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FI-300A - Studioflitser, traploos instelbaar 300~9 Ws (Joule), Halogeen E27 150W, ventilator, Bowens-S koppeling
illuStar® FI-reeks - De nieuwste generatie Professionele studioflitsers
De illuStar® FI-300A is een veelzijdige en eenvoudig te bedienen studioflitser voor zowel de professionele fotograaf als
de ambitieuze amateur.
Het geavanceerd elektronisch circuit en de hoogwaardige condensatortechniek zorgen voor een hogere stabiliteit van de
flitsenergie en de kleurtemperatuur, een uiterst snelle oplading en een korte flitsduur.

Artikelcode
FI-300A
Adviesprijs
206,00 € incl. BTW
170,25 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Omwille van zijn compact en licht concept is hij uitermate geschikt voor gebruik op verplaatsing en in de fotostudio.
De FI-300A is een professionele studioflitser, waarbij aandacht besteed is aan de kwalitatieve metalen behuizing en
het esthetisch ontwerp.
Opmerkelijk voor een studioflitser in zijn prijsklasse is de doeltreffendheid van de koeling. Het bestudeerd ontwerp, met
in- en uitlaatopeningen voor de lucht en een stille ventilator, zorgt voor een perfecte ventilatie. Belangrijk is ook dat er
geen PVC onderdelen zijn gebruikt op plaatsen die aan warmte zijn blootgesteld, wat uitzonderlijk is voor een flitser van
deze prijs.
• Flitsenergie 300 Ws (Joule).
• Flitsenergie continu regelbaar over 6 stops van 1/32 tot 1/1 met hoge nauwkeurigheid.
• Hoge stabiliteit van de flitsenergie en de kleurtemperatuur.
• Uitgerust met vervangbare flitsbuis.
• Uiterst snelle oplading.
• De korte flitsduur maakt het mogelijk om opnames van snel bewegende onderwerpen optimaal vast te leggen.
• Halogeen pilootlamp Halolux 150W - E27.
• 3 instelmogelijkheden voor het pilootlicht: in proportie met flitsenergie - 100% - Uit.
• Kan gesynchroniseerd worden door de ingebouwde fotocel of extern via synchrokabel, infrarood- of radioverbinding.
• Optische en akoestische flitslichtcontrole.
• Stevige behuizing in staal en aluminium.
• Effectieve en stille ventilatorkoeling.
• Compatible Bowens S-type koppeling voor de bevestiging van toebehoren.
** Sommige afbeeldingen zijn met optioneel verkrijgbare RSM-18 reflector
Bijgeleverde toebehoren:
- Lampbeschermkap voor het transport.
- Synchrokabel van 5 meter met phone jack Ø6.35mm.
- Stroomkabel van 5 meter

www.studioflash.eu

Microprocessor gestuurd:

Neen

Flitsenergie:

300 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

9~300 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1

Stabiliteit flitsenergie:

1%

Flitsduur (t 0,5s):

1/2500 ~ 1/1000 sec

Oplaadtijd:

0,5 ~ 1,6 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5600°K (+/-100°K)

Pilootlamp:

Halogeen Halolux 150 W - 230 V - E27

Pilootlamp - max vermogen:

250 W

Regelbereik pilootlamp:

Proportioneel - Maximum – Uit

Fotocel:

Ja - Aan/Uit

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 6.35 mm - 6 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits
gebruik van optionele trigger

Digitaal display:

Neen

Optisch signaal:

LED - Pilootlamp uitgeschakeld tijdens de oplading

Geluidssignaal:

Aan/uit (beep als flits klaar voor gebruik is, na laden)

Automatische ontlading flitsenergie:

Neen

Automatische thermische beveiliging:

Ja

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Ja

Voedingsspanning:

220~240V

Vermogen:

1320 VA (bij de oplading)

Voeding:

Netspanning

Zekering:

F-10A

Parapluhouder:

Ja

Koppeling voor toebehoren:

Bowens S-type (compatibel) - illuStar

Afmetingen:

13 x 13 x 29,5 cm

Gewicht:

2,55 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

FI-500A - Studioflitser, traploos instelbaar 500~15 Ws (Joule), Halogeen E27 250W, ventilator, Bowens-S koppeling
illuStar® FI-reeks - De nieuwste generatie Professionele studioflitsers
De illuStar® FI-500A is een veelzijdige en eenvoudig te bedienen studioflitser voor zowel de professionele fotograaf als
de ambitieuze amateur.
Het geavanceerd elektronisch circuit en de hoogwaardige condensatortechniek zorgen voor een hogere stabiliteit van de
flitsenergie en de kleurtemperatuur, een uiterst snelle oplading en een korte flitsduur.

Artikelcode
FI-500A
Adviesprijs
294,00 € incl. BTW
242,98 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Omwille van zijn compact en licht concept is hij uitermate geschikt voor gebruik op verplaatsing en in de fotostudio.
De FI-500A is een professionele studioflitser, waarbij aandacht besteed is aan de kwalitatieve metalen behuizing en
het esthetisch ontwerp.
Opmerkelijk voor een studioflitser in zijn prijsklasse is de doeltreffendheid van de koeling. Het bestudeerd ontwerp, met
in- en uitlaatopeningen voor de lucht en een stille ventilator, zorgt voor een perfecte ventilatie. Belangrijk is ook dat er
geen PVC onderdelen zijn gebruikt op plaatsen die aan warmte zijn blootgesteld, wat uitzonderlijk is voor een flitser van
deze prijs.
• Flitsenergie 500 Ws (Joule).
• Flitsenergie continu regelbaar over 6 stops van 1/32 tot 1/1 met hoge nauwkeurigheid.
• Hoge stabiliteit van de flitsenergie en de kleurtemperatuur.
• Uitgerust met vervangbare flitsbuis.
• Uiterst snelle oplading.
• De korte flitsduur maakt het mogelijk om opnames van snel bewegende onderwerpen optimaal vast te leggen.
• Halogeen pilootlamp Halolux 250W - E27.
• 3 instelmogelijkheden voor het pilootlicht: in proportie met flitsenergie - 100% - Uit.
• Kan gesynchroniseerd worden door de ingebouwde fotocel of extern via synchrokabel, infrarood- of radioverbinding.
• Optische en akoestische flitslichtcontrole.
• Stevige behuizing in staal en aluminium.
• Effectieve en stille ventilatorkoeling.
• Compatible Bowens S-type koppeling voor de bevestiging van toebehoren.
** Sommige afbeeldingen zijn met optioneel verkrijgbare RSM-18 reflector
Bijgeleverde toebehoren:
- Lampbeschermkap voor het transport.
- Synchrokabel van 5 meter met phone jack Ø6.35mm.
- Stroomkabel van 5 meter
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Microprocessor gestuurd:

Neen

Flitsenergie:

500 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

15~500 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1

Stabiliteit flitsenergie:

1%

Flitsduur (t 0,5s):

1/2500 ~ 1/1000 sec

Oplaadtijd:

0,5 ~ 2,0 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5600°K (+/-100°K)

Pilootlamp:

Halogeen Halolux 250 W - 230 V - E27

Pilootlamp - max vermogen:

250 W

Regelbereik pilootlamp:

Proportioneel - Maximum – Uit

Fotocel:

Ja - Aan/Uit

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 6.35 mm - 6 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits
gebruik van optionele trigger

Digitaal display:

Neen

Optisch signaal:

LED - Pilootlamp uitgeschakeld tijdens de oplading

Geluidssignaal:

Aan/uit (beep als flits klaar voor gebruik is, na laden)

Automatische ontlading flitsenergie:

Neen

Automatische thermische beveiliging:

Ja

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Ja

Voedingsspanning:

220~240V

Vermogen:

1320 VA (bij de oplading)

Voeding:

Netspanning

Zekering:

F-10A

Parapluhouder:

Ja

Koppeling voor toebehoren:

Bowens S-type (compatibel) - illuStar

Afmetingen:

13 x 13 x 29,5 cm

Gewicht:

2,65 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

FI-500D - Studioflitser, Digitaal en traploos instelbaar 500~15 Ws (Joule), Halogeen E27 250W, ventilator, Bowens-S koppeling
illuStar® FI-reeks - De nieuwste generatie Professionele studioflitsers
De illuStar® FI-500D is een veelzijdige en eenvoudig te bedienen Microprocessor gestuurde studioflitser voor zowel de
professionele fotograaf als de ambitieuze amateur.
Het geavanceerd elektronisch circuit en de hoogwaardige condensatortechniek zorgen voor een hogere stabiliteit van de
flitsenergie en de kleurtemperatuur, een uiterst snelle oplading en een korte flitsduur.

Artikelcode
FI-500D
Adviesprijs
340,00 € incl. BTW
280,99 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Omwille van zijn compact en licht concept is hij uitermate geschikt voor gebruik op verplaatsing en in de fotostudio.
De FI-500D is een professionele Digitale studioflitser, waarbij aandacht besteed is aan de kwalitatieve metalen behuizing
en het esthetisch ontwerp.
Opmerkelijk voor een studioflitser in zijn prijsklasse is de doeltreffendheid van de koeling. Het bestudeerd ontwerp, met in- en
uitlaatopeningen voor de lucht en een stille ventilator, zorgt voor een perfecte ventilatie. Belangrijk is ook dat er geen PVC
onderdelen zijn gebruikt op plaatsen die aan warmte zijn blootgesteld, wat uitzonderlijk is voor een flitser van deze prijs.
• Microprocessor gestuurd.
• Digitaal display geeft de relatieve energie zéér precies aan (tot op 1/10 f-stop).
• Flitsenergie 500 Ws (Joule).
• Flitsenergie continu regelbaar over 6 stops van 1/32 tot 1/1 met hoge nauwkeurigheid van 1/10 f-stop.
• Hoge stabiliteit van de flitsenergie en de kleurtemperatuur.
• Automatische energieonderdrukking voor een beter werkcomfort (Na regeling naar lager energieniveau zal het
automatisch flitsen het teveel aan energie verwijderen).
• Uitgerust met vervangbare flitsbuis.
• Uiterst snelle oplading.
• De korte flitsduur maakt het mogelijk om opnames van snel bewegende onderwerpenoptimaal vast te leggen.
• Halogeen pilootlamp Halolux 250W - E27.
• 3 instelmogelijkheden voor het pilootlicht: Proportioneel - Vrij instelbaar (50 stappen) - Uit
• Kan gesynchroniseerd worden door de ingebouwde fotocel of extern via synchrokabel, infrarood- of radioverbinding.
• Optische en akoestische flitslichtcontrole.
• Uitgerust met automatische thermische beveiliging.
• Stevige behuizing in staal en aluminium.
• Effectieve en stille ventilatorkoeling.
• Compatible Bowens S-type koppeling voor de bevestiging van toebehoren.
** Sommige afbeeldingen zijn met optioneel verkrijgbare RSM-18 reflector
Bijgeleverde toebehoren:
- Lampbeschermkap voor het transport.
- Synchrokabel van 5 meter met phone jack Ø6.35mm.
- Stroomkabel van 5 meter
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Microprocessor gestuurd:

Ja

Flitsenergie:

500 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

15~500 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1 met hoge
nauwkeurigheid van 1/10 f-stop

Stabiliteit flitsenergie:

1%

Flitsduur (t 0,5s):

1/2500 ~ 1/1000 sec

Oplaadtijd:

0,6 ~ 2,0 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5600°K (+/-100°K)

Pilootlamp:

Halogeen Halolux 250 W - 230 V - E27

Pilootlamp - max vermogen:

250 W

Regelbereik pilootlamp:

Proportioneel - Vrij instelbaar (50 stappen) - Uit

Fotocel:

Ja - Aan/Uit, instelbaar voor triggering via 1ste, 2de, 3de of
4de flits

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 6.35 mm - 6 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits gebruik
van optionele trigger

Digitaal display:

Geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op 1/10 fstop)

Optisch signaal:

LED - Pilootlamp uitgeschakeld tijdens de oplading

Geluidssignaal:

Aan/uit (beep als flits klaar voor gebruik is, na laden)

Automatische ontlading flitsenergie:

Na regeling naar lager energieniveau zal het automatisch
flitsen het teveel aan energie verwijderen

Ontlaadtijd:

Max. 2 sec

Automatische thermische beveiliging:

Ja

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Ja

Voedingsspanning:

220~240V

Vermogen:

1540 VA (bij de oplading)

Voeding:

Netspanning

Zekering:

F-10A

Parapluhouder:

Ja

Koppeling voor toebehoren:

Bowens S-type (compatibel) - illuStar

Afmetingen:

13 x 13 x 29,5 cm

Gewicht:

2,65 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

FI-800A - Studioflitser, traploos instelbaar 800~25 Ws (Joule), Halogeen E27 250W, ventilator, Bowens-S koppeling
illuStar® FI-reeks - De nieuwste generatie Professionele studioflitsers
De illuStar® FI-800A is een veelzijdige en eenvoudig te bedienen studioflitser voor zowel de professionele fotograaf als
de ambitieuze amateur.
Het geavanceerd elektronisch circuit en de hoogwaardige condensatortechniek zorgen voor een hogere stabiliteit van de
flitsenergie en de kleurtemperatuur, een uiterst snelle oplading en een korte flitsduur.

Artikelcode
FI-800A
Adviesprijs
424,00 € incl. BTW
350,41 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Omwille van zijn compact en licht concept is hij uitermate geschikt voor gebruik op verplaatsing en in de fotostudio.
De FI-800A is een professionele studioflitser, waarbij aandacht besteed is aan de kwalitatieve metalen behuizing en
het esthetisch ontwerp.
Opmerkelijk voor een studioflitser in zijn prijsklasse is de doeltreffendheid van de koeling. Het bestudeerd ontwerp, met
in- en uitlaatopeningen voor de lucht en een stille ventilator, zorgt voor een perfecte ventilatie. Belangrijk is ook dat er
geen PVC onderdelen zijn gebruikt op plaatsen die aan warmte zijn blootgesteld, wat uitzonderlijk is voor een flitser van
deze prijs.
• Flitsenergie 800 Ws (Joule).
• Flitsenergie continu regelbaar over 6 stops van 1/32 tot 1/1 met hoge nauwkeurigheid.
• Hoge stabiliteit van de flitsenergie en de kleurtemperatuur.
• Uitgerust met vervangbare flitsbuis.
• Uiterst snelle oplading.
• De korte flitsduur maakt het mogelijk om opnames van snel bewegende onderwerpen optimaal vast te leggen.
• Halogeen pilootlamp Halolux 250W - E27.
• 3 instelmogelijkheden voor het pilootlicht: in proportie met flitsenergie - 100% - Uit.
• Kan gesynchroniseerd worden door de ingebouwde fotocel of extern via synchrokabel, infrarood- of radioverbinding.
• Optische en akoestische flitslichtcontrole.
• Stevige behuizing in staal en aluminium.
• Effectieve en stille ventilatorkoeling.
• Compatible Bowens S-type koppeling voor de bevestiging van toebehoren.
** Sommige afbeeldingen zijn met optioneel verkrijgbare RSM-18 reflector
Bijgeleverde toebehoren:
- Lampbeschermkap voor het transport.
- Synchrokabel van 5 meter met phone jack Ø6.35mm.
- Stroomkabel van 5 meter
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Microprocessor gestuurd:

Neen

Flitsenergie:

800 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

25~800 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1

Stabiliteit flitsenergie:

1%

Flitsduur (t 0,5s):

1/2000 ~ 1/1000 sec

Oplaadtijd:

0,5 ~ 2,5 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5600°K (+/-100°K)

Pilootlamp:

Halogeen Halolux 250 W - 230 V - E27

Pilootlamp - max vermogen:

250 W

Regelbereik pilootlamp:

Proportioneel - Maximum – Uit

Fotocel:

Ja - Aan/Uit

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 6.35 mm - 6 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits
gebruik van optionele trigger

Digitaal display:

Neen

Optisch signaal:

LED - Pilootlamp uitgeschakeld tijdens de oplading

Geluidssignaal:

Aan/uit (beep als flits klaar voor gebruik is, na laden)

Automatische ontlading flitsenergie:

Neen

Automatische thermische beveiliging:

Ja

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Ja

Voedingsspanning:

220~240V

Vermogen:

1320 VA (bij de oplading)

Voeding:

Netspanning

Zekering:

F-10A

Parapluhouder:

Ja

Koppeling voor toebehoren:

Bowens S-type (compatibel) - illuStar

Afmetingen:

13 x 13 x 37,5 cm

Gewicht:

3,20 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

FI-800D - Studioflitser, Digitaal en traploos instelbaar 800~25 Ws (Joule), Halogeen E27 250W, ventilator, Bowens-S koppeling
illuStar® FI-reeks - De nieuwste generatie Professionele studioflitsers
De illuStar® FI-800D is een veelzijdige en eenvoudig te bedienen Microprocessor gestuurde studioflitser voor zowel de
professionele fotograaf als de ambitieuze amateur.
Het geavanceerd elektronisch circuit en de hoogwaardige condensatortechniek zorgen voor een hogere stabiliteit van de
flitsenergie en de kleurtemperatuur, een uiterst snelle oplading en een korte flitsduur.

Artikelcode
FI-800D
Adviesprijs
475,00 € incl. BTW
392,56 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Omwille van zijn compact en licht concept is hij uitermate geschikt voor gebruik op verplaatsing en in de fotostudio.
De FI-800D is een professionele Digitale studioflitser, waarbij aandacht besteed is aan de kwalitatieve metalen behuizing
en het esthetisch ontwerp.
Opmerkelijk voor een studioflitser in zijn prijsklasse is de doeltreffendheid van de koeling. Het bestudeerd ontwerp, met in- en
uitlaatopeningen voor de lucht en een stille ventilator, zorgt voor een perfecte ventilatie. Belangrijk is ook dat er geen PVC
onderdelen zijn gebruikt op plaatsen die aan warmte zijn blootgesteld, wat uitzonderlijk is voor een flitser van deze prijs.
• Microprocessor gestuurd.
• Digitaal display geeft de relatieve energie zéér precies aan (tot op 1/10 f-stop).
• Flitsenergie 800 Ws (Joule).
• Flitsenergie continu regelbaar over 6 stops van 1/32 tot 1/1 met hoge nauwkeurigheid van 1/10 f-stop.
• Hoge stabiliteit van de flitsenergie en de kleurtemperatuur.
• Automatische energieonderdrukking voor een beter werkcomfort (Na regeling naar lager energieniveau zal het
automatisch flitsen het teveel aan energie verwijderen).
• Uitgerust met vervangbare flitsbuis.
• Uiterst snelle oplading.
• De korte flitsduur maakt het mogelijk om opnames van snel bewegende onderwerpenoptimaal vast te leggen.
• Halogeen pilootlamp Halolux 250W - E27.
• 3 instelmogelijkheden voor het pilootlicht: Proportioneel - Vrij instelbaar (50 stappen) - Uit
• Kan gesynchroniseerd worden door de ingebouwde fotocel of extern via synchrokabel, infrarood- of radioverbinding.
• Optische en akoestische flitslichtcontrole.
• Uitgerust met automatische thermische beveiliging.
• Stevige behuizing in staal en aluminium.
• Effectieve en stille ventilatorkoeling.
• Compatible Bowens S-type koppeling voor de bevestiging van toebehoren.
** Sommige afbeeldingen zijn met optioneel verkrijgbare RSM-18 reflector
Bijgeleverde toebehoren:
- Lampbeschermkap voor het transport.
- Synchrokabel van 5 meter met phone jack Ø6.35mm.
- Stroomkabel van 5 meter
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Microprocessor gestuurd:

Ja

Flitsenergie:

800 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

25~800 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1 met hoge
nauwkeurigheid van 1/10 f-stop

Stabiliteit flitsenergie:

1%

Flitsduur (t 0,5s):

1/2000 ~ 1/1000 sec

Oplaadtijd:

0,6 ~ 2,4 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5600°K (+/-100°K)

Pilootlamp:

Halogeen Halolux 250 W - 230 V - E27

Pilootlamp - max vermogen:

250 W

Regelbereik pilootlamp:

Proportioneel - Vrij instelbaar (50 stappen) - Uit

Fotocel:

Ja - Aan/Uit, instelbaar voor triggering via 1ste, 2de, 3de of
4de flits

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 6.35 mm - 6 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits gebruik
van optionele trigger

Digitaal display:

Geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op 1/10 fstop)

Optisch signaal:

LED - Pilootlamp uitgeschakeld tijdens de oplading

Geluidssignaal:

Aan/uit (beep als flits klaar voor gebruik is, na laden)

Automatische ontlading flitsenergie:

Na regeling naar lager energieniveau zal het automatisch
flitsen het teveel aan energie verwijderen

Ontlaadtijd:

Max. 2 sec

Automatische thermische beveiliging:

Ja

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Ja

Voedingsspanning:

220~240V

Vermogen:

1540 VA (bij de oplading)

Voeding:

Netspanning

Zekering:

F-10A

Parapluhouder:

Ja

Koppeling voor toebehoren:

Bowens S-type (compatibel) - illuStar

Afmetingen:

13 x 13 x 37,5 cm

Gewicht:

3,20 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

FS-200D - Studioflitser, Digitaal en traploos instelbaar 200~6 Ws (Joule), Halogeen GX6.35 100W, Bowens-S koppeling
De illuStar® FS-200D is een veelzijdige en eenvoudig te bedienen Microprocessor gestuurde studioflitser voor zowel
de beginnende fotograaf als de ambitieuze amateur die een professioneel resultaat nastreven.
Omwille van zijn compact en licht concept is hij uitermate geschikt voor gebruik op verplaatsing, productfotografie en in
de fotostudio.
De FS-200D is een Digitale studioflitser, waarbij aandacht besteed is aan de kwalitatieve onderdelen en het
esthetisch ontwerp.
Opmerkelijk voor een studioflitser in zijn prijsklasse is de hoge stabiliteit van de flitsenergie en de kleurtemperatuur, een
uiterst snelle oplading en een korte flitsduur.
• Microprocessor gestuurd.
• Digitaal display geeft de relatieve energie zéér precies aan (tot op 1/10 f-stop).
• Flitsenergie 200 Ws (Joule).
• Flitsenergie continu regelbaar over 6 stops van 1/32 tot 1/1 met hoge nauwkeurigheid van 1/10 f-stop.
• Hoge stabiliteit van de flitsenergie en de kleurtemperatuur.
• Uitgerust met vervangbare flitsbuis.
• Uiterst snelle oplading.
• De korte flitsduur maakt het mogelijk om opnames van snel bewegende onderwerpen optimaal vast te leggen.
• Halogeen pilootlamp 100W - GX-6.35.
• 3 instelmogelijkheden voor het pilootlicht: in proportie met flitsenergie - 100% - Uit.
• Kan gesynchroniseerd worden door de ingebouwde fotocel of extern via synchrokabel, infrarood- of radioverbinding.
• Optische en akoestische flitslichtcontrole.
• Compatible Bowens S-type koppeling voor de bevestiging van toebehoren.

Artikelcode
FS-200D
Adviesprijs
149,00 € incl. BTW
123,14 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Bijgeleverde toebehoren:
- Lampbeschermkap voor het transport.
- Synchrokabel van 3,5 meter met phone jack Ø3.5mm.
- Stroomkabel van 5 meter
Microprocessor gestuurd:

Ja

Flitsenergie:

200 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

6~200 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1 met hoge
nauwkeurigheid van 1/10 f-stop

Stabiliteit flitsenergie:

1%

Flitsduur (t 0,5s):

1/1600 ~ 1/1000 sec

Oplaadtijd:

0,5 ~ 2,0 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5600°K (+/-100°K)

Pilootlamp:

Halogeen 100 W - 230 V - GX6.35

Pilootlamp - max vermogen:

100 W

Regelbereik pilootlamp:

Proportioneel - Maximum – Uit

Fotocel:

Ja - Aan/Uit, instelbaar voor triggering via 1ste of 2de
flits

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 3.5 mm - 6 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits
gebruik van optionele trigger

Digitaal display:

Geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op
1/10 f-stop)

Omkering digitaal display:

Neen

Optisch signaal:

LED

Geluidssignaal:

Aan/uit (beep als flits klaar voor gebruik is, na laden)

Blokkering van de bedieningsfuncties:

Neen

Automatische ontlading flitsenergie:

Na regeling naar lager energieniveau zal het
automatisch flitsen het teveel aan energie
verwijderen

Beschermglas met diffusor:

Neen

Automatische thermische beveiliging:

Neen

Bevestigingsvoet:

Kunstof bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Kunstof

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

220~240V

Vermogen:

300 VA

Voeding:

Netspanning

Zekering:

F-5A

Parapluhouder:

Ja

Koppeling voor toebehoren:

Bowens S-type (compatibel) - illuStar

Afmetingen:

Ø 12,5 x 20,4 cm

Gewicht:

1,06 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

WF-300A - Studioflitser op Li-ion batterij 2 Ah, traploos instelbaar 300~9 Ws (Joule), LED 5W pilootlamp, Bowens-S koppeling
De toestellen van de WF-serie zijn draagbare flitsers met ingebouwde Li-ion batterijvoeding en inwendige
ontvanger voor flitsontspanner 2.4GHz.
Draagbare studioflitser - draadloos en overal bruikbaar
Geen voedingskabel
Geen synchrokabel
Geen generator
Ingebouwde en uitneembare Li-ion batterijvoeding
WF-300A
- Flitsenergie 300 Ws (Joule).
- Flitsenergie continu regelbaar over 6 stops van 1/32 tot 1/1 met hoge nauwkeurigheid.
- Hoge stabiliteit van de flitsenergie en de kleurtemperatuur.
- Uitgerust met vervangbare flitsbuis (PerkinElmer).
- Uiterst snelle oplading, vanaf 0,1 sec.
- De korte flitsduur maakt het mogelijk om opnames van snel bewegende onderwerpen optimaal vast te leggen.
- Pilootlamp LED 5W
- Inwendige ontvanger RTU16-2.4GHz
- Aantal flitsen op vol vermogen 180x
- Stevige behuizing in staal en aluminium.
- Compatible Bowens S-type koppeling voor de bevestiging van toebehoren.

