FL‑600R
• Tillval trådlös blixt (4-kanaler,
4-grupp)
• Intelligent, mångsidig och
extern blixt
• För både film och stillbilder
• Användarvänligt styrhjul och
pilknappar

• LED för sofistikerat filmljus
• Förberedd för trådlös
Commander Mode
• GN 50 vid ISO 200, GN 36
vid ISO 100
• Kompatibel med 4 standard
AA batterier

Kraftfull blixt med LED för filmning
Det här är det första Olympus blixtsystem någonsin som har en inbyggd LED, speciellt för svår belysning, både vid stillbilder och
filmning. För stillbildsfotografer är FL‑600R även utrustad med trådlös funktion, som möljliggör 4 kanaler och grupper på långt
avstånd i Commander Mode, för otroligt mångsidig belysning av den scen du fotar. Den är ännu mer mångsidig tack vare justerbar
bounce‑vinkel upp till 90 grader och sida‑till‑ sida rotation upp till 180 grader, plus en diffuser, plus en diffuserplatta för mjukare ljus.
Avslutningsvis ett integrerat kontrollhjul och pilknappar som gör all menyanvändning väldigt användarvänligt.

Tekniska data
Ledtal

Trådlös Blixtkontroll

ISO 200

GN 50 / GN 17 *

Antal kanaler

4 Kanaler

ISO 100

GN 36 / GN 12 *

Gruppinställning

4 grupper

* Vid användning av inbyggd

Läge

RC

wide-panel

SL AUTO
SL MANUELL
Fungerar endast vid

Fotograferingsvinkel
Standard

användning tillsammans med

Fält som täcks för brännvidd:

kameror som är kompatibla

12 mm
Vid panel

med Olympus trådlösa RC

Fält som täcks för brännvidd:

blixtsystem

8 mm

LED Permanent ljus

Blixtfunktioner
Läge

TTL AUTO, AUTO,
MANUELL, TTL AUTO FP,
MANUELL FP

Styrka

1 Watt

Fotograferingsvinkel

Ca. 30°

Belysningsstyrka

100 lux (vid 1m)

Kontrolläge

AUTO (beroende på kamer)
Manual (Full till 1/16, vid 1EV

Indirekt Blixtvinkel
Vänster / Höger

steg)
180° / 90°

Specifikationer och utseende kan ändras utan någon förvarning eller förpliktelse från tillverkaren

Strömförsörjning
Strömförsörjning

4 AA-batterier

Återställningstid

Ca. 2,5 s (Alkaline batterier)
Ca. 2,0 s (NiMH batterier)

Blixtbatteri hållbarhet

Max. 280 bilder (Alkaline
batterier)
Max. 400 bilder (NiMH
batterier)

LED batteri hållbarhet

Max. 2,8 h (Alkaline batterier)
Max. 4,0 h (NiMH batterier)

Mått

Specifikationer och utseende kan ändras utan någon förvarning eller förpliktelse från tillverkaren

