid
DLHM4-300 głowice oświetleniowe z wbudowanym transformatorem i ściemniaczem
DPLS pierścienie przeciwsłoneczne
DBD8 8-listne wrota
DFH uchwyty na filtry
DGW ciepłe filtry
DGMB filtr niebieski mieszany
DGMD filtr mieszany dyfuzyjny
DGCOL filtr ''color effect''
DSCK zestaw siatek
DSCP torba na siatki
DP1 uchwyt
DPGH uchwyt Gobo
DPGSET zestaw Gobo
Clamp1 zacisk
DSTFX elastyczne przedłużenie (flexible stand extension)
DST statywów Dedolight
DLBOX pudełka na akcesoria
DL150C 150 W/24 V lampy halogenowe
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6 x Dedolight DL150-150 W/24 V lampy halogenowe
1 x DSC2 miękka torb
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