Artikelcode
WF-300A
Adviesprijs
469,00 € incl. BTW
387,60 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Bijgeleverde toebehoren:
- Reflector Ø18,5cm & diffuusfilter
- Uitneembare Li-ion batterij : 12V - 2000mAh
- Li-ion batterijlader 12,6V - 1,5A
- Handvat (wisselbaar met statiefbevestiging)
- RTU16-HT zender 2.4GHz
- Draagtas en draagriem
Flitsenergie:

300 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

9~300 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1

Stabiliteit flitsenergie:

1%

Flitsduur (t 0,5s):

1/1600 ~ 1/1000 sec

Oplaadtijd:

0,1 ~ 2,0 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5500°K (+/-200°K)

Pilootlamp:

LED 5W

Regelbereik pilootlamp:

Maximum – Uit

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 3.5 mm - 6 V DC

Flits-triggering:

Inwendige 2.4GHz RTU16 ontvanger, RTU16-HT
zender, Synchrokabel

Digitaal display:

Neen

Geluidssignaal:

Aan/uit (beep als flits klaar voor gebruik is, na laden)

Automatische ontlading flitsenergie:

Neen

Automatische thermische beveiliging:

Ja

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Neen

Voeding:

Batterij

Batterijtype:

Li-ion oplaadbare batterij 2000mAh 12V

Autonomie:

180 aantal flitsen op vol vermogen

Batterijlader:

AC 220V /DC 12,6V - 1,5A

Oplaadcyclus:

Max. 300

Oplaadduur:

3 uur

Extra:

Handvat (wisselbaar met statiefbevestiging)

Draagtas:

Inclusief

Parapluhouder:

Ja

Koppeling voor toebehoren:

Bowens S-type (compatibel) - illuStar

Afmetingen:

Ø 11 x 18,5 cm

Gewicht:

1,50 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

WF-400A - Studioflitser op Li-ion batterij 6 Ah, traploos instelbaar 400~12 Ws (Joule), LED 5W pilootlamp, Bowens-S koppeling
De toestellen van de WF-serie zijn draagbare flitsers met ingebouwde Li-ion batterijvoeding en inwendige
ontvanger voor flitsontspanner 2.4GHz.
Draagbare studioflitser - draadloos en overal bruikbaar
Geen voedingskabel
Geen synchrokabel
Geen generator
Ingebouwde en uitneembare Li-ion batterijvoeding
WF-400A
- Flitsenergie 400 Ws (Joule).
- Flitsenergie continu regelbaar over 6 stops van 1/32 tot 1/1 met hoge nauwkeurigheid.
- Hoge stabiliteit van de flitsenergie en de kleurtemperatuur.
- Uitgerust met vervangbare flitsbuis (PerkinElmer).
- Uiterst snelle oplading, vanaf 0,1 sec.
- De korte flitsduur maakt het mogelijk om opnames van snel bewegende onderwerpen optimaal vast te leggen.
- Pilootlamp LED 5W
- Inwendige ontvanger RTU16-2.4GHz
- Aantal flitsen op vol vermogen 360x
- Stevige behuizing in staal en aluminium.
- Compatible Bowens S-type koppeling voor de bevestiging van toebehoren.

Artikelcode
WF-400A
Adviesprijs
628,00 € incl. BTW
519,01 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Bijgeleverde toebehoren:
- Reflector Ø18,5cm & diffuusfilter
- Uitneembare Li-ion batterij : 12V - 6000mAh
- Li-ion batterijlader 12,6V - 1,5A
- Handvat (wisselbaar met statiefbevestiging)
- RTU16-HT zender 2.4GHz
- Draagtas en draagriem
Flitsenergie:

400 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

12~400 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1

Stabiliteit flitsenergie:

1%

Flitsduur (t 0,5s):

1/1500 ~ 1/1000 sec

Oplaadtijd:

0,1 ~ 3,0 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5500°K (+/-200°K)

Pilootlamp:

LED 5W

Regelbereik pilootlamp:

Maximum – Uit

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 3.5 mm - 6 V DC

Flits-triggering:

Inwendige 2.4GHz RTU16 ontvanger, RTU16-HT
zender, Synchrokabel

Digitaal display:

Neen

Geluidssignaal:

Aan/uit (beep als flits klaar voor gebruik is, na laden)

Automatische ontlading flitsenergie:

Neen

Automatische thermische beveiliging:

Ja

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Neen

Voeding:

Batterij

Batterijtype:

Li-ion oplaadbare batterij 6000mAh 12V

Autonomie:

360 aantal flitsen op vol vermogen

Batterijlader:

AC 220V /DC 12,6V - 1,5A

Oplaadcyclus:

Max. 300

Oplaadduur:

6 uur

Extra:

Handvat (wisselbaar met statiefbevestiging)

Draagtas:

Inclusief

Parapluhouder:

Ja

Koppeling voor toebehoren:

Bowens S-type (compatibel) - illuStar

Afmetingen:

Ø 11 x 25,5 cm

Gewicht:

2,30 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

QUANT-600-PRO - Studioflitser - Digitaal en traploos instelbaar 600~18 Ws (Joule), Halogeen 300W, Ventilator, Elfo koppeling

Artikelcode
QUANT-600-PRO
Adviesprijs
605,00 € incl. BTW
500,00 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Microprocessor gestuurde studioflitsers voor veeleisende professionele fotografen die betrouwbaarheid, comfortabel werken en eenvoudige
bediening hoog op prijs stellen.
Specifiek geschikt voor intensief gebruik in fotostudio en op verplaatsing.
• Flitsenergie traploos instelbaar over 6 stops van 1/32 tot 1/1 met een hoge nauwkeurigheid van 1/10 f-stop.
• Digitaal display geeft de relatieve energie zéér precies aan (tot op 1/10 f-stop).
• Flitsenergie blijft uitzonderlijk stabiel.
• Automatische energieonderdrukking verlengt de levensduur van de flitsbuis (treedt in werking bij vermindering van de flitsenergie zonder te
moeten flitsen) dit leidt tot een beter werkcomfort.
• Uitgerust met PerkinElmer flitsbuis
• Geavanceerd systeem voor de lichtregeling van het pilootlicht, regelbereik 6-100% selectie uit 7 modes.
• Mogelijkheid om een extern controlepaneel QUANT-RC (afstandbediening) aan te sluiten dat alle functies en instellingen van op afstand kan
bedienen.
• Aanduidingen op het display kunnen onderste boven weergegeven worden (zeer nuttig wanneer toestellen aan een plafond opgehangen worden).
• Kunnen gesynchroniseerd worden door de ingebouwde fotocel (instelbaar om te reageren op de eerste of tweede flits) of extern via synchrokabel,
infrarood- en radioverbinding.
• Mogelijkheid om een instelling te memoriseren of om alle instellingen te blokkeren (uitgezonderd flits) teneinde ongewenste wijzigingen te
voorkomen en alzo het gebruikscomfort te verhogen.
• Uitgerust met automatische thermische beveiliging.
• Stevige behuizing volledig van staal en aluminium.
• Elfo koppeling, simpel kliksysteem voor bevestiging van toebehoren.
• Metalen afdekkap beschermt de lamp voor transport.
QUANT-pro : Pilootlamp - hoogvermogen halogeen
De Quant-pro reeks kan eveneens gebruik worden als lamp voor fotografie met kunstlicht.
De hoogvermogen Superfoto halogeenlamp met GX6.35 voet is verkrijgbaar in 2 vermogens:
- 300 W (3200°K) geeft een lichtopbrengst van 7.300 lm.
- 650 W (3400°K) geeft een lichtopbrengst van 20.000 lm.
Het toestel is voorzien van een geruisloze ventilatorkoeling.
De halogeenlamp en de flitsbuis zijn afgeschermd door een beschermglas met diffusor, die zorgt voor een perfecte balans en verdeling van pilooten flitslicht.
Doordat de flitsbuis ver naar voren gemonteerd is bereikt men ook met toebehoren, zoals softbox, een maximale lichtopbrengst.
QUANT-pro : toebehoren
De volledig metalen behuizing vormt een stevige constructie voor het bevestigen van toebehoren zoals reflectoren en softbox. De bevestiging is
zéér eenvoudig en stevig door middel van een kliksysteem op 2 punten (A).
Het vergrendelen of verwijderen van de toebehoren gebeurt door lichte druk op de vergrendelknop(B).
Er is een zeer gevarieerd assortiment van toebehoren verkrijgbaar.
Bijgeleverde toebehoren:
- Lampbeschermkap voor het transport.
- Stroomkabel van 5 meter

www.studioflash.eu

Microprocessor gestuurd:

Ja

Flitsenergie:

600 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

18~600 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1 met hoge nauwkeurigheid van 1/10
f-stop

Stabiliteit flitsenergie:

0,02f

Flitsduur (t 0,5s):

1/750 sec

Oplaadtijd:

0,9 ~ 2,6 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5400°K

Pilootlamp:

Halogeen 300 W - 230 V - GX6.35

Pilootlamp - max vermogen:

650 W

Regelbereik pilootlamp:

6 - 100% - 7 modes

Fotocel:

Ja - Aan/Uit, instelbaar voor triggering via 1ste of 2de flits

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits gebruik van optionele
trigger

Digitaal display:

Geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op 1/10 f-stop)

Omkering digitaal display:

Ja

Memoriseren van de instelling voor:

Pilootlamp, flitsenergie, flitsenergie met digitale afstandsbediening QUANT-RC

Optisch signaal:

Aan/Uit, (pilootlamp uit) tot de flits klaar voor gebruik is na laden en ontladen

Geluidssignaal:

Aan/uit, instelbaar (beep of pulserende beep) als flits klaar voor gebruik is na
laden en ontladen

Blokkering van de bedieningsfuncties:

Ja

Automatische ontlading flitsenergie:

Treedt in werking bij vermindering van flitsenergie zonder te flitsen

Ontlaadtijd:

Max. 4 sec

Beschermglas met diffusor:

Ja

Automatische thermische beveiliging:

Ja

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor lampstatief / standaard
5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Ja

Voedingsspanning:

170~240V

Vermogen:

960 VA

Zekering:

T-4A + F-2A

Extra:

RJ-45 aansluiting voor digitale afstandsbediening (QUANT-RC in optie
verkrijgbaar)

Parapluhouder:

Neen

Koppeling voor toebehoren:

Elfo

Afmetingen:

12,5 x12,5 x 38 cm

Gewicht:

3,65 Kg

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

QUANT-1200-PRO - Studioflitser - Digitaal en traploos instelbaar 1200~37 Ws (Joule), Halogeen 650W, Ventilator, Elfo koppeling

Artikelcode
QUANT-1200-PRO
Adviesprijs
789,00 € incl. BTW
652,07 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Microprocessor gestuurde studioflitsers voor veeleisende professionele fotografen die betrouwbaarheid, comfortabel werken en eenvoudige
bediening hoog op prijs stellen.
Specifiek geschikt voor intensief gebruik in fotostudio en op verplaatsing.
• Flitsenergie traploos instelbaar over 6 stops van 1/32 tot 1/1 met een hoge nauwkeurigheid van 1/10 f-stop.
• Digitaal display geeft de relatieve energie zéér precies aan (tot op 1/10 f-stop).
• Flitsenergie blijft uitzonderlijk stabiel.
• Automatische energieonderdrukking verlengt de levensduur van de flitsbuis (treedt in werking bij vermindering van de flitsenergie zonder
te moeten flitsen) dit leidt tot een beter werkcomfort.
• Uitgerust met PerkinElmer flitsbuis
• Geavanceerd systeem voor de lichtregeling van het pilootlicht, regelbereik 6-100% selectie uit 7 modes.
• Mogelijkheid om een extern controlepaneel QUANT-RC (afstandbediening) aan te sluiten dat alle functies en instellingen van op afstand kan
bedienen.
• Aanduidingen op het display kunnen onderste boven weergegeven worden (zeer nuttig wanneer toestellen aan een plafond opgehangen
worden).
• Kunnen gesynchroniseerd worden door de ingebouwde fotocel (instelbaar om te reageren op de eerste of tweede flits) of extern via
synchrokabel, infrarood- en radioverbinding.
• Mogelijkheid om een instelling te memoriseren of om alle instellingen te blokkeren (uitgezonderd flits) teneinde ongewenste wijzigingen te
voorkomen en alzo het gebruikscomfort te verhogen.
• Uitgerust met automatische thermische beveiliging.
• Stevige behuizing volledig van staal en aluminium.
• Elfo koppeling, simpel kliksysteem voor bevestiging van toebehoren.
• Metalen afdekkap beschermt de lamp voor transport.
QUANT-pro : Pilootlamp - hoogvermogen halogeen
De Quant-pro reeks kan eveneens gebruik worden als lamp voor fotografie met kunstlicht.
De hoogvermogen Superfoto halogeenlamp met GX6.35 voet is verkrijgbaar in 2 vermogens:
- 300 W (3200°K) geeft een lichtopbrengst van 7.300 lm.
- 650 W (3400°K) geeft een lichtopbrengst van 20.000 lm.
Het toestel is voorzien van een geruisloze ventilatorkoeling.
De halogeenlamp en de flitsbuis zijn afgeschermd door een beschermglas met diffusor, die zorgt voor een perfecte balans en verdeling van pilooten flitslicht.
Doordat de flitsbuis ver naar voren gemonteerd is bereikt men ook met toebehoren, zoals softbox, een maximale lichtopbrengst.
QUANT-pro : toebehoren
De volledig metalen behuizing vormt een stevige constructie voor het bevestigen van toebehoren zoals reflectoren en softbox. De bevestiging is
zéér eenvoudig en stevig door middel van een kliksysteem op 2 punten (A).
Het vergrendelen of verwijderen van de toebehoren gebeurt door lichte druk op de vergrendelknop (B).
Er is een zeer gevarieerd assortiment van toebehoren verkrijgbaar.
Bijgeleverde toebehoren:
- Lampbeschermkap voor het transport.
- Stroomkabel van 5 meter

www.studioflash.eu

Microprocessor gestuurd:

Ja

Flitsenergie:

1200 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

37~1200 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1 met hoge nauwkeurigheid van
1/10 f-stop

Stabiliteit flitsenergie:

0,02f

Flitsduur (t 0,5s):

1/400 sec

Oplaadtijd:

0,9 ~ 2,8 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5400°K

Pilootlamp:

Halogeen 650 W - 230 V - GX6.35

Pilootlamp - max vermogen:

650 W

Regelbereik pilootlamp:

6 - 100% - 7 modes

Fotocel:

Ja - Aan/Uit, instelbaar voor triggering via 1ste of 2de flits

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits gebruik van optionele
trigger

Digitaal display:

Geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op 1/10 f-stop)

Omkering digitaal display:

Ja

Memoriseren van de instelling voor:

Pilootlamp, flitsenergie, flitsenergie met digitale afstandsbediening QUANT-RC

Optisch signaal:

Aan/Uit, (pilootlamp uit) tot de flits klaar voor gebruik is na laden en ontladen

Geluidssignaal:

Aan/uit, instelbaar (beep of pulserende beep) als flits klaar voor gebruik is na
laden en ontladen

Blokkering van de bedieningsfuncties:

Ja

Automatische ontlading flitsenergie:

Treedt in werking bij vermindering van flitsenergie zonder te flitsen

Ontlaadtijd:

Max. 7 sec

Beschermglas met diffusor:

Ja

Automatische thermische beveiliging:

Ja

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor lampstatief / standaard
5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Ja

Voedingsspanning:

170~240V

Vermogen:

1500 VA

Voeding:

Netspanning

Zekering:

T-6.3A + F-4A

Extra:

RJ-45 aansluiting voor digitale afstandsbediening (QUANT-RC in optie
verkrijgbaar)

Parapluhouder:

Neen

Koppeling voor toebehoren:

Elfo

Afmetingen:

12,5 x 12,5 x 45 cm

Gewicht:

4,60 Kg

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

AX-250 - Studioflitser Digitaal en traploos instelbaar 8~250 Ws (Joule)+ ventilatorkoeling, Halogeen E27 150W, Elfo koppeling

Artikelcode
AX-250
Adviesprijs
487,00 € incl. BTW
402,48 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Microprocessor gestuurde studioflitsers voor veeleisende professionele fotografen die betrouwbaarheid, comfortabel werken en
eenvoudige bediening hoog op prijs stellen.
Specifiek geschikt voor intensief gebruik in fotostudio en op verplaatsing.
• Flitsenergie 250 J (Ws).
• Flitsenergie traploos instelbaar over 6 stops van 1/32 tot 1/1 met een hoge nauwkeurigheid van 1/10 f-stop.
• Digitaal display geeft de relatieve energie zéér precies aan (tot op 1/10 f-stop).
• Flitsenergie blijft uitzonderlijk stabiel.
• Automatische energieonderdrukking verlengt de levensduur van de flitsbuis (treedt in werking bij vermindering van de
flitsenergie zonder te moeten flitsen) dit leidt tot een beter werkcomfort.
• Uitgerust met PerkinElmer flitsbuis
• 150 Watt halogeen pilootlamp met E27 lampvoet.
• Geavanceerd systeem voor de lichtregeling van het pilootlicht, regelbereik 6-100% selectie uit 7 modes.
• Mogelijkheid om een extern controlepaneel QUANT-RC (afstandbediening) aan te sluiten dat alle functies en instellingen van op
afstand kan bedienen.
• Aanduidingen op het display kunnen onderste boven weergegeven worden (zeer nuttig wanneer toestellen aan een plafond
opgehangen worden).
• Kunnen gesynchroniseerd worden door de ingebouwde fotocel (instelbaar om te reageren op de eerste of tweede flits) of extern via
synchrokabel, infrarood- en radioverbinding.
• Mogelijkheid om een instelling te memoriseren of om alle instellingen te blokkeren (uitgezonderd flits) teneinde ongewenste
wijzigingen te voorkomen en alzo het gebruikscomfort te verhogen.
• Uitgerust met automatische thermische beveiliging.
• Stevige behuizing volledig van staal en aluminium.
• Elfo koppeling, simpel kliksysteem voor bevestiging van toebehoren.
• Metalen afdekkap beschermt de lamp voor transport.
** Sommige afbeeldingen zijn met optioneel verkrijgbare reflector
Bijgeleverde toebehoren:
- Lampbeschermkap voor het transport.
- Stroomkabel van 5 meter

www.studioflash.eu

Microprocessor gestuurd:

Ja

Flitsenergie:

250 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

8~250 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1 met hoge
nauwkeurigheid van 1/10 f-stop

Stabiliteit flitsenergie:

1%

Flitsduur (t 0,5s):

1/560 sec

Oplaadtijd:

0,8 ~ 1,8 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5400°K

Pilootlamp:

Halogeen Halolux 150 W - 230 V - E27

Pilootlamp - max vermogen:

250 W

Regelbereik pilootlamp:

6 - 100% - 7 modes

Fotocel:

Ja - Aan/Uit, instelbaar voor triggering via 1ste of 2de flits

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits gebruik van
optionele trigger

Digitaal display:

Geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op 1/10 f-stop)

Omkering digitaal display:

Ja

Memoriseren van de instelling voor:

Pilootlamp, flitsenergie, flitsenergie met digitale afstandsbediening
QUANT-RC

Optisch signaal:

Aan/Uit, (pilootlamp uit) tot de flits klaar voor gebruik is na laden
en ontladen

Geluidssignaal:

Aan/uit, instelbaar (beep of pulserende beep) als flits klaar voor
gebruik is na laden en ontladen

Blokkering van de bedieningsfuncties:

Ja

Automatische ontlading flitsenergie:

Treedt in werking bij vermindering van flitsenergie zonder te flitsen

Ontlaadtijd:

Max. 4 sec

Beschermglas met diffusor:

Neen

Automatische thermische beveiliging:

Ja

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor lampstatief /
standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Ja

Voedingsspanning:

170~240V

Vermogen:

560 VA

Voeding:

Netspanning

Zekering:

T-4A + F-2A

Extra:

RJ-45 aansluiting voor digitale afstandsbediening (QUANT-RC in
optie verkrijgbaar)

Parapluhouder:

Neen

Koppeling voor toebehoren:

Elfo

Afmetingen:

12,5 x12,5 x 38 cm

Gewicht:

3,20 Kg

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

AX-500 - Studioflitser Digitaal en traploos instelbaar 15~500 Ws (Joule)+ ventilatorkoeling, Halogeen E27 250W, Elfo koppeling

Artikelcode
AX-500
Adviesprijs
534,00 € incl. BTW
441,32 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Microprocessor gestuurde studioflitsers voor veeleisende professionele fotografen die betrouwbaarheid, comfortabel werken en
eenvoudige bediening hoog op prijs stellen.
Specifiek geschikt voor intensief gebruik in fotostudio en op verplaatsing.
• Flitsenergie 250 J (Ws).
• Flitsenergie traploos instelbaar over 6 stops van 1/32 tot 1/1 met een hoge nauwkeurigheid van 1/10 f-stop.
• Digitaal display geeft de relatieve energie zéér precies aan (tot op 1/10 f-stop).
• Flitsenergie blijft uitzonderlijk stabiel.
• Automatische energieonderdrukking verlengt de levensduur van de flitsbuis (treedt in werking bij vermindering van de
flitsenergie zonder te moeten flitsen) dit leidt tot een beter werkcomfort.
• Uitgerust met PerkinElmer flitsbuis
• 150 Watt halogeen pilootlamp met E27 lampvoet.
• Geavanceerd systeem voor de lichtregeling van het pilootlicht, regelbereik 6-100% selectie uit 7 modes.
• Mogelijkheid om een extern controlepaneel QUANT-RC (afstandbediening) aan te sluiten dat alle functies en instellingen van op
afstand kan bedienen.
• Aanduidingen op het display kunnen onderste boven weergegeven worden (zeer nuttig wanneer toestellen aan een plafond
opgehangen worden).
• Kunnen gesynchroniseerd worden door de ingebouwde fotocel (instelbaar om te reageren op de eerste of tweede flits) of extern via
synchrokabel, infrarood- en radioverbinding.
• Mogelijkheid om een instelling te memoriseren of om alle instellingen te blokkeren (uitgezonderd flits) teneinde ongewenste
wijzigingen te voorkomen en alzo het gebruikscomfort te verhogen.
• Uitgerust met automatische thermische beveiliging.
• Stevige behuizing volledig van staal en aluminium.
• Elfo koppeling, simpel kliksysteem voor bevestiging van toebehoren.
• Metalen afdekkap beschermt de lamp voor transport.
** Sommige afbeeldingen zijn met optioneel verkrijgbare reflector
Bijgeleverde toebehoren:
- Lampbeschermkap voor het transport.
- Stroomkabel van 5 meter

www.studioflash.eu

Microprocessor gestuurd:

Ja

Flitsenergie:

500 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

15~500 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1 met hoge
nauwkeurigheid van 1/10 f-stop

Stabiliteit flitsenergie:

1%

Flitsduur (t 0,5s):

1/820 sec

Oplaadtijd:

0,9 ~ 2,4 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5400°K

Pilootlamp:

Halogeen Halolux 250 W - 230 V - E27

Pilootlamp - max vermogen:

250 W

Regelbereik pilootlamp:

6 - 100% - 7 modes

Fotocel:

Ja - Aan/Uit, instelbaar voor triggering via 1ste of 2de flits

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits gebruik van
optionele trigger

Digitaal display:

Geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op 1/10 f-stop)

Omkering digitaal display:

Ja

Memoriseren van de instelling voor:

Pilootlamp, flitsenergie, flitsenergie met digitale afstandsbediening
QUANT-RC

Optisch signaal:

Aan/Uit, (pilootlamp uit) tot de flits klaar voor gebruik is na laden
en ontladen

Geluidssignaal:

Aan/uit, instelbaar (beep of pulserende beep) als flits klaar voor
gebruik is na laden en ontladen

Blokkering van de bedieningsfuncties:

Ja

Automatische ontlading flitsenergie:

Treedt in werking bij vermindering van flitsenergie zonder te flitsen

Ontlaadtijd:

Max. 4 sec

Beschermglas met diffusor:

Neen

Automatische thermische beveiliging:

Ja

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor lampstatief /
standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Ja

Voedingsspanning:

170~240V

Vermogen:

960 VA

Voeding:

Netspanning

Zekering:

T-4A + F-2A

Extra:

RJ-45 aansluiting voor digitale afstandsbediening (QUANT-RC in
optie verkrijgbaar)

Parapluhouder:

Neen

Koppeling voor toebehoren:

Elfo

Afmetingen:

12,5 x12,5 x 38 cm

Gewicht:

3,65 Kg

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

FX-250 - Studioflitser - Digitaal en traploos instelbaar 250~8 Ws (Joule) - Halogeen E27 150W - Bowens-S koppeling

Artikelcode
FX-250
Adviesprijs
487,00 € incl. BTW
402,48 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Microprocessor gestuurde studioflitsers voor veeleisende professionele fotografen die betrouwbaarheid, comfortabel werken en
eenvoudige bediening hoog op prijs stellen.
Specifiek geschikt voor intensief gebruik in fotostudio en op verplaatsing.
• Flitsenergie 250 J (Ws).
• Flitsenergie traploos instelbaar over 6 stops van 1/32 tot 1/1 met een hoge nauwkeurigheid van 1/10 f-stop.
• Digitaal display geeft de relatieve energie zéér precies aan (tot op 1/10 f-stop).
• Flitsenergie blijft uitzonderlijk stabiel.
• Automatische energieonderdrukking verlengt de levensduur van de flitsbuis (treedt in werking bij vermindering van de
flitsenergie zonder te moeten flitsen) dit leidt tot een beter werkcomfort.
• Uitgerust met PerkinElmer flitsbuis
• 150 Watt halogeen pilootlamp met E27 lampvoet.
• Geavanceerd systeem voor de lichtregeling van het pilootlicht, regelbereik 6-100% selectie uit 7 modes.
• Mogelijkheid om een extern controlepaneel QUANT-RC (afstandbediening) aan te sluiten dat alle functies en instellingen van op
afstand kan bedienen.
• Aanduidingen op het display kunnen onderste boven weergegeven worden (zeer nuttig wanneer toestellen aan een plafond
opgehangen worden).
• Kunnen gesynchroniseerd worden door de ingebouwde fotocel (instelbaar om te reageren op de eerste of tweede flits) of extern via
synchrokabel, infrarood- en radioverbinding.
• Mogelijkheid om een instelling te memoriseren of om alle instellingen te blokkeren (uitgezonderd flits) teneinde ongewenste
wijzigingen te voorkomen en alzo het gebruikscomfort te verhogen.
• Uitgerust met automatische thermische beveiliging.
• Stevige behuizing volledig van staal en aluminium.
• Bowens S-type koppeling voor de bevestiging van toebehoren.
** Sommige afbeeldingen zijn met optioneel verkrijgbare reflector
Bijgeleverde toebehoren:
- Lampbeschermkap voor het transport.
- Stroomkabel van 5 meter
Microprocessor gestuurd:

Ja

Flitsenergie:

250 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

8~250 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1 met hoge
nauwkeurigheid van 1/10 f-stop

Stabiliteit flitsenergie:

0,02f

Flitsduur (t 0,5s):

1/560 sec

Oplaadtijd:

0,8 ~ 1,8 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5400°K

Pilootlamp:

Halogeen Halolux 150 W - 230 V - E27

Pilootlamp - max vermogen:

250 W

Regelbereik pilootlamp:

6 - 100% - 7 modes

Fotocel:

Ja - Aan/Uit, instelbaar voor triggering via 1ste of 2de flits

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits gebruik van
optionele trigger

Digitaal display:

Geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op 1/10 f-stop)

Omkering digitaal display:

Ja

Memoriseren van de instelling voor:

Pilootlamp, flitsenergie, flitsenergie met digitale afstandsbediening
QUANT-RC

Optisch signaal:

Aan/Uit, (pilootlamp uit) tot de flits klaar voor gebruik is na laden en
ontladen

Geluidssignaal:

Aan/uit, instelbaar (beep of pulserende beep) als flits klaar voor
gebruik is na laden en ontladen

Blokkering van de bedieningsfuncties:

Ja

Automatische ontlading flitsenergie:

Treedt in werking bij vermindering van flitsenergie zonder te flitsen

Ontlaadtijd:

Max. 4 sec

Automatische thermische beveiliging:

Ja

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor lampstatief /
standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Ja

Voedingsspanning:

170~240V

Vermogen:

560 VA

Voeding:

Netspanning

Zekering:

T-4A + F-2A

Extra:

RJ-45 aansluiting voor digitale afstandsbediening (QUANT-RC in
optie verkrijgbaar)

Parapluhouder:

Neen

Koppeling voor toebehoren:

Bowens S-type (compatibel) - illuStar

Afmetingen:

12,5 x 12,5 x 37 cm

Gewicht:

3,10 Kg

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

FX-500 - Studioflitser - Digitaal en traploos instelbaar 500~15 Ws (Joule) - Halogeen E27 250W - Bowens-S koppeling

Artikelcode
FX-500
Adviesprijs
534,00 € incl. BTW
441,32 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Microprocessor gestuurde studioflitsers voor veeleisende professionele fotografen die betrouwbaarheid, comfortabel werken en
eenvoudige bediening hoog op prijs stellen.
Specifiek geschikt voor intensief gebruik in fotostudio en op verplaatsing.
• Flitsenergie 500 J (Ws).
• Flitsenergie traploos instelbaar over 6 stops van 1/32 tot 1/1 met een hoge nauwkeurigheid van 1/10 f-stop.
• Digitaal display geeft de relatieve energie zéér precies aan (tot op 1/10 f-stop).
• Flitsenergie blijft uitzonderlijk stabiel.
• Automatische energieonderdrukking verlengt de levensduur van de flitsbuis (treedt in werking bij vermindering van de
flitsenergie zonder te moeten flitsen) dit leidt tot een beter werkcomfort.
• Uitgerust met PerkinElmer flitsbuis
• 250 Watt halogeen pilootlamp met E27 lampvoet.
• Geavanceerd systeem voor de lichtregeling van het pilootlicht, regelbereik 6-100% selectie uit 7 modes.
• Mogelijkheid om een extern controlepaneel QUANT-RC (afstandbediening) aan te sluiten dat alle functies en instellingen van op
afstand kan bedienen.
• Aanduidingen op het display kunnen onderste boven weergegeven worden (zeer nuttig wanneer toestellen aan een plafond
opgehangen worden).
• Kunnen gesynchroniseerd worden door de ingebouwde fotocel (instelbaar om te reageren op de eerste of tweede flits) of extern via
synchrokabel, infrarood- en radioverbinding.
• Mogelijkheid om een instelling te memoriseren of om alle instellingen te blokkeren (uitgezonderd flits) teneinde ongewenste
wijzigingen te voorkomen en alzo het gebruikscomfort te verhogen.
• Uitgerust met automatische thermische beveiliging.
• Stevige behuizing volledig van staal en aluminium.
• Bowens S-type koppeling voor de bevestiging van toebehoren.
** Sommige afbeeldingen zijn met optioneel verkrijgbare reflector
Bijgeleverde toebehoren:
- Lampbeschermkap voor het transport.
- Stroomkabel van 5 meter
Microprocessor gestuurd:

Ja

Flitsenergie:

500 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

15~500 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1 met hoge
nauwkeurigheid van 1/10 f-stop

Stabiliteit flitsenergie:

0,02f

Flitsduur (t 0,5s):

1/820 sec

Oplaadtijd:

0,9 ~ 2,4 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5400°K

Pilootlamp:

Halogeen Halolux 250 W - 230 V - E27

Pilootlamp - max vermogen:

250 W

Regelbereik pilootlamp:

6 - 100% - 7 modes

Fotocel:

Ja - Aan/Uit, instelbaar voor triggering via 1ste of 2de flits

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits gebruik van
optionele trigger

Digitaal display:

Geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op 1/10 f-stop)

Omkering digitaal display:

Ja

Memoriseren van de instelling voor:

Pilootlamp, flitsenergie, flitsenergie met digitale afstandsbediening
QUANT-RC

Optisch signaal:

Aan/Uit, (pilootlamp uit) tot de flits klaar voor gebruik is na laden en
ontladen

Geluidssignaal:

Aan/uit, instelbaar (beep of pulserende beep) als flits klaar voor
gebruik is na laden en ontladen

Blokkering van de bedieningsfuncties:

Ja

Automatische ontlading flitsenergie:

Treedt in werking bij vermindering van flitsenergie zonder te flitsen

Ontlaadtijd:

Max. 4 sec

Automatische thermische beveiliging:

Ja

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor lampstatief /
standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Ja

Voedingsspanning:

170~240V

Vermogen:

960 VA

Voeding:

Netspanning

Zekering:

T-4A + F-2A

Extra:

RJ-45 aansluiting voor digitale afstandsbediening (QUANT-RC in
optie verkrijgbaar)

Parapluhouder:

Neen

Koppeling voor toebehoren:

Bowens S-type (compatibel) - illuStar

Afmetingen:

12,5 x 12,5 x 37 cm

Gewicht:

3,40 Kg

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

FX-600-PRO - Studioflitser - Digitaal en traploos instelbaar 600~18 Ws (Joule) - Halogeen 300W - Ventilator - Bowens-S koppeling

Artikelcode
FX-600-PRO
Adviesprijs
605,00 € incl. BTW
500,00 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Microprocessor gestuurde studioflitsers voor veeleisende professionele fotografen die betrouwbaarheid, comfortabel werken en
eenvoudige bediening hoog op prijs stellen.
Specifiek geschikt voor intensief gebruik in fotostudio en op verplaatsing.
• Flitsenergie traploos instelbaar over 6 stops van 1/32 tot 1/1 met een hoge nauwkeurigheid van 1/10 f-stop.
• Digitaal display geeft de relatieve energie zéér precies aan (tot op 1/10 f-stop).
• Flitsenergie blijft uitzonderlijk stabiel.
• Automatische energieonderdrukking verlengt de levensduur van de flitsbuis (treedt in werking bij vermindering van de flitsenergie
zonder te moeten flitsen) dit leidt tot een beter werkcomfort.
• Uitgerust met PerkinElmer flitsbuis
• Geavanceerd systeem voor de lichtregeling van het pilootlicht, regelbereik 6-100% selectie uit 7 modes.
• Mogelijkheid om een extern controlepaneel QUANT-RC (afstandbediening) aan te sluiten dat alle functies en instellingen van op
afstand kan bedienen.
• Aanduidingen op het display kunnen onderste boven weergegeven worden (zeer nuttig wanneer toestellen aan een plafond opgehangen
worden).
• Kunnen gesynchroniseerd worden door de ingebouwde fotocel (instelbaar om te reageren op de eerste of tweede flits) of extern via
synchrokabel, infrarood- en radioverbinding.
• Mogelijkheid om een instelling te memoriseren of om alle instellingen te blokkeren (uitgezonderd flits) teneinde ongewenste wijzigingen
te voorkomen en alzo het gebruikscomfort te verhogen.
• Uitgerust met automatische thermische beveiliging.
• Stevige behuizing volledig van staal en aluminium.
• Bowens S-type koppeling voor de bevestiging van toebehoren.
FX-PRO : Pilootlamp - hoogvermogen halogeen
De FX-pro reeks kan eveneens gebruik worden als lamp voor fotografie met kunstlicht.
De hoogvermogen Superfoto halogeenlamp met GX6.35 voet is verkrijgbaar in 2 vermogens:
- 300 W (3200°K) geeft een lichtopbrengst van 7.300 lm.
- 650 W (3400°K) geeft een lichtopbrengst van 20.000 lm.
Het toestel is voorzien van een geruisloze ventilatorkoeling.
De halogeenlamp en de flitsbuis zijn afgeschermd door een beschermglas met diffusor, die zorgt voor een perfecte balans en verdeling van
piloot- en flitslicht.
Doordat de flitsbuis ver naar voren gemonteerd is bereikt men ook met toebehoren, zoals softbox, een maximale lichtopbrengst.
Bijgeleverde toebehoren:
- Lampbeschermkap voor het transport.
- Stroomkabel van 5 meter

www.studioflash.eu

Microprocessor gestuurd:

Ja

Flitsenergie:

600 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

18~600 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1 met hoge nauwkeurigheid
van 1/10 f-stop

Stabiliteit flitsenergie:

0,02f

Flitsduur (t 0,5s):

1/750 sec

Oplaadtijd:

0,9 ~ 2,6 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5400°K

Pilootlamp:

Halogeen 300 W - 230 V - GX6.35

Pilootlamp - max vermogen:

650 W

Regelbereik pilootlamp:

6 - 100% - 7 modes

Fotocel:

Ja - Aan/Uit, instelbaar voor triggering via 1ste of 2de flits

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits gebruik van
optionele trigger

Digitaal display:

Geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op 1/10 f-stop)

Omkering digitaal display:

Ja

Memoriseren van de instelling voor:

Pilootlamp, flitsenergie, flitsenergie met digitale afstandsbediening
QUANT-RC

Optisch signaal:

Aan/Uit, (pilootlamp uit) tot de flits klaar voor gebruik is na laden en
ontladen

Geluidssignaal:

Aan/uit, instelbaar (beep of pulserende beep) als flits klaar voor gebruik
is na laden en ontladen

Blokkering van de bedieningsfuncties:

Ja

Automatische ontlading flitsenergie:

Treedt in werking bij vermindering van flitsenergie zonder te flitsen

Ontlaadtijd:

Max. 4 sec

Beschermglas met diffusor:

Ja

Automatische thermische beveiliging:

Ja

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor lampstatief /
standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Ja

Voedingsspanning:

170~240V

Vermogen:

960 VA

Zekering:

T-4A + F-2A

Extra:

RJ-45 aansluiting voor digitale afstandsbediening (QUANT-RC in optie
verkrijgbaar)

Parapluhouder:

Neen

Koppeling voor toebehoren:

Bowens S-type (compatibel) - illuStar

Afmetingen:

12,5 x12,5 x 38 cm

Gewicht:

3,65 Kg

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

FX-1200-PRO - Studioflitser - Digitaal en traploos instelbaar 1200~37 Ws (Joule) Halogeen 650W, Ventilator, Bowens-S koppeling

Artikelcode
FX-1200-PRO
Adviesprijs
789,00 € incl. BTW
652,07 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Microprocessor gestuurde studioflitsers voor veeleisende professionele fotografen die betrouwbaarheid, comfortabel werken en
eenvoudige bediening hoog op prijs stellen.
Specifiek geschikt voor intensief gebruik in fotostudio en op verplaatsing.
• Flitsenergie traploos instelbaar over 6 stops van 1/32 tot 1/1 met een hoge nauwkeurigheid van 1/10 f-stop.
• Digitaal display geeft de relatieve energie zéér precies aan (tot op 1/10 f-stop).
• Flitsenergie blijft uitzonderlijk stabiel.
• Automatische energieonderdrukking verlengt de levensduur van de flitsbuis (treedt in werking bij vermindering van de flitsenergie
zonder te moeten flitsen) dit leidt tot een beter werkcomfort.
• Uitgerust met PerkinElmer flitsbuis
• Geavanceerd systeem voor de lichtregeling van het pilootlicht, regelbereik 6-100% selectie uit 7 modes.
• Mogelijkheid om een extern controlepaneel QUANT-RC (afstandbediening) aan te sluiten dat alle functies en instellingen van op
afstand kan bedienen.
• Aanduidingen op het display kunnen onderste boven weergegeven worden (zeer nuttig wanneer toestellen aan een plafond
opgehangen worden).
• Kunnen gesynchroniseerd worden door de ingebouwde fotocel (instelbaar om te reageren op de eerste of tweede flits) of extern via
synchrokabel, infrarood- en radioverbinding.
• Mogelijkheid om een instelling te memoriseren of om alle instellingen te blokkeren (uitgezonderd flits) teneinde ongewenste
wijzigingen te voorkomen en alzo het gebruikscomfort te verhogen.
• Uitgerust met automatische thermische beveiliging.
• Stevige behuizing volledig van staal en aluminium.
• Bowens S-type koppeling voor de bevestiging van toebehoren.
FX-PRO : Pilootlamp - hoogvermogen halogeen
De FX-pro reeks kan eveneens gebruik worden als lamp voor fotografie met kunstlicht.
De hoogvermogen Superfoto halogeenlamp met GX6.35 voet is verkrijgbaar in 2 vermogens:
- 300 W (3200°K) geeft een lichtopbrengst van 7.300 lm.
- 650 W (3400°K) geeft een lichtopbrengst van 20.000 lm.
Het toestel is voorzien van een geruisloze ventilatorkoeling.
De halogeenlamp en de flitsbuis zijn afgeschermd door een beschermglas met diffusor, die zorgt voor een perfecte balans en verdeling
van piloot- en flitslicht.
Doordat de flitsbuis ver naar voren gemonteerd is bereikt men ook met toebehoren, zoals softbox, een maximale lichtopbrengst.
Bijgeleverde toebehoren:
- Lampbeschermkap voor het transport.
- Stroomkabel van 5 meter

www.studioflash.eu

Microprocessor gestuurd:

Ja

Flitsenergie:

1200 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

37~1200 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1 met hoge
nauwkeurigheid van 1/10 f-stop

Stabiliteit flitsenergie:

0,02f

Flitsduur (t 0,5s):

1/400 sec

Oplaadtijd:

0,9 ~ 2,8 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5400°K

Pilootlamp:

Halogeen 650 W - 230 V - GX6.35

Pilootlamp - max vermogen:

650 W

Regelbereik pilootlamp:

6 - 100% - 7 modes

Fotocel:

Ja - Aan/Uit, instelbaar voor triggering via 1ste of 2de flits

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits gebruik van
optionele trigger

Digitaal display:

Geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op 1/10 f-stop)

Omkering digitaal display:

Ja

Memoriseren van de instelling voor:

Pilootlamp, flitsenergie, flitsenergie met digitale afstandsbediening
QUANT-RC

Optisch signaal:

Aan/Uit, (pilootlamp uit) tot de flits klaar voor gebruik is na laden en
ontladen

Geluidssignaal:

Aan/uit, instelbaar (beep of pulserende beep) als flits klaar voor
gebruik is na laden en ontladen

Blokkering van de bedieningsfuncties:

Ja

Automatische ontlading flitsenergie:

Treedt in werking bij vermindering van flitsenergie zonder te flitsen

Ontlaadtijd:

Max. 7 sec

Beschermglas met diffusor:

Ja

Automatische thermische beveiliging:

Ja

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor lampstatief /
standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Ja

Voedingsspanning:

170~240V

Vermogen:

1500 VA

Voeding:

Netspanning

Zekering:

T-6.3A + F-4A

Extra:

RJ-45 aansluiting voor digitale afstandsbediening (QUANT-RC in optie
verkrijgbaar)

Parapluhouder:

Neen

Koppeling voor toebehoren:

Bowens S-type (compatibel) - illuStar

Afmetingen:

12,5 x 12,5 x 45 cm

Gewicht:

4,50 Kg

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

QUANT-RC - Digitale afstandsbediening voor QUANT & AX & FX serie - Elfo
In een studio dient de flits dikwijls in de hoogte opgesteld, aan het plafond of een railsysteem, wat de regeling moeilijk
maakt.
De Quant RC afstandbediening biedt hier een eenvoudige oplossing.
De flits wordt met 10 m kabel aan de QUANT RC aangesloten. De RC neemt dan alle regelingsfuncties van de flits over.
Het display van de RC geeft de regeling weer.
De RC is compatibel met alle flitsers van de QUANT & AX & FX serie.
Bijgeleverde toebehoren:
- 10 m kabel
Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

Artikelcode
QUANT-RC
Adviesprijs
94,00 € incl. BTW
77,69 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

MIQRO-PRO-B - Studioflitser - Digitaal en traploos instelbaar 250~8 Ws (Joule), Bowens-S koppeling

Artikelcode
MIQRO-PRO-B

Zeer compacte en betrouwbare studioflitsers met eenvoudige bediening. Omwille van hun compactheid zijn ze uitermate
geschikt voor gebruik op verplaatsing en in de fotostudio.
• Microprocessor gestuurd.
• Flitsenergie traploos instelbaar over 6 stops van 1/32 tot 1/1met een hoge nauwkeurigheid van 1/10 f-stop.
• Digitaal display geeft de relatieve energie zéér precies aan (tot op 1/10 f-stop).
• Flitsenergie blijft uitzonderlijk stabiel.
• Automatische energieonderdrukking verlengt de levensduur van de flitsbuis (treedt in werking bij vermindering
van de flitsenergie zonder te moeten flitsen) dit leidt tot een beter werkcomfort.
• Uitgerust met PerkinElmer flitsbuis
• Kunnen gesynchroniseerd worden door de ingebouwde fotocel (instelbaar om te reageren op de eerste of tweede flits)
of extern via synchrokabel, infrarood- en radioverbinding.
• Mogelijkheid om een instelling te memoriseren en alzo het gebruikscomfort te verhogen.
• 80 Watt halogeen pilootlamp met E14 lampvoet.
• Geavanceerd systeem voor de lichtregeling van het pilootlicht, regelbereik 6-100% selectie uit 3 modes.
• Uitgerust met automatische thermische beveiliging.
• Stevige behuizing volledig van staal en aluminium.
• Bowens S-type koppeling voor de bevestiging van toebehoren.

Adviesprijs
315,00 € incl. BTW
260,33 € excl. BTW

Bijgeleverde toebehoren:
- Lampbeschermkap voor het transport.
- Stroomkabel van 5 meter

klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Microprocessor gestuurd:

Ja

Flitsenergie:

250 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

8~250 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1 met hoge
nauwkeurigheid van 1/10 f-stop

Stabiliteit flitsenergie:

0,05f

Flitsduur (t 0,5s):

1/750 sec

Oplaadtijd:

0,5 ~ 1,6 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5400°K

Pilootlamp:

Halogeen 80 W - 230 V - E14

Regelbereik pilootlamp:

6 - 100% - 3 modes

Fotocel:

Ja - Aan/Uit, instelbaar voor triggering via 1ste of 2de
flits

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits
gebruik van optionele trigger

Digitaal display:

Geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op
1/10 f-stop)

Memoriseren van de instelling voor:

Pilootlamp

Optisch signaal:

Aan/Uit, (pilootlamp uit) tot de flits klaar voor gebruik
is na laden en ontladen

Geluidssignaal:

Aan/uit, instelbaar (beep of pulserende beep) als flits
klaar voor gebruik is na laden en ontladen

Blokkering van de bedieningsfuncties:

Neen

Automatische ontlading flitsenergie:

Treedt in werking bij vermindering van flitsenergie
zonder te flitsen

Ontlaadtijd:

Max. 4 sec

Automatische thermische beveiliging:

Ja

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

170~240V

Vermogen:

575 VA

Voeding:

Netspanning

Zekering:

T-4A

Parapluhouder:

Ja

Koppeling voor toebehoren:

Bowens S-type (compatibel) - illuStar

Afmetingen:

8 x 10 x 25 cm

Gewicht:

1,50 Kg

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

MIQRO-PRO485 - Studioflitser - Digitaal en traploos instelbaar 250~8Ws (Joule) met Beauty dish - Wit ø485mm
MIQRO pro met vaste Beauty dish softlight Reflector wit ø485mm.
Zeer compacte en betrouwbare studioflitsers met eenvoudige bediening. Omwille van hun compactheid zijn ze uitermate
geschikt voor gebruik op verplaatsing en in de fotostudio.
• Microprocessor gestuurd.
• Flitsenergie traploos instelbaar over 6 stops van 1/32 tot 1/1 met een hoge nauwkeurigheid van 1/10 f-stop.
• Digitaal display geeft de relatieve energie zéér precies aan (tot op 1/10 f-stop).
• Flitsenergie blijft uitzonderlijk stabiel.
• Automatische energieonderdrukking verlengt de levensduur van de flitsbuis (treedt in werking bij vermindering
van de flitsenergie zonder te moeten flitsen) dit leidt tot een beter werkcomfort.
• Uitgerust met PerkinElmer flitsbuis
• Kunnen gesynchroniseerd worden door de ingebouwde fotocel (instelbaar om te reageren op de eerste of tweede flits)
of extern via synchrokabel, infrarood- en radioverbinding.
• Mogelijkheid om een instelling te memoriseren en alzo het gebruikscomfort te verhogen.
• 80 Watt halogeen pilootlamp met E14 lampvoet.
• Geavanceerd systeem voor de lichtregeling van het pilootlicht, regelbereik 6-100% selectie uit 3 modes.
• Uitgerust met automatische thermische beveiliging.
• Stevige behuizing volledig van staal en aluminium.
• Vaste Beauty dish softlight Reflector wit ø485mm, het gebruik van andere toebehoren is niet mogelijk.

Artikelcode
MIQRO-PRO485

Bijgeleverde toebehoren:
- Stroomkabel van 5 meter

Adviesprijs
372,00 € incl. BTW
307,44 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Microprocessor gestuurd:

Ja

Flitsenergie:

250 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

8~250 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1 met hoge
nauwkeurigheid van 1/10 f-stop

Stabiliteit flitsenergie:

0,05f

Flitsduur (t 0,5s):

1/750 sec

Oplaadtijd:

0,5 ~ 1,6 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5400°K

Pilootlamp:

Halogeen 80 W - 230 V - E14

Regelbereik pilootlamp:

6 - 100% - 3 modes

Fotocel:

Ja - Aan/Uit, instelbaar voor triggering via 1ste of 2de
flits

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits
gebruik van optionele trigger

Digitaal display:

Geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op
1/10 f-stop)

Memoriseren van de instelling voor:

Pilootlamp

Optisch signaal:

Aan/Uit, (pilootlamp uit) tot de flits klaar voor gebruik
is na laden en ontladen

Geluidssignaal:

Aan/uit, instelbaar (beep of pulserende beep) als flits
klaar voor gebruik is na laden en ontladen

Automatische ontlading flitsenergie:

Treedt in werking bij vermindering van flitsenergie
zonder te flitsen

Ontlaadtijd:

Max. 4 sec

Automatische thermische beveiliging:

Ja

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

170~240V

Vermogen:

575 VA

Voeding:

Netspanning

Zekering:

T-4A

Extra:

Vaste Beauty dish softlight Reflector wit ø485mm

Parapluhouder:

Neen

Koppeling voor toebehoren:

Neen

Afmetingen:

8 x 10 x 25 cm

Gewicht:

2,30 Kg

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken /
verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

FM-120 - Studioflitser, instelbaar 120/60 Ws (Joule), Pilootlamp 34 LED’s
De illuStar® FM-120 is een veelzijdige en zeer eenvoudig te bedienen studioflitser voor de beginnende fotograaf; geschikt voor
gebruik op verplaatsing en in de fotostudio.
Deze flitser is uiterst compact en is uitgerust met een ingebouwde refector.
De montage van een vaste softbox is mogelijk.
Ook kan vooraan op de reflector een SA-SMD of ICM-98-BS adapter met compatible Bowens S-type koppeling geplaatst worden
voor het gebruik van illuStar / Bowens toebehoren.
• Flitsenergie 120 J (Ws).
• Flitsenergie instelbaar op 100% en 50%.
• Hoge stabiliteit van het flitsvermogen.
• Uitgerust met vervangbare “plug-in” flitsbuis.
• Pilootlamp 34 LED's.
• Kan gesynchroniseerd worden door de ingebouwde fotocel of extern via synchrokabel, infrarood- en radioverbinding.
• Optische flitslichtcontrole
Optioneel verkrijgbaar :
SA-SMD of ICM-98-BS adapter voor gebruik van illuStar / Bowens toebehoren met FM-120
Bijgeleverde toebehoren:
- Synchrokabel van 3,5 meter met phone jack Ø3.5mm.
- Stroomkabel van 4 meter

Artikelcode
FM-120
Adviesprijs
82,00 € incl. BTW
67,77 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Microprocessor gestuurd:

Neen

Flitsenergie:

120 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

60/120 Ws (Joule)

Stabiliteit flitsenergie:

5%

Flitsduur (t 0,5s):

1/1000 sec

Oplaadtijd:

2,0 ~ 6,1 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5600°K (+/-100°K)

Pilootlamp:

34 LED

Regelbereik pilootlamp:

Maximum – Uit

Fotocel:

Ja

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 3.5 mm - 6 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits gebruik
van optionele trigger

Digitaal display:

Neen

Optisch signaal:

LED

Geluidssignaal:

Neen

Automatische ontlading flitsenergie:

Neen

Beschermglas met diffusor:

Neen

Automatische thermische beveiliging:

Neen

Bevestigingsvoet:

Kunstof bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Kunstof

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

220~240V

Vermogen:

120 VA

Voeding:

Netspanning

Extra:

Ingebouwde reflector

Parapluhouder:

Ja

Koppeling voor toebehoren:

Optioneel verkrijgbare ICM-98-BS adapter voor koppeling
Bowens S-type (compatibel)

Afmetingen:

Ø 10 x 19 cm

Gewicht:

0,660 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

A6800 - Slave flash 68 Ws (Joule) - ø82mm - voor plaatsing in lamphouder E27 220V
Slave flitser voor plaatsing in lamphouder E27.
Inzetbaar als hoofd- of hulpflits.
• Flitsenergie 68 J (Ws) GN-36
• Oplaadtijd max. 4s.
• Infrarood- en flitsgevoelige fotocel
• 5500°K +/- 200°K
• Flitsduur (t=0,5s) 1/800s
• E27 lampvoet - 198~240V

Artikelcode
A6800
Adviesprijs
40,00 € incl. BTW
33,06 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Microprocessor gestuurd:

Neen

Flitsenergie:

68 Ws (Joule)

Stabiliteit flitsenergie:

5%

Flitsduur (t 0,5s):

1/800 sec

Oplaadtijd:

Max. 4 sec

Fotocel:

Ja

Flits-triggering:

Fotocel, infrarood

Digitaal display:

Neen

Optisch signaal:

LED

Geluidssignaal:

Neen

Automatische ontlading flitsenergie:

Neen

Automatische thermische beveiliging:

Neen

Behuizing:

Kunstof

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

220~240V

Voeding:

E-27 lampvoet

Parapluhouder:

Neen

Koppeling voor toebehoren:

Optioneel verkrijgbare SA-SMD adapter voor
koppeling Bowens S-type (compatibel)

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

A-120 - Mini studioflitser - traploos instelbaar 120~15 Ws (Joule) - ø98mm - voor plaatsing in lamphouder E27 220V
Mini studioflitser voor plaatsing in lamphouder E27.
Inzetbaar als hoofd- of hulpflits.

Flitsenergie:

120 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

15~120 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

4 f-stops continu regelbaar van 1/8 tot 1/1

Stabiliteit flitsenergie:

5%

Flitsduur (t 0,5s):

1/800 sec

Oplaadtijd:

1 ~ 3 sec

Artikelcode
A-120

Kleurtemperatuur flitslicht:

5500°K ~ 6000°K

Pilootlamp:

Geen

Adviesprijs
72,00 € incl. BTW
59,50 € excl. BTW

Fotocel:

Ja - Aan/Uit

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 3.5 mm - 6 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits
gebruik van optionele trigger

Optisch signaal:

LED

Geluidssignaal:

Neen

Automatische ontlading flitsenergie:

Neen

Automatische thermische beveiliging:

Neen

Behuizing:

Kunstof

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

220~240V

Vermogen:

120 VA

Voeding:

E-27 lampvoet

Extra:

Ingebouwde reflector

Koppeling voor toebehoren:

Optioneel verkrijgbare ICM-98-BS adapter voor
koppeling Bowens S-type (compatibel)

Afmetingen:

Ø 9.8 x 12 cm

Gewicht:

0,4 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

WF-2-BAT - Extra batterij 12V - 2 Ah - Li-ion voor Studioflitser WF-300A

Artikelcode
WF-2-BAT

Batterijtype:

Li-ion oplaadbare batterij 2000mAh 12V

Oplaadcyclus:

Max. 300

Oplaadduur:

3 uur

Gewicht:

0,190 Kg

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Adviesprijs
106,00 € incl. BTW
87,60 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

WF-6-BAT - Extra batterij 12V - 6 Ah - Li-ion voor Studioflitser WF-400A / WF-600A

Batterijtype:

Li-ion oplaadbare batterij 6000mAh 12V

Oplaadcyclus:

Max. 300

Oplaadduur:

6 uur

Gewicht:

0,486 Kg

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Artikelcode
WF-6-BAT
Adviesprijs
147,00 € incl. BTW
121,49 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SET-FI-300A - 2x FI-300A traploos instelbaar 300~9 Ws (Joule) E27 150W, 2x statief 250cm, 2x Softbox 60x90cm
illuStar® FI-reeks - De nieuwste generatie Professionele studioflitsers
Complete en zéér voordelige flitsset voor zowel de professionele fotograaf als de ambitieuze amateur.
Het geavanceerd elektronisch circuit en de hoogwaardige condensatortechniek zorgen voor een hogere stabiliteit van de
flitsenergie en de kleurtemperatuur, een uiterst snelle oplading en een korte flitsduur.
Omwille van hun compact concept zijn ze uitermate geschikt voor gebruik op verplaatsing en in de fotostudio.
Uitgebreid gamma van toebehoren verkrijgbaar.
Artikelcode
SET-FI-300A
Adviesprijs
505,00 € incl. BTW
417,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Flitsset bestaat uit:
2x FI-300A- Studioflitser, traploos instelbaar 9~300 Ws (Joule), Bowens-S koppeling, Halogeen E27
150W, ventilatorkoeling.
2x LS-250A - Lampstatief luchtgeveerd 80~250cm
2x SB-6090-A144 - Softbox 60x90cm - Bowens-S koppeling
2x Lampbeschermkap voor het transport.
2x Synchrokabel van 5 meter met phone jack 6.3mm.
2x Stroomkabel van 5 meter.
-:

Studioflitser

Microprocessor gestuurd:

Neen

Flitsenergie:

300 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

9~300 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1

Stabiliteit flitsenergie:

1%

Flitsduur (t 0,5s):

1/2500 ~ 1/1000 sec

Oplaadtijd:

0,5 ~ 1,6 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5600°K (+/-100°K)

Pilootlamp:

Halogeen Halolux 150 W - 230 V - E27

Pilootlamp - max vermogen:

250 W

Regelbereik pilootlamp:

Proportioneel - Maximum – Uit

Fotocel:

Ja - Aan/Uit

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 6.35 mm - 6 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits
gebruik van optionele trigger

Digitaal display:

Neen

Optisch signaal:

LED - Pilootlamp uitgeschakeld tijdens de oplading

Geluidssignaal:

Aan/uit (beep als flits klaar voor gebruik is, na laden)

Automatische ontlading flitsenergie:

Neen

Automatische thermische beveiliging:

Ja

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Koelventilator:

Ja

Voedingsspanning:

220~240V

Vermogen:

1320 VA (bij de oplading)

Voeding:

Netspanning

Zekering:

F-10A

Parapluhouder:

Ja

Koppeling voor toebehoren:

Bowens S-type (compatibel) - illuStar

Afmetingen:

13 x 13 x 29,5 cm

Gewicht:

2,55 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SET-FI-500A - 2x FI-500A traploos instelbaar 500~15 Ws (Joule) E27 250W, 2x statief 250cm, 2x Softbox 80x120cm
illuStar® FI-reeks - De nieuwste generatie Professionele studioflitsers
Complete en zéér voordelige flitsset voor zowel de professionele fotograaf als de ambitieuze amateur.
Het geavanceerd elektronisch circuit en hoogwaardige condensatortechniek zorgen voor een hogere stabiliteit van de
flitsenergie en de kleurtemperatuur, een uiterst snelle oplading en een korte flitsduur.
Omwille van hun compact concept zijn ze uitermate geschikt voor gebruik op verplaatsing en in de fotostudio.
Uitgebreid gamma van toebehoren verkrijgbaar.
Artikelcode
SET-FI-500A
Adviesprijs
692,00 € incl. BTW
571,90 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Flitsset bestaat uit:
2x FI-500A - Studioflitser, traploos instelbaar 15~500 Ws (Joule), Bowens-S koppeling, Halogeen E27
250W, ventilatorkoeling.
2x LS-250A - Lampstatief luchtgeveerd 80~250cm
2x SB-80120-A144 - Softbox 80x120cm - Bowens-S koppeling
2x Lampbeschermkap voor het transport.
2x Synchrokabel van 5 meter met phone jack 6.3mm.
2x Stroomkabel van 5 meter.
-:

Studioflitser

Microprocessor gestuurd:

Neen

Flitsenergie:

500 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

15~500 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1

Stabiliteit flitsenergie:

1%

Flitsduur (t 0,5s):

1/2500 ~ 1/1000 sec

Oplaadtijd:

0,5 ~ 2,0 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5600°K (+/-100°K)

Pilootlamp:

Halogeen Halolux 250 W - 230 V - E27

Pilootlamp - max vermogen:

250 W

Regelbereik pilootlamp:

Proportioneel - Maximum – Uit

Fotocel:

Ja - Aan/Uit

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 6.35 mm - 6 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits
gebruik van optionele trigger

Digitaal display:

Neen

Optisch signaal:

LED - Pilootlamp uitgeschakeld tijdens de oplading

Geluidssignaal:

Aan/uit (beep als flits klaar voor gebruik is, na laden)

Automatische ontlading flitsenergie:

Neen

Automatische thermische beveiliging:

Ja

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Koelventilator:

Ja

Voedingsspanning:

220~240V

Vermogen:

1320 VA (bij de oplading)

Voeding:

Netspanning

Zekering:

F-10A

Parapluhouder:

Ja

Koppeling voor toebehoren:

Bowens S-type (compatibel) - illuStar

Afmetingen:

13 x 13 x 29,5 cm

Gewicht:

2,65 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SET-FI-800A - 2x FI-800A traploos instelbaar 800~25 Ws (Joule) E27 250W, 2x statief 250cm, 2x Softbox 80x120cm
illuStar® FI-reeks - De nieuwste generatie Professionele studioflitsers
Complete en zéér voordelige flitsset voor zowel de professionele fotograaf als de ambitieuze amateur.
Het geavanceerd elektronisch circuit en hoogwaardige condensatortechniek zorgen voor een hogere stabiliteit van de
flitsenergie en de kleurtemperatuur, een uiterst snelle oplading en een korte flitsduur.
Omwille van hun compact concept zijn ze uitermate geschikt voor gebruik op verplaatsing en in de fotostudio
Uitgebreid gamma van toebehoren verkrijgbaar.
Artikelcode
SET-FI-800A
Adviesprijs
935,00 € incl. BTW
772,73 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Flitsset bestaat uit:
2x FI-800A - Studioflitser, traploos instelbaar 25~800 Ws (Joule), Bowens-S koppeling, Halogeen E27
250W, ventilatorkoeling.
2x LS-250A - Lampstatief luchtgeveerd 80~250cm
2x SB-80120-A144 - Softbox 80x120cm - Bowens-S koppeling
2x Lampbeschermkap voor het transport.
2x Synchrokabel van 5 meter met phone jack 6.3mm.
2x Stroomkabel van 5 meter.
-:

Studioflitser

Microprocessor gestuurd:

Neen

Flitsenergie:

800 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

25~800 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1

Stabiliteit flitsenergie:

1%

Flitsduur (t 0,5s):

1/2000 ~ 1/1000 sec

Oplaadtijd:

0,5 ~ 2,5 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5600°K (+/-100°K)

Pilootlamp:

Halogeen Halolux 250 W - 230 V - E27

Pilootlamp - max vermogen:

250 W

Regelbereik pilootlamp:

Proportioneel - Maximum – Uit

Fotocel:

Ja - Aan/Uit

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 6.35 mm - 6 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits
gebruik van optionele trigger

Digitaal display:

Neen

Optisch signaal:

LED - Pilootlamp uitgeschakeld tijdens de oplading

Geluidssignaal:

Aan/uit (beep als flits klaar voor gebruik is, na laden)

Automatische ontlading flitsenergie:

Neen

Automatische thermische beveiliging:

Ja

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Koelventilator:

Ja

Voedingsspanning:

220~240V

Vermogen:

1320 VA (bij de oplading)

Voeding:

Netspanning

Zekering:

F-10A

Parapluhouder:

Ja

Koppeling voor toebehoren:

Bowens S-type (compatibel) - illuStar

Afmetingen:

13 x 13 x 37,5 cm

Gewicht:

3,20 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SET-FI-500D - 2x FI-500D digitaal en traploos instelbaar 500~15 Ws (Joule) E27 250W, 2x statief 250cm, 2x Softbox 80x120cm
illuStar® FI-reeks - De nieuwste generatie Professionele studioflitsers
Complete en zéér voordelige Microprocessor gestuurde flitsset voor zowel de professionele fotograaf als de
ambitieuze amateur.
Het geavanceerd elektronisch circuit en hoogwaardige condensatortechniek zorgen voor een hogere stabiliteit van de
flitsenergie en de kleurtemperatuur, een uiterst snelle oplading en een korte flitsduur.
Omwille van hun compact concept zijn ze uitermate geschikt voor gebruik op verplaatsing en in de fotostudio.
Uitgebreid gamma van toebehoren verkrijgbaar.

Artikelcode
SET-FI-500D
Adviesprijs
824,00 € incl. BTW
680,99 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Flitsset bestaat uit:
2x FI-500D - Studioflitser, Digitaal en traploos instelbaar 15~500 Ws (Joule), Bowens-S koppeling, Halogeen E27
250W, ventilatorkoeling.
2x LS-250A - Lampstatief luchtgeveerd 80~250cm
2x SB-80120-A144 - Softbox 80x120cm - Bowens-S koppeling
2x Lampbeschermkap voor het transport.
2x Synchrokabel van 5 meter met phone jack 6.3mm.
2x Stroomkabel van 5 meter.
-:

Studioflitser

Microprocessor gestuurd:

Ja

Flitsenergie:

500 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

15~500 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1 met hoge
nauwkeurigheid van 1/10 f-stop

Stabiliteit flitsenergie:

1%

Flitsduur (t 0,5s):

1/2500 ~ 1/1000 sec

Oplaadtijd:

0,6 ~ 2,0 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5600°K (+/-100°K)

Pilootlamp:

Halogeen Halolux 250 W - 230 V - E27

Pilootlamp - max vermogen:

250 W

Regelbereik pilootlamp:

Proportioneel - Vrij instelbaar (50 stappen) - Uit

Fotocel:

Ja - Aan/Uit, instelbaar voor triggering via 1ste, 2de,
3de of 4de flits

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 6.35 mm - 6 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits
gebruik van optionele trigger

Digitaal display:

Geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op
1/10 f-stop)

Optisch signaal:

LED - Pilootlamp uitgeschakeld tijdens de oplading

Geluidssignaal:

Aan/uit (beep als flits klaar voor gebruik is, na laden)

Automatische ontlading flitsenergie:

Na regeling naar lager energieniveau zal het
automatisch flitsen het teveel aan energie verwijderen

Ontlaadtijd:

Max. 2 sec

Automatische thermische beveiliging:

Ja

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Koelventilator:

Ja

Voedingsspanning:

220~240V

Vermogen:

1540 VA (bij de oplading)

Voeding:

Netspanning

Zekering:

F-10A

Parapluhouder:

Ja

Koppeling voor toebehoren:

Bowens S-type (compatibel) - illuStar

Afmetingen:

13 x 13 x 29,5 cm

Gewicht:

2,65 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken /
verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SET-FI-800D - 2x FI-800D digitaal en traploos instelbaar 800~25 Ws (Joule) E27 250W, 2x statief 250cm, 2x Softbox 80x120cm
illuStar® FI-reeks - De nieuwste generatie Professionele studioflitsers
Complete en zéér voordelige Microprocessor gestuurde flitsset voor zowel de professionele fotograaf als de
ambitieuze amateur.
Het geavanceerd elektronisch circuit en hoogwaardige condensatortechniek zorgen voor een hogere stabiliteit van de
flitsenergie en de kleurtemperatuur, een uiterst snelle oplading en een korte flitsduur.
Omwille van hun compact concept zijn ze uitermate geschikt voor gebruik op verplaatsing en in de fotostudio.
Uitgebreid gamma van toebehoren verkrijgbaar.

Artikelcode
SET-FI-800D
Adviesprijs
1 069,00 € incl. BTW
883,47 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Flitsset bestaat uit:
2x FI-800D - Studioflitser, Digitaal en traploos instelbaar 25~800 Ws (Joule), Bowens-S koppeling, Halogeen E27
250W, ventilatorkoeling.
2x LS-250A - Lampstatief luchtgeveerd 80~250cm
2x SB-80120-A144 - Softbox 80x120cm - Bowens-S koppeling
2x Lampbeschermkap voor het transport.
2x Synchrokabel van 5 meter met phone jack 6.3mm.
2x Stroomkabel van 5 meter.
-:

Studioflitser

Microprocessor gestuurd:

Ja

Flitsenergie:

800 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

25~800 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1 met hoge
nauwkeurigheid van 1/10 f-stop

Stabiliteit flitsenergie:

1%

Flitsduur (t 0,5s):

1/2000 ~ 1/1000 sec

Oplaadtijd:

0,6 ~ 2,4 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5600°K (+/-100°K)

Pilootlamp:

Halogeen Halolux 250 W - 230 V - E27

Pilootlamp - max vermogen:

250 W

Regelbereik pilootlamp:

Proportioneel - Vrij instelbaar (50 stappen) - Uit

Fotocel:

Ja - Aan/Uit, instelbaar voor triggering via 1ste, 2de,
3de of 4de flits

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 6.35 mm - 6 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits
gebruik van optionele trigger

Digitaal display:

Geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op
1/10 f-stop)

Optisch signaal:

LED - Pilootlamp uitgeschakeld tijdens de oplading

Geluidssignaal:

Aan/uit (beep als flits klaar voor gebruik is, na laden)

Automatische ontlading flitsenergie:

Na regeling naar lager energieniveau zal het
automatisch flitsen het teveel aan energie verwijderen

Ontlaadtijd:

Max. 2 sec

Automatische thermische beveiliging:

Ja

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Koelventilator:

Ja

Voedingsspanning:

220~240V

Vermogen:

1540 VA (bij de oplading)

Voeding:

Netspanning

Zekering:

F-10A

Parapluhouder:

Ja

Koppeling voor toebehoren:

Bowens S-type (compatibel) - illuStar

Afmetingen:

13 x 13 x 37,5 cm

Gewicht:

3,20 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken /
verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SET-FS-200D - 2x FS-200D digitaal en traploos instelbaar 200~6 Ws (Joule) halogeen 100W, 2x statief 195cm, 2x Softbox 50x70cm
Complete en zéér voordelige Microprocessor gestuurde flitsset voor zowel de beginnende fotograaf als de ambitieuze
amateur die een professioneel resultaat nastreven.
Opmerkelijk voor een studioflitser in zijn prijsklasse is de hoge stabiliteit van de flitsenergie en de kleurtemperatuur, een
uiterst snelle oplading en een korte flitsduur.
Omwille van zijn compact en licht concept is hij uitermate geschikt voor gebruik op verplaatsing, productfotografie en in
de fotostudio.
Uitgebreid gamma van toebehoren verkrijgbaar.
De flitsset bestaat uit:
2x FS-200D - Studioflitser, Digitaal en traploos instelbaar 6~200 Ws (Joule), Bowens-S koppeling, Halogeen GX6.35
100W.
2x LS-202 - Lampstatief 65~195cm
2x SB-5070 - Softbox 50x70cm
2x Lampbeschermkap voor het transport.
2x Synchrokabel van 3,5 meter met phone jack ø3.5mm.
2x Stroomkabel van 5 meter.

Artikelcode
SET-FS-200D
Adviesprijs
329,00 € incl. BTW
271,90 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

-:

Studioflitser

Microprocessor gestuurd:

Ja

Flitsenergie:

200 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

6~200 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1 met hoge
nauwkeurigheid van 1/10 f-stop

Stabiliteit flitsenergie:

1%

Flitsduur (t 0,5s):

1/1600 ~ 1/1000 sec

Oplaadtijd:

0,5 ~ 2,0 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5600°K (+/-100°K)

Pilootlamp:

Halogeen 100 W - 230 V - GX6.35

Pilootlamp - max vermogen:

100 W

Regelbereik pilootlamp:

Proportioneel - Maximum – Uit

Fotocel:

Ja - Aan/Uit, instelbaar voor triggering via 1ste of 2de
flits

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 3.5 mm - 6 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits
gebruik van optionele trigger

Digitaal display:

Geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op
1/10 f-stop)

Omkering digitaal display:

Neen

Optisch signaal:

LED

Geluidssignaal:

Aan/uit (beep als flits klaar voor gebruik is, na laden)

Blokkering van de bedieningsfuncties:

Neen

Automatische ontlading flitsenergie:

Na regeling naar lager energieniveau zal het
automatisch flitsen het teveel aan energie
verwijderen

Beschermglas met diffusor:

Neen

Automatische thermische beveiliging:

Neen

Bevestigingsvoet:

Kunstof bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Kunstof

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

220~240V

Vermogen:

300 VA

Voeding:

Netspanning

Zekering:

F-5A

Parapluhouder:

Ja

Koppeling voor toebehoren:

Bowens S-type (compatibel) - illuStar

Afmetingen:

Ø 12,5 x 20,4 cm

Gewicht:

1,06 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SET-FM-120 - 2x FM-120 instelbaar 120/60 Ws (Joule), pilootlamp 34 LED’s, 2x statief 180cm, 2x Softbox 50x50cm
Complete en zéér voordelige flitsset voor de beginnende fotograaf.
Optioneel verkrijgbaar :
SA-SMD of ICM-98-BS adapter voor gebruik van illuStar / Bowens toebehoren met FM-120
De flitsset bestaat uit:
2x FM-120 - Studioflitser, instelbaar 120/60 Ws (Joule), Pilootlamp 34 LED’s
2x Softbox 50x50cm
2x LS-180 - Lampstatief 65~180cm
Synchrokabel van 3,5 meter met phone jack 3.5mm.
2x Stroomkabel van 4 meter

-:

Studioflitser

Microprocessor gestuurd:

Neen

Artikelcode
SET-FM-120

Flitsenergie:

120 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

60/120 Ws (Joule)

Adviesprijs
205,00 € incl. BTW
169,42 € excl. BTW

Stabiliteit flitsenergie:

5%

Flitsduur (t 0,5s):

1/1000 sec

Oplaadtijd:

2,0 ~ 6,1 sec

klik hier om dit product
online te bekijken

Kleurtemperatuur flitslicht:

5600°K (+/-100°K)

Pilootlamp:

34 LED

Regelbereik pilootlamp:

Maximum – Uit

Fotocel:

Ja

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 3.5 mm - 6 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits
gebruik van optionele trigger

Digitaal display:

Neen

Optisch signaal:

LED

Geluidssignaal:

Neen

Automatische ontlading flitsenergie:

Neen

Beschermglas met diffusor:

Neen

Automatische thermische beveiliging:

Neen

Bevestigingsvoet:

Kunstof bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Kunstof

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

220~240V

Vermogen:

120 VA

Voeding:

Netspanning

Extra:

Ingebouwde reflector

Parapluhouder:

Ja

Koppeling voor toebehoren:

Optioneel verkrijgbare ICM-98-BS adapter voor
koppeling Bowens S-type (compatibel)

Afmetingen:

Ø 10 x 19 cm

Gewicht:

0,660 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SET-Q-PRO600-I - 2x QUANT-600-PRO digitaal en traploos instelbaar 600~18 Ws (Joule), 2x statief 250cm, 2x Softbox 80x120cm

Artikelcode
SET-Q-PRO600-I
Adviesprijs
1 359,00 € incl. BTW
1 123,14 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Flitsset voor veeleisende professionele fotografen die betrouwbaarheid, comfortabel werken en eenvoudige bediening hoog op prijs
stellen.
Specifiek geschikt voor intensief gebruik in fotostudio en op verplaatsing.
• 2x QUANT 600 pro, de flitsenergie kan traploos worden ingesteld over 6 stops 1/32 tot 1/1 (18Ws - 600Ws) met een
hoge nauwkeurigheid van 1/10 f-stop.
• 2x SB-80120 - Softbox 80x120cm - 360° draaibaar - Opvouwbaar - (Elfo adaptor) inclusief tas
• 2x LS-250A - Lampstatief luchtgeveerd 250~80cm
• De ingestelde flitsenergie is uitzonderlijk stabiel 0.02 f-stop.
• Uitgerust met PerkinElmer flitsbuis
• Ze hebben een geavanceerd systeem van lichtregeling.
• Een handig hulpmiddel is de mogelijkheid om vooraf een instelling te memoriseren of om alle instellingen te blokkeren
(uitgezonderd flits) teneinde ongewenste wijzigingen te voorkomen en alzo het gebruikscomfort te verhogen.
• Automatische energieonderdrukking verlengt de levensduur van de flitsbuis en leidt tot een beter werkcomfort.
• Het digitaal display geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op 1/10 f-stop) en laat toe om de waarden duidelijk af te lezen.
• De Quant 600 Pro is thermische beveiligd en luchtgekoeld.
• Uitgebreid gamma van toebehoren verkrijgbaar.
• Het is mogelijk om een extern controlepaneel QUANT-RC (afstandbediening) aan te sluiten dat alle functies en instellingen van het
flitstoestel van op afstand kan bedienen.
Bovendien kan deze flitsset gebruik worden als lampenset voor fotografie met kunstlicht.
De Superfoto halogeenlampen van 300W (3200°K) bieden een lichtopbrengst van 2x 7300 lm.
Door gebruik te maken van een 650W (3400°K) (in optie leverbare) lampen beschikt u over een lichtopbrengst van maar
liefst 2x 20.000 lm.
Inhoud
2 x QUANT-600-PRO - Studioflitser - Digitaal en traploos instelbaar 600~18 Ws (Joule) - Halogeen 7300 lm - ventilatorkoeling
2 x SB-80120-A144 - Softbox 80x120cm - illuStar
2 x LS-250A - Lampstatief luchtgeveerd 250~80cm

www.studioflash.eu

-:

Studioflitser

Microprocessor gestuurd:

Ja

Flitsenergie:

600 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

18~600 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1 met hoge
nauwkeurigheid van 1/10 f-stop

Stabiliteit flitsenergie:

0,02f

Flitsduur (t 0,5s):

1/750 sec

Oplaadtijd:

0,9 ~ 2,6 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5400°K

Pilootlamp:

Halogeen 300 W - 230 V - GX6.35

Pilootlamp - max vermogen:

650 W

Regelbereik pilootlamp:

6 - 100% - 7 modes

Fotocel:

Ja - Aan/Uit, instelbaar voor triggering via 1ste of 2de flits

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits gebruik van
optionele trigger

Digitaal display:

Geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op 1/10 f-stop)

Omkering digitaal display:

Ja

Memoriseren van de instelling voor:

Pilootlamp, flitsenergie, flitsenergie met digitale
afstandsbediening QUANT-RC

Optisch signaal:

Aan/Uit, (pilootlamp uit) tot de flits klaar voor gebruik is na laden
en ontladen

Geluidssignaal:

Aan/uit, instelbaar (beep of pulserende beep) als flits klaar voor
gebruik is na laden en ontladen

Blokkering van de bedieningsfuncties:

Ja

Automatische ontlading flitsenergie:

Treedt in werking bij vermindering van flitsenergie zonder te
flitsen

Ontlaadtijd:

Max. 4 sec

Beschermglas met diffusor:

Ja

Automatische thermische beveiliging:

Ja

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor lampstatief /
standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Ja

Voedingsspanning:

170~240V

Vermogen:

960 VA

Voeding:

Netspanning

Zekering:

T-4A + F-2A

Extra:

RJ-45 aansluiting voor digitale afstandsbediening (QUANT-RC in
optie verkrijgbaar)

Parapluhouder:

Neen

Koppeling voor toebehoren:

Elfo

Afmetingen:

12,5 x12,5 x 38 cm

Gewicht:

3,65 Kg

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SET-Q-PRO600 - 2x QUANT-600-PRO digitaal en traploos instelbaar 600~18 Ws (Joule) 2x 2m50 statief, softbox 50x90cm & 60x130cm

Artikelcode
SET-Q-PRO600
Adviesprijs
1 556,00 € incl. BTW
1 285,95 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Flitsset voor veeleisende professionele fotografen die betrouwbaarheid, comfortabel werken en eenvoudige bediening hoog
op prijs stellen.
Specifiek geschikt voor intensief gebruik in fotostudio en op verplaatsing.
• 2x QUANT 600 pro, de flitsenergie kan traploos worden ingesteld over 6 stops 1/32 tot 1/1 (18Ws - 600Ws) met een
hoge nauwkeurigheid van 1/10 f-stop.
• 1x Softbox van 60x130cm die 360° draaibaar zijn, de assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• 1x Softbox van 50x90cm die 360° draaibaar zijn, de assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• 2x Lampstatief van 250cm met zeer hoge mechanische stevigheid en stabiliteit welke luchtgeveerd zijn en voorzien van een stevig
vergrendelingsysteem.
• De ingestelde flitsenergie is uitzonderlijk stabiel 0.02 f-stop.
• Uitgerust met PerkinElmer flitsbuis
• Ze hebben een geavanceerd systeem van lichtregeling.
• Een handig hulpmiddel is de mogelijkheid om vooraf een instelling te memoriseren of om alle instellingen te blokkeren
(uitgezonderd flits) teneinde ongewenste wijzigingen te voorkomen en alzo het gebruikscomfort te verhogen.
• Automatische energieonderdrukking verlengt de levensduur van de flitsbuis en leidt tot een beter werkcomfort.
• Het digitaal display geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op 1/10 f-stop) en laat toe om de waarden duidelijk af te lezen.
• De Quant 600 Pro is thermische beveiligd en luchtgekoeld.
• Uitgebreid gamma van toebehoren verkrijgbaar.
• Het is mogelijk om een extern controlepaneel QUANT-RC (afstandbediening) aan te sluiten dat alle functies en instellingen
van het flitstoestel van op afstand kan bedienen.
Bovendien kan deze flitsset gebruik worden als lampenset voor fotografie met kunstlicht.
De Superfoto halogeenlampen van 300W (3200°K) bieden een lichtopbrengst van 2x 7300 lm.
Door gebruik te maken van een 650W (3400°K) (in optie leverbare)lampen beschikt u over een lichtopbrengst van maar liefst 2x 20.000
lm.
Inhoud
2 x QUANT-600-PRO - Studioflitser - Digitaal en traploos instelbaar 600~18 Ws (Joule) - Halogeen 7300 lm - ventilatorkoeling
1 x B004-A144 - Softbox 50x90cm - Elfo
1 x B007-A144 - Softbox 60x130cm - Elfo
2 x LS-250A - Lampstatief - luchtgeveerd 250~80cm
-:

Studioflitser

Microprocessor gestuurd:

Ja

Flitsenergie:

600 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

18~600 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1 met hoge
nauwkeurigheid van 1/10 f-stop

Stabiliteit flitsenergie:

0,02f

Flitsduur (t 0,5s):

1/750 sec

Oplaadtijd:

0,9 ~ 2,6 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5400°K

Pilootlamp:

Halogeen 300 W - 230 V - GX6.35

Pilootlamp - max vermogen:

650 W

Regelbereik pilootlamp:

6 - 100% - 7 modes

Fotocel:

Ja - Aan/Uit, instelbaar voor triggering via 1ste of 2de flits

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits gebruik van
optionele trigger

Digitaal display:

Geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op 1/10 f-stop)

Omkering digitaal display:

Ja

Memoriseren van de instelling voor:

Pilootlamp, flitsenergie, flitsenergie met digitale afstandsbediening
QUANT-RC

Optisch signaal:

Aan/Uit, (pilootlamp uit) tot de flits klaar voor gebruik is na laden en
ontladen

Geluidssignaal:

Aan/uit, instelbaar (beep of pulserende beep) als flits klaar voor
gebruik is na laden en ontladen

Blokkering van de bedieningsfuncties:

Ja

Automatische ontlading flitsenergie:

Treedt in werking bij vermindering van flitsenergie zonder te flitsen

Ontlaadtijd:

Max. 4 sec

Beschermglas met diffusor:

Ja

Automatische thermische beveiliging:

Ja

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor lampstatief /
standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Ja

Voedingsspanning:

170~240V

Vermogen:

960 VA

Voeding:

Netspanning

Zekering:

T-4A + F-2A

Extra:

RJ-45 aansluiting voor digitale afstandsbediening (QUANT-RC in optie
verkrijgbaar)

Parapluhouder:

Neen

Koppeling voor toebehoren:

Elfo

Afmetingen:

12,5 x12,5 x 38 cm

Gewicht:

3,65 Kg

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SET-Q-PRO1200-I - 2x QUANT-1200-PRO digitaal en traploos instelbaar 1200~37 Ws (Joule), 2x statief 250cm, 2x Softbox 80x120cm

Artikelcode
SET-Q-PRO1200-I
Adviesprijs
1 745,00 € incl. BTW
1 442,15 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Flitsset voor veeleisende professionele fotografen die betrouwbaarheid, comfortabel werken en eenvoudige bediening hoog op prijs
stellen.
Specifiek geschikt voor intensief gebruik in fotostudio en op verplaatsing.
• 2x QUANT 1200 pro, de flitsenergie kan traploos worden ingesteld over 6 stops 1/32 tot 1/1 (37Ws - 1200Ws) met een
hoge nauwkeurigheid van 1/10 f-stop.
• 2x SB-80120 - Softbox 80x120cm - 360° draaibaar - Opvouwbaar - (Elfo adaptor) inclusief tas - illuStar
• 2x LS-250A - Lampstatief luchtgeveerd 250~80cm
• De ingestelde flitsenergie is uitzonderlijk stabiel 0.02 f-stop.
• Uitgerust met PerkinElmer flitsbuis
• Ze hebben een geavanceerd systeem van lichtregeling.
• Een handig hulpmiddel is de mogelijkheid om vooraf een instelling te memoriseren of om alle instellingen te blokkeren
(uitgezonderd flits) teneinde ongewenste wijzigingen te voorkomen en alzo het gebruikscomfort te verhogen.
• Automatische energieonderdrukking verlengt de levensduur van de flitsbuis en leidt tot een beter werkcomfort.
• Het digitaal display geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op 1/10 f-stop) en laat toe om de waarden duidelijk af te lezen.
• De Quant 1200 Pro is thermische beveiligd en luchtgekoeld.
• Uitgebreid gamma van toebehoren verkrijgbaar.
• Het is mogelijk om een extern controlepaneel QUANT-RC (afstandbediening) aan te sluiten dat alle functies en instellingen van het
flitstoestel van op afstand kan bedienen.
Bovendien kan deze flitsset gebruik worden als lampenset voor fotografie met kunstlicht.
Door gebruik te maken van een 650W (3400°K) (in optie leverbare) lampen beschikt u over een lichtopbrengst van maar liefst
2x 20.000 lm.
Inhoud
2 x QUANT-1200-PRO - Studioflitser - Digitaal en traploos instelbaar 1200~37 Ws (Joule) - Halogeen 20000 lm - ventilatorkoeling
2 x SB-80120-A144 - Softbox 80x120cm - illustar
2 x LS-250A - Lampstatief luchtgeveerd 250~80cm
-:

Studioflitser

Microprocessor gestuurd:

Ja

Flitsenergie:

1200 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

37~1200 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1 met hoge
nauwkeurigheid van 1/10 f-stop

Stabiliteit flitsenergie:

0,02f

Flitsduur (t 0,5s):

1/400 sec

Oplaadtijd:

0,9 ~ 2,8 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5400°K

Pilootlamp:

Halogeen 650 W - 230 V - GX6.35

Pilootlamp - max vermogen:

650 W

Regelbereik pilootlamp:

6 - 100% - 7 modes

Fotocel:

Ja - Aan/Uit, instelbaar voor triggering via 1ste of 2de flits

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits gebruik van
optionele trigger

Digitaal display:

Geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op 1/10 f-stop)

Omkering digitaal display:

Ja

Memoriseren van de instelling voor:

Pilootlamp, flitsenergie, flitsenergie met digitale
afstandsbediening QUANT-RC

Optisch signaal:

Aan/Uit, (pilootlamp uit) tot de flits klaar voor gebruik is na laden
en ontladen

Geluidssignaal:

Aan/uit, instelbaar (beep of pulserende beep) als flits klaar voor
gebruik is na laden en ontladen

Blokkering van de bedieningsfuncties:

Ja

Automatische ontlading flitsenergie:

Treedt in werking bij vermindering van flitsenergie zonder te
flitsen

Ontlaadtijd:

Max. 7 sec

Beschermglas met diffusor:

Ja

Automatische thermische beveiliging:

Ja

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor lampstatief /
standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Ja

Voedingsspanning:

170~240V

Vermogen:

1500 VA

Voeding:

Netspanning

Zekering:

T-6.3A + F-4A

Extra:

RJ-45 aansluiting voor digitale afstandsbediening (QUANT-RC in
optie verkrijgbaar)

Parapluhouder:

Neen

Koppeling voor toebehoren:

Elfo

Afmetingen:

12,5 x 12,5 x 45 cm

Gewicht:

4,60 Kg

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SET-Q-PRO61200 - QUANT-1200-PRO & QUANT-600-PRO, 2x 2m70 statief, softbox 60x130cm & octogonaal ø140cm

Artikelcode
SET-Q-PRO61200
Adviesprijs
1 799,00 € incl. BTW
1 486,78 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Flitsset voor veeleisende professionele fotografen die betrouwbaarheid, comfortabel werken en eenvoudige
bediening hoog op prijs stellen.
Specifiek geschikt voor intensief gebruik in fotostudio en op verplaatsing.
• 1x QUANT 1200 pro, de flitsenergie kan traploos worden ingesteld over 6 stops 1/32 tot 1/1 (37Ws - 1200Ws) met een
hoge nauwkeurigheid van 1/10 f-stop.
• 1x QUANT 600 pro, de flitsenergie kan traploos worden ingesteld over 6 stops 1/32 tot 1/1 (18Ws - 600Ws) met een
hoge nauwkeurigheid van 1/10 f-stop.
• 1x Softbox octogonaal ø140cm die 360° draaibaar zijn, de assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• 1x Softbox van 60x130cm die 360° draaibaar zijn, de assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• 2x Lampstatief van 250cm met zeer hoge mechanische stevigheid en stabiliteit welke luchtgeveerd zijn en voorzien van een
stevig vergrendelingsysteem.
• De ingestelde flitsenergie is uitzonderlijk stabiel 0.02 f-stop.
• Uitgerust met PerkinElmer flitsbuis
• Ze hebben een geavanceerd systeem van lichtregeling.
• Een handig hulpmiddel is de mogelijkheid om vooraf een instelling te memoriseren of om alle instellingen te blokkeren
(uitgezonderd flits) teneinde ongewenste wijzigingen te voorkomen en alzo het gebruikscomfort te verhogen.
• Automatische energieonderdrukking verlengt de levensduur van de flitsbuis en leidt tot een beter werkcomfort.
• Het digitaal display geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op 1/10 f-stop) en laat toe om de waarden duidelijk af
te lezen.
• De Quant Pro is thermische beveiligd en luchtgekoeld.
• Uitgebreid gamma van toebehoren verkrijgbaar.
• Het is mogelijk om een extern controlepaneel QUANT-RC (afstandbediening) aan te sluiten dat alle functies en
instellingen van het flitstoestel van op afstand kan bedienen.
Bovendien kan deze flitsset gebruik worden als lampenset voor fotografie met kunstlicht.
De Superfoto halogeenlampen van 300W (3200°K) bieden een lichtopbrengst van 2x 7300 lm.
Door gebruik te maken van een 650W (3400°K) (in optie leverbare)lampen beschikt u over een lichtopbrengst van maar
liefst 2x 20.000 lm.
Inhoud
1 x QUANT-1200-PRO - Studioflitser - Digitaal en traploos instelbaar 1200~37 Ws (Joule) - Halogeen 20000 lm ventilatorkoeling
1 x QUANT-600-PRO - Studioflitser - Digitaal en traploos instelbaar 600~18 Ws (Joule) - Halogeen 7300 lm - ventilatorkoeling
1 x B007-A144 - Softbox 60x130cm - Elfo
1 x B009-A144 - Softbox octogonaal / rond model ø140cm - Elfo
2 x LS-250A - Lampstatief - luchtgeveerd 250~80cm

www.studioflash.eu

-:

Studioflitser

Microprocessor gestuurd:

Ja

Flitsenergie:

600 / 1200 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1 met hoge
nauwkeurigheid van 1/10 f-stop

Stabiliteit flitsenergie:

0,02f

Kleurtemperatuur flitslicht:

5400°K

Pilootlamp - max vermogen:

650 W

Regelbereik pilootlamp:

6 - 100% - 7 modes

Fotocel:

Ja - Aan/Uit, instelbaar voor triggering via 1ste of 2de flits

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits gebruik
van optionele trigger

Digitaal display:

Geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op 1/10 fstop)

Omkering digitaal display:

Ja

Memoriseren van de instelling voor:

Pilootlamp, flitsenergie, flitsenergie met digitale
afstandsbediening QUANT-RC

Optisch signaal:

Aan/Uit, (pilootlamp uit) tot de flits klaar voor gebruik is na
laden en ontladen

Geluidssignaal:

Aan/uit, instelbaar (beep of pulserende beep) als flits klaar
voor gebruik is na laden en ontladen

Blokkering van de bedieningsfuncties:

Ja

Automatische ontlading flitsenergie:

Treedt in werking bij vermindering van flitsenergie zonder
te flitsen

Beschermglas met diffusor:

Ja

Automatische thermische beveiliging:

Ja

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Ja

Voedingsspanning:

170~240V

Vermogen:

1500 VA

Voeding:

Netspanning

Zekering:

T-6.3A + F-4A

Extra:

RJ-45 aansluiting voor digitale afstandsbediening (QUANTRC in optie verkrijgbaar)

Parapluhouder:

Neen

Koppeling voor toebehoren:

Elfo

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SET-FX-500-I - 2x FX-500 digitaal en traploos instelbaar 500~15 Ws (Joule), 2x statief 250cm, 2x Softbox illuStar 80x120cm

Artikelcode
SET-FX-500-I
Adviesprijs
1 200,00 € incl. BTW
991,74 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Flitsset voor veeleisende professionele fotografen die betrouwbaarheid, comfortabel werken en eenvoudige bediening hoog
op prijs stellen.
Specifiek geschikt voor intensief gebruik in fotostudio en op verplaatsing.
• 2x FX-500, de flitsenergie kan traploos worden ingesteld over 6 stops 1/32 tot 1/1 (15Ws - 500Ws) met een
hogenauwkeurigheid van 1/10 f-stop.
• 2x SB-80120 - Softbox 80x120cm - 360° draaibaar - Opvouwbaar - inclusief tas - illuStar
• 2x LS-250A - Lampstatief luchtgeveerd 80~250cm
• De ingestelde flitsenergie is uitzonderlijk stabiel 0.02 f-stop.
• Uitgerust met PerkinElmer flitsbuis
• 250 Watt halogeen pilootlamp met E27 lampvoet.
• Ze hebben een geavanceerd systeem van lichtregeling.
• Een handig hulpmiddel is de mogelijkheid om vooraf een instelling te memoriseren of om alle instellingen te blokkeren
(uitgezonderd flits) teneinde ongewenste wijzigingen te voorkomen en alzo het gebruikscomfort te verhogen.
• Automatische energieonderdrukking verlengt de levensduur van de flitsbuis en leidt tot een beter werkcomfort.
• Het digitaal display geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op 1/10 f-stop) en laat toe om de waarden duidelijk af te
lezen.
• De FX-500 is thermische beveiligd en luchtgekoeld.
• Uitgebreid gamma van toebehoren verkrijgbaar.
• Het is mogelijk om een extern controlepaneel QUANT-RC (afstandbediening) aan te sluiten dat alle functies en instellingen
van het flitstoestel van op afstand kan bedienen.
• Bowens S-type koppeling voor de bevestiging van toebehoren.
Inhoud
2 x FX-500 - Studioflitser - Digitaal en traploos instelbaar 500~15 Ws (Joule) - Halogeen E27 250W - Bowens-S koppeling ventilatorkoeling
2 x SB-80120-A144 - Softbox 80x120cm - illuStar
2 x LS-250A - Lampstatief luchtgeveerd 250~80cm
-:

Studioflitser

Microprocessor gestuurd:

Ja

Flitsenergie:

500 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

15~500 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1 met hoge
nauwkeurigheid van 1/10 f-stop

Stabiliteit flitsenergie:

0,02f

Flitsduur (t 0,5s):

1/820 sec

Oplaadtijd:

0,9 ~ 2,4 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5400°K

Pilootlamp:

Halogeen Halolux 250 W - 230 V - E27

Pilootlamp - max vermogen:

250 W

Regelbereik pilootlamp:

6 - 100% - 7 modes

Fotocel:

Ja - Aan/Uit, instelbaar voor triggering via 1ste of 2de flits

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits
gebruik van optionele trigger

Digitaal display:

Geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op 1/10 fstop)

Omkering digitaal display:

Ja

Memoriseren van de instelling voor:

Pilootlamp, flitsenergie, flitsenergie met digitale
afstandsbediening QUANT-RC

Optisch signaal:

Aan/Uit, (pilootlamp uit) tot de flits klaar voor gebruik is
na laden en ontladen

Geluidssignaal:

Aan/uit, instelbaar (beep of pulserende beep) als flits klaar
voor gebruik is na laden en ontladen

Blokkering van de bedieningsfuncties:

Ja

Automatische ontlading flitsenergie:

Treedt in werking bij vermindering van flitsenergie zonder
te flitsen

Ontlaadtijd:

Max. 4 sec

Automatische thermische beveiliging:

Ja

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Ja

Voedingsspanning:

170~240V

Vermogen:

960 VA

Voeding:

Netspanning

Zekering:

T-4A + F-2A

Extra:

RJ-45 aansluiting voor digitale afstandsbediening (QUANTRC in optie verkrijgbaar)

Parapluhouder:

Neen

Koppeling voor toebehoren:

Bowens S-type (compatibel) - illuStar

Afmetingen:

12,5 x 12,5 x 37 cm

Gewicht:

3,40 Kg

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SET-FX-PRO600-I - 2x FX-600-PRO digitaal en traploos instelbaar 600~18 Ws (Joule), 2x statief 250cm, 2x Softbox 80x120cm

Artikelcode
SET-FX-PRO600-I
Adviesprijs
1 359,00 € incl. BTW
1 123,14 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Flitsset voor veeleisende professionele fotografen die betrouwbaarheid, comfortabel werken en eenvoudige bediening hoog op prijs
stellen.
Specifiek geschikt voor intensief gebruik in fotostudio en op verplaatsing.
• 2x FX 600 pro, de flitsenergie kan traploos worden ingesteld over 6 stops 1/32 tot 1/1 (18Ws - 600Ws) met een
hoge nauwkeurigheid van 1/10 f-stop.
• 2x SB-80120 - Softbox 80x120cm - 360° draaibaar - Opvouwbaar - inclusief tas
• 2x LS-250A - Lampstatief luchtgeveerd 250~80cm
• De ingestelde flitsenergie is uitzonderlijk stabiel 0.02 f-stop.
• Uitgerust met PerkinElmer flitsbuis
• Ze hebben een geavanceerd systeem van lichtregeling.
• Een handig hulpmiddel is de mogelijkheid om vooraf een instelling te memoriseren of om alle instellingen te blokkeren
(uitgezonderd flits) teneinde ongewenste wijzigingen te voorkomen en alzo het gebruikscomfort te verhogen.
• Automatische energieonderdrukking verlengt de levensduur van de flitsbuis en leidt tot een beter werkcomfort.
• Het digitaal display geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op 1/10 f-stop) en laat toe om de waarden duidelijk af te lezen.
• De FX 600 Pro is thermische beveiligd en luchtgekoeld.
• Uitgebreid gamma van toebehoren verkrijgbaar.
• Het is mogelijk om een extern controlepaneel QUANT-RC (afstandbediening) aan te sluiten dat alle functies en instellingen van het
flitstoestel van op afstand kan bedienen.
Bovendien kan deze flitsset gebruik worden als lampenset voor fotografie met kunstlicht.
De Superfoto halogeenlampen van 300W (3200°K) bieden een lichtopbrengst van 2x 7300 lm.
Door gebruik te maken van een 650W (3400°K) (in optie leverbare) lampen beschikt u over een lichtopbrengst van maar
liefst 2x 20.000 lm.
Inhoud
2 x FX-600-PRO - Studioflitser - Digitaal en traploos instelbaar 600~18 Ws (Joule) - Halogeen 300W - ventilatorkoeling - Bowens-S
koppeling
2 x SB-80120-A144 - Softbox 80x120cm - illuStar
2 x LS-250A - Lampstatief luchtgeveerd 250~80cm

www.studioflash.eu

-:

Studioflitser

Microprocessor gestuurd:

Ja

Flitsenergie:

600 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

18~600 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1 met hoge
nauwkeurigheid van 1/10 f-stop

Stabiliteit flitsenergie:

0,02f

Flitsduur (t 0,5s):

1/750 sec

Oplaadtijd:

0,9 ~ 2,6 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5400°K

Pilootlamp:

Halogeen 300 W - 230 V - GX6.35

Pilootlamp - max vermogen:

650 W

Regelbereik pilootlamp:

6 - 100% - 7 modes

Fotocel:

Ja - Aan/Uit, instelbaar voor triggering via 1ste of 2de flits

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits gebruik van
optionele trigger

Digitaal display:

Geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op 1/10 f-stop)

Omkering digitaal display:

Ja

Memoriseren van de instelling voor:

Pilootlamp, flitsenergie, flitsenergie met digitale
afstandsbediening QUANT-RC

Optisch signaal:

Aan/Uit, (pilootlamp uit) tot de flits klaar voor gebruik is na
laden en ontladen

Geluidssignaal:

Aan/uit, instelbaar (beep of pulserende beep) als flits klaar voor
gebruik is na laden en ontladen

Blokkering van de bedieningsfuncties:

Ja

Automatische ontlading flitsenergie:

Treedt in werking bij vermindering van flitsenergie zonder te
flitsen

Ontlaadtijd:

Max. 4 sec

Beschermglas met diffusor:

Ja

Automatische thermische beveiliging:

Ja

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor lampstatief
/ standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Ja

Voedingsspanning:

170~240V

Vermogen:

960 VA

Voeding:

Netspanning

Zekering:

T-4A + F-2A

Extra:

RJ-45 aansluiting voor digitale afstandsbediening (QUANT-RC in
optie verkrijgbaar)

Parapluhouder:

Neen

Koppeling voor toebehoren:

Bowens S-type (compatibel) - illuStar

Afmetingen:

12,5 x12,5 x 38 cm

Gewicht:

3,65 Kg

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SET-FX-PRO1200-I - 2x FX-1200-PRO digitaal en traploos instelbaar 1200~37 Ws (Joule), 2x statief 250cm, 2x Softbox 80x120cm

Artikelcode
SET-FX-PRO1200-I
Adviesprijs
1 745,00 € incl. BTW
1 442,15 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Flitsset voor veeleisende professionele fotografen die betrouwbaarheid, comfortabel werken en eenvoudige bediening hoog op prijs
stellen.
Specifiek geschikt voor intensief gebruik in fotostudio en op verplaatsing.
• 2x FX 1200 pro, de flitsenergie kan traploos worden ingesteld over 6 stops 1/32 tot 1/1 (37Ws - 1200Ws) met een
hoge nauwkeurigheid van 1/10 f-stop.
• 2x SB-80120 - Softbox 80x120cm - 360° draaibaar - Opvouwbaar - inclusief tas - illuStar
• 2x LS-250A - Lampstatief luchtgeveerd 250~80cm
• De ingestelde flitsenergie is uitzonderlijk stabiel 0.02 f-stop.
• Uitgerust met PerkinElmer flitsbuis
• Ze hebben een geavanceerd systeem van lichtregeling.
• Een handig hulpmiddel is de mogelijkheid om vooraf een instelling te memoriseren of om alle instellingen te blokkeren
(uitgezonderd flits) teneinde ongewenste wijzigingen te voorkomen en alzo het gebruikscomfort te verhogen.
• Automatische energieonderdrukking verlengt de levensduur van de flitsbuis en leidt tot een beter werkcomfort.
• Het digitaal display geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op 1/10 f-stop) en laat toe om de waarden duidelijk af te lezen.
• De FX 1200 Pro is thermische beveiligd en luchtgekoeld.
• Uitgebreid gamma van toebehoren verkrijgbaar.
• Het is mogelijk om een extern controlepaneel QUANT-RC (afstandbediening) aan te sluiten dat alle functies en instellingen van het
flitstoestel van op afstand kan bedienen.
Bovendien kan deze flitsset gebruik worden als lampenset voor fotografie met kunstlicht.
Door gebruik te maken van een 650W (3400°K) (in optie leverbare) lampen beschikt u over een lichtopbrengst van maar liefst
2x 20.000 lm.
Inhoud
2 x FX-1200-PRO - Studioflitser - Digitaal en traploos instelbaar 1200~37 Ws (Joule) - Halogeen 20000 lm - ventilatorkoeling Bowens-S koppeling
2 x SB-80120-A144 - Softbox 80x120cm - illustar
2 x LS-250A - Lampstatief luchtgeveerd 250~80cm
-:

Studioflitser

Microprocessor gestuurd:

Ja

Flitsenergie:

1200 Ws (Joule)

Flitsenergiebereik:

37~1200 Ws (Joule)

Flitsenergieregeling:

6 f-stops continu regelbaar van 1/32 tot 1/1 met hoge
nauwkeurigheid van 1/10 f-stop

Stabiliteit flitsenergie:

0,02f

Flitsduur (t 0,5s):

1/400 sec

Oplaadtijd:

0,9 ~ 2,8 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5400°K

Pilootlamp:

Halogeen 650 W - 230 V - GX6.35

Pilootlamp - max vermogen:

650 W

Regelbereik pilootlamp:

6 - 100% - 7 modes

Fotocel:

Ja - Aan/Uit, instelbaar voor triggering via 1ste of 2de flits

Synchroaansluiting en spanning:

Phone Jack 6.35 mm - 12 V DC

Flits-triggering:

Synchrokabel, fotocel, infrarood of radio-wave mits gebruik van
optionele trigger

Digitaal display:

Geeft de relatieve energie zeer precies aan (tot op 1/10 f-stop)

Omkering digitaal display:

Ja

Memoriseren van de instelling voor:

Pilootlamp, flitsenergie, flitsenergie met digitale
afstandsbediening QUANT-RC

Optisch signaal:

Aan/Uit, (pilootlamp uit) tot de flits klaar voor gebruik is na laden
en ontladen

Geluidssignaal:

Aan/uit, instelbaar (beep of pulserende beep) als flits klaar voor
gebruik is na laden en ontladen

Blokkering van de bedieningsfuncties:

Ja

Automatische ontlading flitsenergie:

Treedt in werking bij vermindering van flitsenergie zonder te
flitsen

Ontlaadtijd:

Max. 7 sec

Beschermglas met diffusor:

Ja

Automatische thermische beveiliging:

Ja

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor lampstatief /
standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Ja

Voedingsspanning:

170~240V

Vermogen:

1500 VA

Voeding:

Netspanning

Zekering:

T-6.3A + F-4A

Extra:

RJ-45 aansluiting voor digitale afstandsbediening (QUANT-RC in
optie verkrijgbaar)

Parapluhouder:

Neen

Koppeling voor toebehoren:

Elfo

Afmetingen:

12,5 x 12,5 x 45 cm

Gewicht:

4,60 Kg

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

RT-604A - Radio wave flitsontspanner kit - 4-kanaals zender + ontvanger (220V netvoeding)
illuStar® RT-604A is een draadloos 4 kanaals flitsontspannerset die werkt op radiofrequentie 433Mhz.
Het bereik is rondom, dus ook als het flitstoestel zich achter of uit het zicht van de camera bevindt.
De afstand tussen zender en ontvanger is beperkt tot 50m.
Opmerking:flitsontspanners van de RT-604 serie zijn NIET COMPATIBEL met de RT-104 serie.

Artikelcode
RT-604A
Adviesprijs
39,00 € incl. BTW
32,23 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

De RT-604A set bestaat uit:
- Zender RT-604T
De zender wordt op de flitsschoen (hot-shoe) van het fototoestel geplaatst of met de bijgeleverde kabel aangesloten op
het X-contact van het fototoestel.
De zender bevat een geavanceerd elektronisch circuit dat een gecodeerd radiosignaal uitzendt voor de flitsbediening.
De voeding is op zeer lage spanning met batterij 12V type 23A, de stroom voor het zendsignaal is kleiner dan 0,01mA
zodat uw camera niet kan beschadigd worden.
Door de slaapmode functie in stand-by is het stroomverbruik zeer beperkt en is een batterij goed voor meer dan 1 jaar
gebruik of 20000 flitsen.
- Ontvanger RT-604AR
De ontvanger wordt aangesloten op de synchroaansluiting van het flitstoestel.
Geschikt voor alle studioflitsers voorzien van een 6.35mm of 3.5mm phonejack synchroaansluiting.
De ontvanger gebruikt het stroomnet 220V AC 50/60Hz als voeding en is voorzien van een handige doorvoerstekker voor
de netspanning.
Het ontvangen radiosignaal van de zender wordt door de microcomputer binnen de 1/1000 sec gedecodeerd en
verwerkt.
Hij is dus geschikt voor ieder type camera met een sluitertijd/flitssynchronisatie tot 1/1000 sec.
Deze draadloze afstandbediening voor flitstoestellen kan uitgebreid worden met meerdere synchroon gestuurde
ontvangers.
Er kunnen ook meerdere zenders voor dezelfde ontvangers gebruikt worden.
Duidelijke aanduiding van de werking door middel van LED's.
De kanalen zijn eenvoudig in te stellen door middel van DIP-schakelaars.
De illuStar® toestellen RT-604A / RT-604T / RT-604AR zijn compatibel met de falconeyes RF-604 reeks

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

RT-604T - Extra 4-kanaals zender - voor RT-604
illuStar® RT-604 is een draadloos 4 kanaals flitsontspanner die werkt op radiofrequentie 433Mhz.
Het bereik is rondom, dus ook als het flitstoestel zich achter of uit het zicht van de camera bevindt.
De afstand tussen zender en ontvanger is beperkt tot 50m.
Opmerking: flitsontspanners van de RT-604 serie zijn NIET COMPATIBEL met de RT-104 serie.
- Extra Zender RT-604T
De zender wordt op de flitsschoen (hot-shoe) van het fototoestel geplaatst of met de bijgeleverde kabel aangesloten op
het X-contact van het fototoestel.
De zender bevat een geavanceerd elektronisch circuit dat een gecodeerd radiosignaal uitzendt voor de flitsbediening.
De voeding is op zeer lage spanning met batterij 12V type 23A, de stroom voor het zendsignaal is kleiner dan 0,01mA
zodat uw camera niet kan beschadigd worden.
Door de slaapmode functie in stand-by is het stroomverbruik zeer beperkt en is een batterij goed voor meer dan 1 jaar
gebruik of 20000 flitsen.

Artikelcode
RT-604T

De illuStar® toestellen RT-604A / RT-604T / RT-604AR zijn compatibel met de falconeyes RF-604 reeks

Adviesprijs
24,00 € incl. BTW
19,83 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

RT-604AR - Extra 4-kanaals ontvanger (220V netvoeding) - voor RT-604
illuStar® RT-604 is een draadloos 4 kanaals flitsontspanner die werkt op radiofrequentie 433Mhz.
Het bereik is rondom, dus ook als het flitstoestel zich achter of uit het zicht van de camera bevindt.
De afstand tussen zender en ontvanger is beperkt tot 50m.
Opmerking: flitsontspanners van de RT-604 serie zijn NIET COMPATIBEL met de RT-104 serie.
- Extra Ontvanger RT-604AR
De ontvanger wordt aangesloten op de synchroaansluiting van het flitstoestel.
Geschikt voor alle studioflitsers voorzien van een 6.35mm of 3.5mm phonejack synchroaansluiting.
De ontvanger gebruikt het stroomnet 220V AC 50/60Hz als voeding en is voorzien van een handige doorvoerstekker voor
de netspanning.
Het ontvangen radiosignaal van de zender wordt door de microcomputer binnen de 1/1000 sec gedecodeerd en
verwerkt.
Hij is dus geschikt voor ieder type camera met een sluitertijd/flitssynchronisatie tot 1/1000 sec.

Artikelcode
RT-604AR
Adviesprijs
26,00 € incl. BTW
21,49 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Deze draadloze afstandbediening voor flitstoestellen kan uitgebreid worden met meerdere synchroon gestuurde
ontvangers.
Er kunnen ook meerdere zenders voor dezelfde ontvangers gebruikt worden.
Duidelijke aanduiding van de werking door middel van LED's.
De kanalen zijn eenvoudig in te stellen door middel van DIP-schakelaars.
De illuStar® toestellen RT-604A / RT-604T / RT-604AR zijn compatibel met de falconeyes RF-604 reeks

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

RT-604D - Radio wave flitsontspanner kit - 4-kanaals zender + ontvanger (2xAAA 1.5V batterijen niet inbegrepen)
Draadloze radio-wave flitsontspanner op batterijen.
De zender past op de flitschoen van de camera; de ontvanger wordt met de synchro aansluiting van het flitstoestel
verbonden.
Zender werkt op 12V batterij (inbegrepen).
De ontvanger vereist 2xAAA batterijen (niet inbegrepen)
De illuStar®

toestellen RT-604A / RT-604T / RT-604AR zijn compatibel met de
falconeyes RF-604 reeks
Artikelcode
RT-604D
Adviesprijs
39,00 € incl. BTW
32,23 € excl. BTW

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

RT-H4D - Strobist Radiowave flitsontspanner kit - 4-kanaals zender + ontvanger met flitsschoen
Strobist Radiowave flitsontspanner - SET
RT-H4D is een draadloze 4 kanaals flitsontspannerset die werkt op radiofrequentie 433MHz..
Het bereik is rondom, dus ook als het flitstoestel zich achter of uit het zicht van de camera bevindt.
De afstand tussen zender en ontvanger is beperkt tot 20m
De RT-H4 set bestaat uit:
- Zender RT-H4T
De zender wordt op de flitsschoen geplaatst of aangesloten op het X-contact van het fototoestel.
De zender bevat een geavanceerd elektronisch circuit dat een gecodeerd radiosignaal uitzendt voor de flitsbediening.
De voeding is op zeer lage spanning met batterij 12V type 23A, de stroom voor het zendsignaal is kleiner dan 0,01mA
zodat uw camera niet kan beschadigd worden.
Door de slaapmode functie in stand-by is het stroomverbruik zeer beperkt en is een batterij goed voor meer dan 1 jaar
gebruik of 20000 flitsen.

Artikelcode
RT-H4D
Adviesprijs
49,00 € incl. BTW
40,50 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

- Ontvanger
RT-H4DR Op de ontvanger wordt een flitser voor fototoestel aangesloten.
De voeding is op zeer lage spanning met twee 1,5V alkaline batterijen type AAA (niet inbegrepen).
Het ontvangen radiosignaal van de zender wordt door de microcomputer binnen de 1/250 sec gedecodeerd en verwerkt.
Hij is dus geschikt voor ieder type camera met een sluitertijd/flitssynchronisatie tot 1/250 sec.
Door de slaapmode functie in stand-by is het stroomverbruik zeer beperkt en is een batterij goed voor meer dan 1 jaar
gebruik of 20000 flitsen.
Deze draadloze afstandbediening voor flitstoestellen kan uitgebreid worden met meerdere synchroon gestuurde
ontvangers.
Er kunnen ook meerdere zenders voor dezelfde ontvangers gebruikt worden.
Duidelijke aanduiding van de werking door middel van LED's.
De kanalen zijn eenvoudig in te stellen door middel van DIP-schakelaars.
(2xAAA 1.5V batterijen niet inbegrepen)
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

RT-H4DR - Extra 4-kanaals ontvanger met flitsschoen (2xAAA 1.5V batterijen niet inbegrepen) - voor RT-H4D

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
RT-H4DR
Adviesprijs
31,00 € incl. BTW
25,62 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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RTU16-HK - 3in1 Flitsontspanner kit 2.4 Ghz - RTU16-HT zender & RTU16-HR ontvanger met flitsschoen
Flitsontspanners voor studioflitser & cameraflitser - Strobist
RTU16-serie zijn 16-kanaals flitsontspanners die werken op radiofrequentie 2.4GHz.
Dit type van draadloze afstandbediening voor flitstoestellen bestaat uit een zender en een of meerdere synchroon
gestuurde ontvangers.
Er kunnen ook meerdere zenders voor dezelfde ontvangers gebruikt worden (op zelfde code instellen).
Alle types van de RTU16-serie zijn onderling compatibel; ook met de inwendige ontvanger van de WF-serie
flitsers.
Het bereik is rondom, dus ook als het flitstoestel zich achter of uit het zicht van het fototoestel bevindt.
De afstand tussen zender en ontvanger is beperkt tot 100m.

Artikelcode
RTU16-HK
Adviesprijs
69,00 € incl. BTW
57,02 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

De RTU16-HK set bestaat uit:
Zender RTU16-HT
• De zender wordt op de flitsschoen geplaatst of aangesloten op het X-contact van het fototoestel.
• De zender is voorzien van een flitsschoen voor cameraflitser.
• De voeding is op zeer lage spanning met batterij 12V type 23A (inbegrepen), de stroom voor het zendsignaal is kleiner
dan 0,01mA zodat uw fototoestel niet kan beschadigd worden.
• De zender bevat een geavanceerd elektronisch circuit dat een gecodeerd radiosignaal uitzendt voor de flitsbediening.
Synchronisatiesnelheid 1/200sec.
Hij is geschikt voor ieder type fototoestel met een Canon/Nikon compatibele flitsschoen.
De sluitertijd van een DSLR fototoestel wordt gewoonlijk ingesteld op 1/125sec of lager (de hoogste sluitertijd voor
gebruik van uw fototoestel met extern flitslicht is terug te vinden in de gebruiksaanwijzing van het fototoestel.
Ontvanger RTU16-HR
• De ontvanger wordt aangesloten aan het synchrocontact (Ø6.35/3.5mm) van de flitser.
• De ontvanger is voorzien van een Flitsschoen voor cameraflitser.
• Montagevoet voor:standaard flitsschoen / accessoireschoen / statief met 1/ 4″ M draad.
• Riem voor bevestiging aan studioflitser
• De voeding is met batterij: 2x 1.5V - AAA (niet inbegrepen).
• Het ontvangen radiosignaal van de zender wordt door de microprocessor binnen de 1/1000 sec verwerkt.
- Radiogestuurde flitsontspanner - 2.4 Ghz - 16-kanaals
- Ontvanger met parapluhouder
- Ø6.35mm synchro jack
- Ø3.5mm synchro jack
- 2x AAA 1.5V batterijen niet inbegrepen
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

RTU16-HR - Extra ontvanger - 2.4 Ghz 16-kanaals - met flitsschoen, parapluhouder, 6.35mm synchro jack, 3.5mm adapter
Flitsontspanners voor studioflitser & cameraflitser - Strobist
RTU16-serie zijn 16-kanaals flitsontspanners die werken op radiofrequentie 2.4GHz.
Dit type van draadloze afstandbediening voor flitstoestellen bestaat uit een zender en een of meerdere synchroon
gestuurde ontvangers.
Er kunnen ook meerdere zenders voor dezelfde ontvangers gebruikt worden (op zelfde code instellen).
Alle types van de RTU16-serie zijn onderling compatibel; ook met de inwendige ontvanger van de WF-serie
flitsers.
Het bereik is rondom, dus ook als het flitstoestel zich achter of uit het zicht van het fototoestel bevindt.
De afstand tussen zender en ontvanger is beperkt tot 100m.
Ontvanger RTU16-HR
• De ontvanger wordt aangesloten aan het synchrocontact (Ø6.35/3.5mm) van de flitser.
• De ontvanger is voorzien van een Flitsschoen voor cameraflitser.
• Montagevoet voor:standaard flitsschoen / accessoireschoen / statief met 1/ 4″ M draad.
• Riem voor bevestiging aan studioflitser
• De voeding is met batterij: 2x 1.5V - AAA (niet inbegrepen).
• Het ontvangen radiosignaal van de zender wordt door de microprocessor binnen de 1/1000 sec verwerkt.

Artikelcode
RTU16-HR
Adviesprijs
45,00 € incl. BTW
37,19 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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- Radiogestuurde flitsontspanner - 2.4 Ghz - 16-kanaals
- 2x AAA 1.5V batterijen niet inbegrepen
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop
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RTU16-JK - Flitsontspanner kit 2.4 Ghz - RTU16-HT zender met flitsschoen + RTU16-JR ontvanger met 6.35mm synchro jack
Flitsontspanners voor studioflitser & cameraflitser - Strobist
RTU16-serie zijn 16-kanaals flitsontspanners die werken op radiofrequentie 2.4GHz.
Dit type van draadloze afstandbediening voor flitstoestellen bestaat uit een zender en een of meerdere synchroon
gestuurde ontvangers.
Er kunnen ook meerdere zenders voor dezelfde ontvangers gebruikt worden (op zelfde code instellen).
Alle types van de RTU16-serie zijn onderling compatibel; ook met de inwendige ontvanger van de WF-serie
flitsers.
Het bereik is rondom, dus ook als het flitstoestel zich achter of uit het zicht van het fototoestel bevindt.
De afstand tussen zender en ontvanger is beperkt tot 100m.

Artikelcode
RTU16-JK
Adviesprijs
53,00 € incl. BTW
43,80 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

De RTU16-JK set bestaat uit:
Zender RTU16-HT
• De zender wordt op de flitsschoen geplaatst of aangesloten op het X-contact van het fototoestel.
• De zender is voorzien van een flitsschoen voor cameraflitser.
• De voeding is op zeer lage spanning met batterij 12V type 23A (inbegrepen), de stroom voor het zendsignaal is kleiner
dan 0,01mA zodat uw fototoestel niet kan beschadigd worden.
• De zender bevat een geavanceerd elektronisch circuit dat een gecodeerd radiosignaal uitzendt voor de flitsbediening.
Synchronisatiesnelheid 1/200sec.
Hij is geschikt voor ieder type fototoestel met een Canon/Nikon compatibele flitsschoen.
De sluitertijd van een DSLR fototoestel wordt gewoonlijk ingesteld op 1/125sec of lager (de hoogste sluitertijd voor
gebruik van uw fototoestel met extern flitslicht is terug te vinden in de gebruiksaanwijzing van het fototoestel.<
Ontvanger RTU16-JR
• De ontvanger wordt aangesloten aan het synchrocontact (Ø6.35/3.5mm) van de flitser.
• De ontvanger is voorzien van Verstelbare Synchro jackplug
• De voeding is met batterij: 3V - CR2 (inbegrepen).
• Het ontvangen radiosignaal van de zender wordt door de microprocessor binnen de 1/1000 sec verwerkt.
- Radiogestuurde flitsontspanner - 2.4 Ghz - 16-kanaals
- Ø3.5mm adapter
- CR2 3V batterij inbegrepen
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

RTU16-JR - Extra ontvanger - 2.4 Ghz 16-kanaals met 6.35mm synchro jack, 3.5mm adapter
Flitsontspanners voor studioflitser & cameraflitser - Strobist
RTU16-serie zijn 16-kanaals flitsontspanners die werken op radiofrequentie 2.4GHz.
Dit type van draadloze afstandbediening voor flitstoestellen bestaat uit een zender en een of meerdere synchroon
gestuurde ontvangers.
Er kunnen ook meerdere zenders voor dezelfde ontvangers gebruikt worden (op zelfde code instellen).
Alle types van de RTU16-serie zijn onderling compatibel; ook met de inwendige ontvanger van de WF-serie
flitsers.
Het bereik is rondom, dus ook als het flitstoestel zich achter of uit het zicht van het fototoestel bevindt.
De afstand tussen zender en ontvanger is beperkt tot 100m.
Ontvanger RTU16-JR
• De ontvanger wordt aangesloten aan het synchrocontact (Ø6.35/3.5mm) van de flitser.
• De ontvanger is voorzien van Verstelbare Synchro jackplug
• De voeding is met batterij: 3V - CR2 (inbegrepen).
• Het ontvangen radiosignaal van de zender wordt door de microprocessor binnen de 1/1000 sec verwerkt.

Artikelcode
RTU16-JR

- Radiogestuurde flitsontspanner - 2.4 Ghz - 16-kanaals
- CR2 3V batterij inbegrepen

Adviesprijs
31,00 € incl. BTW
25,62 € excl. BTW

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken
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RTU16-HT - Extra zender - 2.4 Ghz 16-kanaals - met flitsschoen
Flitsontspanners voor studioflitser & cameraflitser - Strobist
RTU16-serie zijn 16-kanaals flitsontspanners die werken op radiofrequentie 2.4GHz.
Dit type van draadloze afstandbediening voor flitstoestellen bestaat uit een zender en een of meerdere synchroon
gestuurde ontvangers.
Er kunnen ook meerdere zenders voor dezelfde ontvangers gebruikt worden (op zelfde code instellen).
Alle types van de RTU16-serie zijn onderling compatibel; ook met de inwendige ontvanger van de WF-serie
flitsers.
Het bereik is rondom, dus ook als het flitstoestel zich achter of uit het zicht van het fototoestel bevindt.
De afstand tussen zender en ontvanger is beperkt tot 100m.<
Zender RTU16-HT
• De zender wordt op de flitsschoen geplaatst of aangesloten op het X-contact van het fototoestel.
• De zender is voorzien van een flitsschoen voor cameraflitser.
• De voeding is op zeer lage spanning met batterij 12V type 23A (inbegrepen), de stroom voor het zendsignaal is kleiner
dan 0,01mA zodat uw fototoestel niet kan beschadigd worden.
• De zender bevat een geavanceerd elektronisch circuit dat een gecodeerd radiosignaal uitzendt voor de flitsbediening.
Synchronisatiesnelheid 1/200sec.
Hij is geschikt voor ieder type fototoestel met een Canon/Nikon compatibele flitsschoen.
De sluitertijd van een DSLR fototoestel wordt gewoonlijk ingesteld op 1/125sec of lager (de hoogste sluitertijd voor
gebruik van uw fototoestel met extern flitslicht is terug te vinden in de gebruiksaanwijzing van het fototoestel.

Artikelcode
RTU16-HT
Adviesprijs
28,00 € incl. BTW
23,14 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

- Radiogestuurde flitsontspanner - 2.4 Ghz - 16-kanaals
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

RTU16-SK - Strobist Flitsontspanner kit 2.4 Ghz - RTU16-HT zender met flitsschoen + RTU16-SR ontvanger met 3
flitsschoenhouders
Flitsontspanners voor studioflitser & cameraflitser - Strobist
RTU16-serie zijn 16-kanaals flitsontspanners die werken op radiofrequentie 2.4GHz.
Dit type van draadloze afstandbediening voor flitstoestellen bestaat uit een zender en een of meerdere synchroon
gestuurde ontvangers.
Er kunnen ook meerdere zenders voor dezelfde ontvangers gebruikt worden (op zelfde code instellen).
Alle types van de RTU16-serie zijn onderling compatibel; ook met de inwendige ontvanger van de WF-serie
flitsers.
Het bereik is rondom, dus ook als het flitstoestel zich achter of uit het zicht van het fototoestel bevindt.
De afstand tussen zender en ontvanger is beperkt tot 100m.
Artikelcode
RTU16-SK
Adviesprijs
73,00 € incl. BTW
60,33 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

De RTU16-SK set bestaat uit:
Zender RTU16-HT
• De zender wordt op de flitsschoen geplaatst of aangesloten op het X-contact van het fototoestel.
• De zender is voorzien van een flitsschoen voor cameraflitser.
• De voeding is op zeer lage spanning met batterij 12V type 23A (inbegrepen), de stroom voor het zendsignaal is kleiner
dan 0,01mA zodat uw fototoestel niet kan beschadigd worden.
• De zender bevat een geavanceerd elektronisch circuit dat een gecodeerd radiosignaal uitzendt voor de flitsbediening.
Synchronisatiesnelheid 1/200sec.
Hij is geschikt voor ieder type fototoestel met een Canon/Nikon compatibele flitsschoen.
De sluitertijd van een DSLR fototoestel wordt gewoonlijk ingesteld op 1/125sec of lager (de hoogste sluitertijd voor
gebruik van uw fototoestel met extern flitslicht is terug te vinden in de gebruiksaanwijzing van het fototoestel.
Ontvanger RTU16-SR
• De ontvanger is voorzien van 3 flitsschoenhouders voor 3 cameraflitser
• Synchrocontact (Ø3.5mm)
• Parapluhouder
• Montagevoet voor statief met 1/ 4″ M draad
• De voeding is met batterij: 2x 1.5V - AAA (niet inbegrepen)
• Het ontvangen radiosignaal van de zender wordt door de microprocessor binnen de 1/1000 sec verwerkt.
- Radiogestuurde flitsontspanner - 2.4 Ghz - 16-kanaals
- Om 3 cameraflitsers op statief te plaatsen, met parapluhouder
- 3.5mm adapter
- 2x AAA 1.5V batterijen niet inbegrepen

www.studioflash.eu

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop
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S-CN - Flitsschoenadapter voor gebruik van radiogestuurde flitsontspanner met fototoestel van Sony & Konica Minolta DSLR

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
S-CN
Adviesprijs
12,00 € incl. BTW
9,92 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

TB01 - Slavesensor - Flitslicht gevoelige Trigger met flitsschoen en x-contact, voor ontspannen van cameraflitser
De Slavesensor is voorzien van een flitsshoen waarop men een cameraflitser schuift.
Deze sensor registreert het licht van de andere flitser en ontsteekt dan de aangesloten cameraflitser volledig draadloos.
De TB01 is voorzien van een X-contact en 1/4”F draad voor plaatsing op statief.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
TB01
Adviesprijs
15,00 € incl. BTW
12,40 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

A029 - Flitswand: lichtbak met ingebouwde flits voor witte achtergrond, ingebouwde fotocel - 750x200x760mm
A029 - Flitswand: lichtbak met ingebouwde flits voor witte achtergrond bij pasfoto's. Synchronisatie door ingebowde fotocel 750x200x760mm
Digitale pasfoto-studio

Artikelcode
A029

Kleurtemperatuur flitslicht:

5400°K

Pilootlamp:

Geen

Fotocel:

Ja

Flits-triggering:

Fotocel, infrarood

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Voedingsspanning:

170~240V

Voeding:

Netspanning

Afmetingen:

76 × 76 × 20 cm

Gewicht:

8,2 Kg

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

Adviesprijs
644,00 € incl. BTW
532,23 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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SKT03-ID - Softlight reflector met ingebouwde flitser 120 Ws en fototoestel Canon DSLR, pasfoto-software
De SKT03 Softlight reflector is een beauty dish met ingebouwd DSLR fototoestel en 120Ws flitser. Flitsbuis en fototoestel
zijn in de reflector gemonteerd en vormen samen één compact gesloten geheel. De reflector is vooraan afgesloten met een
diffuus PVC paneel; in het midden ervan is alleen de ronde cameralens zichtbaar.
Het toestel is heel specifiek ontworpen voor het maken van pasfoto's of gedetailleerde foto’s van het gezicht (vb.: gebruik
door tandartsen, dokters,…. speciaal fotomedicuskit verkrijgbaar).
Foto’s genomen met SKT03 zijn met homogene belichting, een correct contrast en het ontbreken van schaduwen op de
achtergrond of op het gezicht,de hals, de wangen of onder de neus.
Er zijn geen flitsreflecties op brilglazen, de ogen zijn duidelijk zichtbaar, zonder schaduwen.
De lichtreflectie laat een punt zien in het midden van de pupil.
De SKT03 is voorzien van een bevestigingsvoet voor plaatsing op een lampstatief / standaard spigot 5/8"..
De SKT03 wordt bedient door de meegeleverde (op uw computer te installeren) elFoto software met automatische
gezichtsfocus en positionering van het ID selectiekader van het gezicht
Volledig set bevat:
• Softlight reflector ø 48,5 cm, met bevestigingsvoet
• Flitser met permanente flitsenergie 120W/s
• Fototoestel Canon EOS 100D digitale SLR
• elFoto 2 software voor het maken van pasfoto's volgens de ICAO normen
• Stroomkabel 5m
• USB 2.0-kabel 3m

Artikelcode
SKT03-ID
Adviesprijs
2 496,00 € incl. BTW
2 062,81 € excl. BTW

Digitale pasfoto-studio
Flitsenergie:

120 Ws (Joule)

klik hier om dit product
online te bekijken

Stabiliteit flitsenergie:

0,1f

Flitsduur (t 0,5s):

1/1000 sec

Kleurtemperatuur flitslicht:

5400°K

Interface:

USB 2.0 (max. 480Mbps)

Taal Software:

NL - FR - EN - PL

Besturingssysteem:

Windows® 8/7/10 (32/64 bits) Windows®XP
Windows®Vista (32/64 bits)

Voedingsspanning:

220~240V

Afmetingen:

Ø 49 × 30 cm

Gewicht:

5 Kg

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

E140 - Fotografische kruk
Fotografische kruk in hoogte verstelbaar en draaibaar.
Stabiele vijfpotige kolomvoet met gasveer.
Comfortabel zitvlak.
Door middel van de hendel onder het zitvlak kan de hoogte van de kruk traploos worden aangepast van 57 cm tot 79 cm

Artikelcode
E140

Maximum hoogte:

79 cm

Minimum hoogte:

57 cm

Spreiding krukpoten:

Ø 66 cm

Diameter zitvlak:

Ø 35 cm

Afmetingen:

Ø 66 × 79 cm

Gewicht:

5 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Adviesprijs
95,00 € incl. BTW
78,51 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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T201 - Houder voor PVC achtergrond (T200) - dient geplaatst op de spigot van een lampstatief

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
T201
Adviesprijs
22,00 € incl. BTW
18,18 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

T200 - PVC achtergrond B 100 x H 140 cm - Wit
Witte PVC achtergrond 100 x 140 cm voor foto's voor documenten (paspoorten, identiteitskaarten, ID, rijbewijzen en
andere).
Is gemaakt van witte PVC die het licht reflecteert zodat schaduwen worden ingevuld met licht.
De achtergrond is oprolbaar en kan worden opgehangen met de gemonteerde lus.
Hij is voorzien van een contragewicht zodat hij strak blijft hangen.

Artikelcode
T200

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Grootte:

1 x 1,4 m

Adviesprijs
51,00 € incl. BTW
42,15 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

T200-G - PVC achtergrond B 100 x H 130 cm - Grijs
Grijze PVC achtergrond 100 x 130 cm voor foto's voor documenten (paspoorten, identiteitskaarten, ID, rijbewijzen en
andere).
Is gemaakt van grijze PVC die het licht reflecteert zodat schaduwen worden ingevuld met licht.
De achtergrond is oprolbaar en kan worden opgehangen met de gemonteerde lus.
Hij is voorzien van een contragewicht zodat hij strak blijft hangen.

Artikelcode
T200-G

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Grootte:

1 x 1,3 m

Adviesprijs
59,00 € incl. BTW
48,76 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

ICM-EL-BS - Adapter voor gebruik van illuStar / Bowens toebehoren met Elinchrom studioflitser
Met deze adapter kunnen de illuStar® / Bowens toebehoren eenvoudig op elinchrom flitsers bevestigd worden.

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
ICM-EL-BS
Adviesprijs
38,00 € incl. BTW
31,40 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

ICM-BS-EL - Adapter voor gebruik van Elinchrom toebehoren met illuStar / Bowens studioflitser
Met deze adapter kunnen de elinchrom toebehoren eenvoudig op illuStar® / Bowens flitsers bevestigd worden.

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
ICM-BS-EL
Adviesprijs
38,00 € incl. BTW
31,40 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

ICM-98-BS - Adapter voor gebruik van illuStar / Bowens toebehoren met Mini studioflitser ø98mm
Met deze adapter kunnen de illuStar® toebehoren eenvoudig op Mini studioflitser ø98mm bevestigd worden.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
ICM-98-BS
Adviesprijs
28,00 € incl. BTW
23,14 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SA-SMD - Adapter voor gebruik van illuStar / Bowens toebehoren met de SMD-200 studioflitser - ø85 tot ø97mm
Met deze adapter kunnen de illuStar® toebehoren eenvoudig op SMD flitsers bevestigd worden.

Koppeling voor toebehoren:

Bowens S-type (compatibel) - illuStar

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
SA-SMD
Adviesprijs
28,00 € incl. BTW
23,14 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

LEDP-900-DMX - 54W LED Video & Foto Studioverlichting, 5400°K, 6480 lm, DMX-512, V-Mount batterijslot, DC 12V~24V
Het LED verlichtingspaneel illuStar® LEDP-900-DMX - 54W is uitermate geschikt voor verlichting bij TV-studio- en videoproducties. Is
ideaal voor de belichting bij de opname van journaals en interviews, opnamen met groene achtergrond en voor product- en
portretfotografie.
Uniforme lichtspreiding
In de TV-studio en de fotostudio wil je doorgaans een egaal daglicht van gelijke lichtintensiteit; dit is met gewone spots moeilijk te
verwezenlijken.
Het paneel is uitgerust met 900 Ultra heldere daglicht LED's (5400°K) CRI 90 met een grote spreidingshoek van 80°.

Artikelcode
LEDP-900-DMX
Adviesprijs
409,00 € incl. BTW
338,02 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Door middel van de afneembare 4-kleppenset kan men de lichtspreiding beperken.
Op het toestel kan op eenvoudige wijze een in optie verkrijgbare softbox met honingraatrooster geplaatst worden.
Regelbaar
De lichtstroom is traploos regelbaar van 0 tot 100%, met behoud van de kleurtemperatuur over het hele regelbereik :
• Met een regelknop op de achterkant van het toestel zelf.
• Met een afstandbediening (LEDM-REM - in optie); dit verhoogt het werkcomfort wanneer het toestel op een moeilijk bereikbare
plaats is opgesteld.
• Met een afstandsbediening door een DMX besturingspaneel (in optie); het toestel bevat een ingebouwde DMX controller met
RJ45 in- en uitgang. DMX adressering van de kanalen : 001 tot 512.
Voeding
De illuStar® LED-panelen werken op 12-24 V DC; ze kunnen aangesloten worden op netstroom (met bijgeleverde voedingsadapter)
of op een externe batterij (in optie) voor gebruik op locatie.
De panelen zijn tevens voorzien van een V-Mount batterij-slot.
Licht en geluidloos
De illuStar® LED-panelen zijn compact en zeer licht en dus optimaal geschikt voor transport; ze worden geleverd met draagtas.
Om ieder storend geluid In een TV-studio te vermijden is er geen ventilator ingebouwd.
De aluminium behuizing dient als een groot koelblok en is voorzien van ventilatiegleuven voor natuurlijke koeling.
Bijgeleverde toebehoren:
- Afneembaar 4-kleppenset.
- Conversiefilter die de kleurtemperatuur omzet van 5400°K naar 3200°K.
- Diffuusfilter die de schaduwen verzacht.
- Draagtas.
- Voedingsadapter AC 220V – DC 19V 3,42A.
- Stroomkabel van 5 meter.
Optioneel verkrijgbare toebehoren:
- LEDP-900-SBHC : Softbox 39x25cm met diffusor & honingraatrooster.
- LEDM-REM : Afstandbediening voor het regelen van de lichtstroom van 0 tot 100%.
- DMX besturingspaneel.
- V-mount / V-lock batterij.
- LEDM-B17AH : 12V Batterij 17Ah, geschikt voor aansluiting van 2 toestellen, geleverd met handige draagtas en batterijlader.
- LEDM-BC5 – Aansluitkabel 12V - 5 meter voor aansluiten van tweede verlichtingstoestel op LEDM-B17AH batterij.
- inclusief voedingsadapter AC 220V-DC 19V
- DMX-512 - RJ45 input/output
- V-Mount batterijslot
- Afneembaar 4-kleppenset
- 2 filters: diffuus & 3200K
- Traploze lichtregeling
- Draagtas
- (Optioneel verkrijgbaar : batterij, softbox, afstandsbediende dimmer)

www.studioflash.eu

Vergelijkbaar met halogeenlamp:

540 W

Lichtstroom:

6480 Lm

Regelbereik lichtstroom:

0~100%

Verlichtingssterkte:

4472 Lux @1m

Spreidingshoek:

80°

Aantal LED’s:

900

CRI:

90

Kleurtemperatuur:

5400 °K (+/-200°K)

Levensduur:

LED : 50.000 u bij omgevingstemperatuur van maximum 25°C

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor lampstatief
/ standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Aluminium

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

DC 12~24V

Voedingsadapter:

AC 220V – DC 19V 3,42A

Vermogen:

LED: 54 W

Voeding:

Netspanning / Batterij

Batterijtype:

V-Mount / V-Lock

Autonomie:

± 4,5h met 230Wh V-Mount-batterij

DMX-512:

RJ45 in en uitgang

Extra:

Aansluiting voor afstandsbediening lichtregeling (LEDM-REM in
optie verkrijgbaar)

Draagtas:

Inclusief

Koppeling voor toebehoren:

Op toestel

Afmetingen:

33 x 21 x 4,9 cm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

LEDP-900-SBHC - Softbox voor LEDP-900 serie, 39x25cm met Diffuser & Honingraatrooster
Aangepaste softbox met rooster van 39x25cm voor LEDP-900-DMX
- kan zowel met als zonder rooster gebruikt worden
Vorm:

Rechthoekig

Type:

Opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Inclusief

Grid - Maaswijdte:

50 mm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
LEDP-900-SBHC
Adviesprijs
69,00 € incl. BTW
57,02 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

LEDP-1190-DMX - 75W LED Video & Foto Studioverlichting, 5400°K, 9000 lm, DMX-512, V-Mount batterijslot, DC 12V~24V
Het LED verlichtingspaneel illuStar® LEDP-1190-DMX - 75W is uitermate geschikt voor verlichting bij TV-studio- en videoproducties.
Is ideaal voor de belichting bij de opname van journaals en interviews, opnamen met groene achtergrond en voor product- en
portretfotografie.
Uniforme lichtspreiding
In de TV-studio en de fotostudio wil je doorgaans een egaal daglicht van gelijke lichtintensiteit; dit is met gewone spots moeilijk te
verwezenlijken.
Het paneel is uitgerust met 1190 Ultra heldere daglicht LED's (5400°K) CRI 90 met een grote spreidingshoek van 80°.
Door middel van de afneembare 4-kleppenset kan men de lichtspreiding beperken.
Op het toestel kan op eenvoudige wijze een in optie verkrijgbare softbox met honingraatrooster geplaatst worden.

Artikelcode
LEDP-1190-DMX
Adviesprijs
555,00 € incl. BTW
458,68 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Regelbaar
De lichtstroom is traploos regelbaar van 0 tot 100%, met behoud van de kleurtemperatuur over het hele regelbereik :
• Met een regelknop op de achterkant van het toestel zelf.
• Met een afstandbediening (LEDM-REM - in optie); dit verhoogt het werkcomfort wanneer het toestel op een moeilijk bereikbare
plaats is opgesteld.
• Met een afstandsbediening door een DMX besturingspaneel (in optie); het toestel bevat een ingebouwde DMX controller met
RJ45 in- en uitgang. DMX adressering van de kanalen : 001 tot 512.
Voeding
De illuStar® LED-panelen werken op 12-24 V DC; ze kunnen aangesloten worden op netstroom (met bijgeleverde voedingsadapter)
of op een externe batterij (in optie) voor gebruik op locatie.
De panelen zijn tevens voorzien van een V-Mount batterij-slot.
Licht en geluidloos
De illuStar® LED-panelen zijn compact en zeer licht en dus optimaal geschikt voor transport; ze worden geleverd met draagtas.
Om ieder storend geluid In een TV-studio te vermijden is er geen ventilator ingebouwd.
De aluminium behuizing dient als een groot koelblok en is voorzien van ventilatiegleuven voor natuurlijke koeling.
Bijgeleverde toebehoren:
- Afneembaar 4-kleppenset.
- Conversiefilter die de kleurtemperatuur omzet van 5400°K naar 3200°K.
- Diffuusfilter die de schaduwen verzacht.
- Draagtas.
- Voedingsadapter AC 220V – DC 19V 4,74A.
- Stroomkabel van 5 meter.
Optioneel verkrijgbare toebehoren:
- LEDP-1190-SBHC : Softbox 39x39cm met diffusor & honingraatrooster.
- LEDM-REM : Afstandbediening voor het regelen van de lichtstroom van 0 tot 100%.
- DMX besturingspaneel.
- V-mount / V-lock batterij.
- LEDM-B17AH : 12V Batterij 17Ah, geschikt voor aansluiting van 2 toestellen, geleverd met handige draagtas en batterijlader.
- LEDM-BC5 – Aansluitkabel 12V - 5 meter voor aansluiten van tweede verlichtingstoestel op LEDM-B17AH batterij.
- inclusief voedingsadapter AC 220V-DC 19V
- DMX-512 - RJ45 input/output
- V-Mount batterijslot
- Afneembaar 4-kleppenset
- 2 filters: diffuus & 3200K
- Traploze lichtregeling
- Draagtas
- (Optioneel verkrijgbaar : batterij, softbox, afstandsbediende dimmer)

www.studioflash.eu

Vergelijkbaar met halogeenlamp:

750 W

Lichtstroom:

9000 Lm

Regelbereik lichtstroom:

0~100%

Verlichtingssterkte:

6210 Lux @1m

Spreidingshoek:

80°

Aantal LED’s:

1190

CRI:

90

Kleurtemperatuur:

5400 °K (+/-200°K)

Levensduur:

LED : 50.000 u bij omgevingstemperatuur van maximum 25°C

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor lampstatief
/ standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Aluminium

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

DC 12~24V

Voedingsadapter:

AC 220V – DC 19V 4,74A

Vermogen:

LED: 75 W

Voeding:

Netspanning / Batterij

Batterijtype:

V-Mount / V-Lock

Autonomie:

± 3h met 230Wh V-Mount-batterij

DMX-512:

RJ45 in en uitgang

Extra:

Aansluiting voor afstandsbediening lichtregeling (LEDM-REM in
optie verkrijgbaar)

Draagtas:

Inclusief

Koppeling voor toebehoren:

Op toestel

Afmetingen:

33 x 33 x 4,9 cm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

LEDP-1190-SBHC - Softbox voor LEDP-1190 serie, 39x39cm met Diffuser & Honingraatrooster
Aangepaste softbox met rooster van 39x39cm voor LEDP-1190-DMX
- kan zowel met als zonder rooster gebruikt worden
Vorm:

Vierkantig

Type:

Opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Inclusief

Grid - Maaswijdte:

50 mm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
LEDP-1190-SBHC
Adviesprijs
81,00 € incl. BTW
66,94 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

LEDP-2016-DMX - 120W LED Video & Foto Studioverlichting, 5400°K, 14400 lm, DMX-512, V-Mount batterijslot, DC 12V~24V
Het LED verlichtingspaneel illuStar® LEDP-2016-DMX - 120W is uitermate geschikt voor verlichting bij TV-studio- en
videoproducties. Is ideaal voor de belichting bij de opname van journaals en interviews, opnamen met groene achtergrond en voor
product- en portretfotografie.
Uniforme lichtspreiding
In de TV-studio en de fotostudio wil je doorgaans een egaal daglicht van gelijke lichtintensiteit; dit is met gewone spots moeilijk te
verwezenlijken.
Het paneel is uitgerust met 2016 Ultra heldere daglicht LED's (5400°K) CRI 90 met een grote spreidingshoek van 80°.

Artikelcode
LEDP-2016-DMX
Adviesprijs
869,00 € incl. BTW
718,18 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Door middel van de afneembare 4-kleppenset kan men de lichtspreiding beperken.
Op het toestel kan op eenvoudige wijze een in optie verkrijgbare softbox met honingraatrooster geplaatst worden.
Regelbaar
De lichtstroom is traploos regelbaar van 0 tot 100%, met behoud van de kleurtemperatuur over het hele regelbereik :
• Met een regelknop op de achterkant van het toestel zelf.
• Met een afstandbediening (LEDM-REM - in optie); dit verhoogt het werkcomfort wanneer het toestel op een moeilijk bereikbare
plaats is opgesteld.
• Met een afstandsbediening door een DMX besturingspaneel (in optie); het toestel bevat een ingebouwde DMX controller met
RJ45 in- en uitgang. DMX adressering van de kanalen : 001 tot 512.
Voeding
De illuStar® LED-panelen werken op 12-24 V DC; ze kunnen aangesloten worden op netstroom (met bijgeleverde voedingsadapter)
of op een externe batterij (in optie) voor gebruik op locatie.
De panelen zijn tevens voorzien van een V-Mount batterij-slot.
Licht en geluidloos
De illuStar® LED-panelen zijn compact en zeer licht en dus optimaal geschikt voor transport; ze worden geleverd met draagtas.
Om ieder storend geluid In een TV-studio te vermijden is er geen ventilator ingebouwd.
De aluminium behuizing dient als een groot koelblok en is voorzien van ventilatiegleuven voor natuurlijke koeling.
Bijgeleverde toebehoren:
- Afneembaar 4-kleppenset.
- Conversiefilter die de kleurtemperatuur omzet van 5400°K naar 3200°K.
- Diffuusfilter die de schaduwen verzacht.
- Draagtas.
- Voedingsadapter AC 220V – DC 19V 6,3A.
- Stroomkabel van 5 meter.
Optioneel verkrijgbare toebehoren:
- LEDP-2016-SBHC : Softbox 58x39cm met diffusor & honingraatrooster.
- LEDM-REM : Afstandbediening voor het regelen van de lichtstroom van 0 tot 100%.
- DMX besturingspaneel.
- V-mount / V-lock batterij.
- LEDM-B17AH : 12V Batterij 17Ah, geschikt voor aansluiting van 2 toestellen, geleverd met handige draagtas en batterijlader.
- LEDM-BC5 – Aansluitkabel 12V - 5 meter voor aansluiten van tweede verlichtingstoestel op LEDM-B17AH batterij.
- inclusief voedingsadapter AC 220V-DC 19V
- DMX-512 - RJ45 input/output
- V-Mount batterijslot
- Afneembaar 4-kleppenset
- 2 filters: diffuus & 3200K
- Traploze lichtregeling
- Draagtas
- (Optioneel verkrijgbaar : batterij, softbox, afstandsbediende dimmer)

www.studioflash.eu

Vergelijkbaar met halogeenlamp:

1200 W

Lichtstroom:

14400 Lm

Regelbereik lichtstroom:

0~100%

Verlichtingssterkte:

9936 Lux @1m

Spreidingshoek:

80°

Aantal LED’s:

2016

CRI:

90

Kleurtemperatuur:

5400 °K (+/-200°K)

Levensduur:

LED : 50.000 u bij omgevingstemperatuur van maximum 25°C

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor lampstatief
/ standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Aluminium

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

DC 12~24V

Voedingsadapter:

AC 220V – DC 19V 6,3A

Vermogen:

LED: 120 W

Voeding:

Netspanning / Batterij

Batterijtype:

V-Mount / V-Lock

Autonomie:

± 2h met 230Wh V-Mount-batterij

DMX-512:

RJ45 in en uitgang

Extra:

Aansluiting voor afstandsbediening lichtregeling (LEDM-REM in
optie verkrijgbaar)

Draagtas:

Inclusief

Koppeling voor toebehoren:

Op toestel

Afmetingen:

54 x 33 x 4,9 cm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

LEDP-2016-SBHC - Softbox voor LEDP-2016 serie, 58x39cm met Diffuser & Honingraatrooster
Aangepaste softbox met rooster van 58x39cm voor LEDP-2016-DMX
- kan zowel met als zonder rooster gebruikt worden
Vorm:

Rechthoekig

Type:

Opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Inclusief

Grid - Maaswijdte:

50 mm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
LEDP-2016-SBHC
Adviesprijs
89,00 € incl. BTW
73,55 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

LEDP-2016S-DMX - 120W LED Video & Foto Studioverlichting, 5400°K, 14400 lm, DMX-512, V-Mount batterijslot, DC 12V~24V
Het LED verlichtingspaneel illuStar® LEDP-2016S-DMX - 120W is uitermate geschikt voor verlichting bij TV-studio- en
videoproducties. Is ideaal voor de belichting bij de opname van journaals en interviews, opnamen met groene achtergrond en voor
product- en portretfotografie.
Uniforme lichtspreiding
In de TV-studio en de fotostudio wil je doorgaans een egaal daglicht van gelijke lichtintensiteit; dit is met gewone spots moeilijk te
verwezenlijken.
Het paneel is uitgerust met 2016 Ultra heldere daglicht LED's (5400°K) CRI 90 met een grote spreidingshoek van 80°.
Door middel van de afneembare 4-kleppenset kan men de lichtspreiding beperken.
Op het toestel kan op eenvoudige wijze een in optie verkrijgbare softbox met honingraatrooster geplaatst worden.

Artikelcode
LEDP-2016S-DMX
Adviesprijs
869,00 € incl. BTW
718,18 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Regelbaar
De lichtstroom is traploos regelbaar van 0 tot 100%, met behoud van de kleurtemperatuur over het hele regelbereik :
• Met een regelknop op de achterkant van het toestel zelf.
• Met een afstandbediening (LEDM-REM - in optie); dit verhoogt het werkcomfort wanneer het toestel op een moeilijk bereikbare
plaats is opgesteld.
• Met een afstandsbediening door een DMX besturingspaneel (in optie); het toestel bevat een ingebouwde DMX controller met
RJ45 in- en uitgang. DMX adressering van de kanalen : 001 tot 512.
Voeding
De illuStar® LED-panelen werken op 12-24 V DC; ze kunnen aangesloten worden op netstroom (met bijgeleverde voedingsadapter)
of op een externe batterij (in optie) voor gebruik op locatie.
De panelen zijn tevens voorzien van een V-Mount batterij-slot.
Licht en geluidloos
De illuStar® LED-panelen zijn compact en zeer licht en dus optimaal geschikt voor transport; ze worden geleverd met draagtas.
Om ieder storend geluid In een TV-studio te vermijden is er geen ventilator ingebouwd.
De aluminium behuizing dient als een groot koelblok en is voorzien van ventilatiegleuven voor natuurlijke koeling.
Bijgeleverde toebehoren:
- Afneembaar 4-kleppenset.
- Conversiefilter die de kleurtemperatuur omzet van 5400°K naar 3200°K.
- Diffuusfilter die de schaduwen verzacht.
- Draagtas.
- Voedingsadapter AC 220V – DC 19V 6,3A.
- Stroomkabel van 5 meter.
Optioneel verkrijgbare toebehoren:
- LEDP-2016S-SBHC : Softbox 25x80cm met diffusor & honingraatrooster.
- LEDM-REM : Afstandbediening voor het regelen van de lichtstroom van 0 tot 100%.
- DMX besturingspaneel.
- V-mount / V-lock batterij.
- LEDM-B17AH : 12V Batterij 17Ah, geschikt voor aansluiting van 2 toestellen, geleverd met handige draagtas en batterijlader.
- LEDM-BC5 – Aansluitkabel 12V - 5 meter voor aansluiten van tweede verlichtingstoestel op LEDM-B17AH batterij.
- inclusief voedingsadapter AC 220V-DC 19V
- DMX-512 - RJ45 input/output
- V-Mount batterijslot
- Afneembaar 4-kleppenset
- 2 filters: diffuus & 3200K
- Traploze lichtregeling
- Draagtas
- (Optioneel verkrijgbaar : batterij, softbox, afstandsbediende dimmer)
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Vergelijkbaar met halogeenlamp:

1200 W

Lichtstroom:

14400 Lm

Regelbereik lichtstroom:

0~100%

Verlichtingssterkte:

9936 Lux @1m

Spreidingshoek:

80°

Aantal LED’s:

2016

CRI:

90

Kleurtemperatuur:

5400 °K (+/-200°K)

Levensduur:

LED : 50.000 u bij omgevingstemperatuur van maximum 25°C

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Aluminium

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

DC 12~24V

Voedingsadapter:

AC 220V – DC 19V 6,3A

Vermogen:

LED: 120 W

Voeding:

Netspanning / Batterij

Batterijtype:

V-Mount / V-Lock

Autonomie:

± 2h met 230Wh V-Mount-batterij

DMX-512:

RJ45 in en uitgang

Extra:

Aansluiting voor afstandsbediening lichtregeling (LEDM-REM in
optie verkrijgbaar)

Draagtas:

Inclusief

Koppeling voor toebehoren:

Op toestel

Afmetingen:

21 x 75 x 4,9 cm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

LEDP-2016S-SBHC - Softbox voor LEDP-2016S serie, 25x80cm met Diffuser & Honingraatrooster
Aangepaste softbox met rooster van 25x80cm voor LEDP-2016S-DMX
- kan zowel met als zonder rooster gebruikt worden
Vorm:

Rechthoekig

Type:

Opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Inclusief

Grid - Maaswijdte:

50 mm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
LEDP-2016S-SBHC
Adviesprijs
98,00 € incl. BTW
80,99 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu
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LEDM-1144 - 75W LED Video & Foto Studioverlichting, 5400°K, 9000 lm, Traploze lichtregeling 10~100%, DC 12~19V
LED Video & Foto Studioverlichting: LEDM-1144
Energiezuinige LED-verlichting geschikt voor foto- en filmstudio.
Met de optioneel verkrijgbare batterij is deze uitermate geschikt voor gebruik op locatie.
illuStar® maakt voor deze studioverlichtingstoestellen gebruik van de nieuwste LED technologie.
Ultra heldere daglicht LED's (5400°K).
De lichtstroom is op het toestel traploos regelbaar van 10 tot 100% met behoud van de kleurtemperatuur over het hele
regelbereik.
Een afstandbediening (optioneel verkrijgbaar) voor regeling van de lichtstroom van 10 tot 100% verhoogt het werkcomfort;
indien het toestel op een moeilijk bereikbare plaats is opgesteld.
De constante stroom in de LED's zorgt voor een stabiele kleurtemperatuur.
Ontworpen voor het 16:9 videoformaat. Het ronde paneel produceert een verlichting met een grote spreidingshoek, zonder
hot-spot.
Op het toestel kan op eenvoudige wijze een in optie verkrijgbare Softbox van 60x60 cm geplaatst worden.
Het toestel is uitgerust met een parapluhouder en een centrale doorvoeropening.
De illuStar® LED-verlichting kenmerkt zich ten opzichte van andere lampen, niet alleen door het licht gewicht en de
compactheid, maar ook door de zéér hoge lichtopbrengst voor een laag verbruik.
Ze zijn schokbestendig, geven weinig warmte af en hebben een levensduur van meer dan 50.000 uur.
Bijgeleverde toebehoren:
- Voedingsadapter AC 220V – DC 12V 8A.
- Diffuus frontdoek

Artikelcode
LEDM-1144
Adviesprijs
499,00 € incl. BTW
412,40 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Optioneel verkrijgbare toebehoren:
- LEDM-B17AH : 12V Batterij 17Ah, geschikt voor aansluiting van 2 toestellen, geleverd met handige draagtas en batterijlader.
- LEDM-SB6060 : Aangepaste softbox van 60 x 60 cm.
- LEDM-REM : Afstandbediening voor het regelen van de lichtstroom van 10 tot 100%.
- LEDM-BC5 – Aansluitkabel 12V - 5 meter voor aansluiten van tweede LEDM-1144 verlichtingstoestel op LEDM-B17AH batterij
- inclusief voedingsadapter AC 220V-DC 12V
- (Optioneel verkrijgbaar : batterij, softbox, afstandsbediende dimmer)

www.studioflash.eu

Vergelijkbaar met halogeenlamp:

750 W

Lichtstroom:

9000 Lm

Regelbereik lichtstroom:

10~100%

Verlichtingssterkte:

6210 Lux @1m

Spreidingshoek:

80°

Aantal LED’s:

1144

CRI:

90

Kleurtemperatuur:

5400 °K (+/-200°K)

Levensduur:

LED : 50.000 u bij omgevingstemperatuur van maximum
25°C

Bevestigingsvoet:

Kunstof bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in kunstof en aluminium

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

DC 12~24V

Voedingsadapter:

AC 220V – DC 12V 8A

Vermogen:

LED: 75 W

Voeding:

Netspanning / Batterij

Batterijtype:

12V - 17 Ah - Onderhoudsvrije loodaccu

Autonomie:

2h (voor 1 LEDM-1144 op vol vermogen)

Zekering:

T-6.3A

DMX-512:

Neen

Extra:

Aansluiting voor afstandsbediening lichtregeling (LEDMREM in optie verkrijgbaar)

Parapluhouder:

Ja

Koppeling voor toebehoren:

Op toestel

Afmetingen:

Ø 37,3 cm

Gewicht:

1,76 kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu
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LEDM-SB6060 - Softbox 60x60cm voor LEDM-serie
Aangepaste softbox van 60 x 60 cm voor LEDM-serie

Vorm:

Vierkantig

Type:

Opvouwbaar

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
LEDM-SB6060
Adviesprijs
35,00 € incl. BTW
28,93 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

LEDM-REM - Afstandsbediening voor het regelen van de lichtstroom van 10~100% - LEDM & LEDP serie
Voor regeling van de lichtstroom van 10 tot 100% verhoogt het werkcomfort; indien het toestel op een moeilijk
bereikbare plaats is opgesteld.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
LEDM-REM
Adviesprijs
29,00 € incl. BTW
23,97 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

LEDM-B17AH - Batterij 12V 17Ah - geschikt voor aansluiting van 2 toestellen LEDM & LEDP-serie
Bijgeleverde toebehoren:
- Batterijlader: AC 220V /DC 13,8V - 2A
- Draagtas met schouderriem
- LEDM-BC5: aansluitkabel 12V - 5m.
Opgelet: Voor een 2de toestel LEDM of LEDP is een extra kabel LEDM-BC5 nodig
- inclusief batterijlader en draagtas

Artikelcode
LEDM-B17AH
Adviesprijs
155,00 € incl. BTW
128,10 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Batterijtype:

12V - 17 Ah - Onderhoudsvrije loodaccu

Autonomie:

2h (voor 1 LEDM-1144 op vol vermogen)

Batterijlader:

AC 220V /DC 13,8V - 2A

Oplaadcyclus:

Max. 500

Oplaadduur:

8u30

Draagtas:

Inclusief

Afmetingen:

90 x 200 x 210 mm

Gewicht:

5 Kg

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu
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LEDM-BC5 - Aansluitkabel 12V - 5 meter voor aansluiten van tweede LEDM of LEDP verlichtingstoestel op LEDM-B17AH batterij

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
LEDM-BC5
Adviesprijs
22,00 € incl. BTW
18,18 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

LEDE27-900 - 55W LED Video & Foto Studioverlichting, 5400°K, 6600 lm, voor plaatsing in lamphouder E27 220V
Energiezuinige 54W LED-verlichting geschikt voor foto- en videostudio en op verplaatsing.
Voorzien van een E27 lampvoet is dit toestel universeel inzetbaar, het kan in iedere 220V standaardlamphouder
geplaatst worden.
Het toestel bevat 900 Ultra heldere daglicht LED's (5400°K) CRI 90.
De LED’s zijn opgesteld op een rond paneel dat licht geeft met een grote spreidingshoek van 80°, zonder hot-spot.
Om ieder storend geluid In een TV-studio te vermijden is er geen ventilator ingebouwd.
De illuStar® LED-verlichting kenmerkt zich ten opzichte van andere lampen door hun licht gewicht, de compactheid en de zéér
hoge lichtopbrengst voor een laag verbruik.
Ze zijn schokbestendig, geven weinig warmte af en hebben een levensduur van meer dan 50.000 uur
Afstandbediening
Met de LEDE-REM afstandbediening (optioneel verkrijgbaar) is de lichtstroom regelbaar van 10 tot 100%, met behoud van de
kleurtemperatuur over het hele regelbereik. De afstandbediening verhoogt het werkcomfort indien het toestel op een moeilijk
bereikbare plaats is opgesteld.
Artikelcode
LEDE27-900

Voeding
Lampvoet E27 - 220V.

Adviesprijs
249,00 € incl. BTW
205,79 € excl. BTW

Bijgeleverde toebehoren
- Diffuus frontdoek.

klik hier om dit product
online te bekijken

Optioneel verkrijgbare toebehoren:
- LEDE-REM afstandbediening
- LH-27U - Universele lampenhouder voor E27 lamp (draai- en kantelbaar) met parapluhouder.
- (Optioneel verkrijgbaar : LEDE-REM afstandsbediende dimmer)

www.studioflash.eu

Vergelijkbaar met halogeenlamp:

550 W

Lichtstroom:

6600 Lm

Regelbereik lichtstroom:

10~100% met LEDE-REM

Verlichtingssterkte:

4554 Lux @1m

Spreidingshoek:

80°

Aantal LED’s:

900

CRI:

90

Kleurtemperatuur:

5400 °K (+/-200°K)

Levensduur:

LED : 50.000 u bij omgevingstemperatuur van maximum
25°C

Behuizing:

Stevige behuizing in kunstof en aluminium

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

220~240V

Vermogen:

LED: 55 W

Voeding:

E-27 lampvoet

DMX-512:

Neen

Extra:

Aansluiting voor afstandsbediening lichtregeling (LEDE-REM
in optie verkrijgbaar)

Afmetingen:

Ø 29,5 x 11 cm

Gewicht:

1,06 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop
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LEDE-REM - Afstandsbediening voor het regelen van de lichtstroom van 10~100% - LEDE serie
Voor regeling van de lichtstroom van 10 tot 100% verhoogt het werkcomfort; indien het toestel op een moeilijk
bereikbare plaats is opgesteld.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
LEDE-REM
Adviesprijs
29,00 € incl. BTW
23,97 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

LEDS-1500B - 150W LED Video & Foto Studiolamp (Bowens-S koppeling), 5500°K, 15000 lm, Digitaal
Energiezuinige LED-verlichting voor foto- en videostudio.
illuStar® maakt voor deze studioverlichtingstoestellen gebruik van de nieuwste LED technologie.
De lichtstroom is traploos regelbaar met een stabiele kleurtemperatuur over het hele regelbereik.
De illuStar® LED-verlichting is compact en licht, met een zéér hoge lichtopbrengst voor een extreem laag verbruik.
Ze zijn schokbestendig, geven weinig warmte af en hebben een levensduur van meer dan 30.000h
- Vermogen LED's : 150 W
- Digitaal display
- Compatible Bowens S-type koppeling voor de bevestiging van toebehoren.
Bijgeleverde toebehoren:
- Reflector Ø18.5cm - met afmeembare duffuus
- Stroomkabel van 5 meter

Artikelcode
LEDS-1500B

- Traploze lichtregeling 0 → 100%

Adviesprijs
459,00 € incl. BTW
379,34 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Digitaal display:

Ja

Vergelijkbaar met halogeenlamp:

1500 W

Lichtstroom:

15000 Lm

Regelbereik lichtstroom:

0~100%

Verlichtingssterkte:

12420 Lux @1m

Aantal LED’s:

72

CRI:

90

Kleurtemperatuur:

5400 °K (+/-200°K)

Levensduur:

LED : 30.000 u bij omgevingstemperatuur van
maximum 25°C

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Ja

Voedingsspanning:

90~240V

Vermogen:

LED: 150 W

Voeding:

Netspanning

Zekering:

T-5A

DMX-512:

Neen

Extra:

Reflector ø18.5cm - met afmeenbaar diffuus

Parapluhouder:

Ja

Koppeling voor toebehoren:

Bowens S-type (compatibel) - illuStar

Afmetingen:

Ø 13 x 32 cm

Gewicht:

2,41 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu
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FL-1000 - 100W LED Fresnel focusserende spot, 5500°K, 10000 lm, 4 zwarte kleppen
Energiezuinige Fresnel spot met LED-licht en lens met hoge definitie voor foto- en videostudio.
illuStar® maakt voor deze studioverlichtingstoestellen gebruik van de nieuwste LED technologie.
De illuStar® LED-verlichting is compact en licht, met een zéér hoge lichtopbrengst voor een extreem laag verbruik.
Ze zijn schokbestendig, geven weinig warmte af en hebben een levensduur van meer dan 30.000h.
- Vermogen LED's : 100 W
Bijgeleverde toebehoren:
- 4-kleppenset zwart
- Filter (3200°K en diffuus)
- Aansluitkabel 230V (2,5 + 0,5m)
Artikelcode
FL-1000
Adviesprijs
360,00 € incl. BTW
297,52 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Vergelijkbaar met halogeenlamp:

1000 W

Lichtstroom:

10000 Lm

Regelbereik lichtstroom:

Neen

Verlichtingssterkte:

11900 Lux @1m

Spreidingshoek:

Regelbaar 80° - 120°

CRI:

90

Kleurtemperatuur:

5400 °K (+/-200°K)

Levensduur:

LED : 30.000 u bij omgevingstemperatuur van
maximum 25°C

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

90~240V

Vermogen:

LED: 100 W

Voeding:

Netspanning

Zekering:

T-5A

DMX-512:

Neen

Extra:

4-kleppenset zwart - Filter 3200°K /diffuus

Koppeling voor toebehoren:

Neen

Afmetingen:

35,5 x 30 x 27,5 cm

Gewicht:

3,9 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

BAT-VM160 - V-Mount Li-ion batterij 162 Wh 14,8V - 10,94 Ah - LEDP serie

Artikelcode
BAT-VM160

Batterijtype:

V-Mount / V-Lock

Oplaadcyclus:

Max. 500

Gewicht:

1,06 Kg

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Adviesprijs
248,00 € incl. BTW
204,96 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu
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BAT-VM230 - V-Mount Li-ion batterij 230 Wh 14,8V - 15,54 Ah - LEDP serie

Artikelcode
BAT-VM230

Batterijtype:

V-Mount / V-Lock

Oplaadcyclus:

Max. 500

Gewicht:

1,330 Kg

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Adviesprijs
349,00 € incl. BTW
288,43 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

CH-VM - Li-ion batterijlader 14,8V - voor V-Mount batterij

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
CH-VM
Adviesprijs
53,00 € incl. BTW
43,80 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu
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LEDC-5W - 5W LED Video & Foto cameralamp - 5500°K - 360 lx - Voor 4 AA batterijen
Energiezuinige LED-verlichting.
Geschikt voor alle populaire video- en fotocamera's en eenvoudig te plaatsen op de standaard flitsschoen of
accessoireschoen, of met behulp van de bijgeleverde bevestigingsbeugel.
De montagevoet is voorzien van 1/4" F draad waardoor de illuStar® cameralamp ook rechtstreeks op een lampstatief kan
geplaast worden.
illuStar® maakt voor deze cameralamp gebruik van de nieuwste LED technologie.
Ultra heldere daglicht LED's (5500°K)
De constante stroom in de LED's zorgt voor een stabiele kleurtemperatuur.
Ontworpen voor het 16:9 videoformaat. Het paneel produceert een verlichting met een grote spreidingshoek zonder hotspot.
Het toestel heeft aan de voorkant een houder voor eenvoudige plaatsing van de bijgeleverde filters.

Artikelcode
LEDC-5W

De illuStar® LED-verlichting kenmerkt zich ten opzichte van andere lampen, niet alleen door het licht gewicht en de
compactheid, maar ook door de zéér hoge lichtopbrengst voor een laag verbruik.
Ze zijn schokbestendig, geven weinig warmte af en hebben een levensduur van meer dan 30.000 uur.

Adviesprijs
39,00 € incl. BTW
32,23 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Het is een veelzijdig en uitbreidbaar verlichtingssysteem. U kunt meerdere toestellen eenvoudig aan elkaar koppelen;
door het combineren van meerdere toestellen is ieder formaat en grootte mogelijk.
Bijgeleverde toebehoren:
- Bevestigingsbeugel van 15cm met flitsschoen / accessoireschoen, 1/4"M camerabevestiging, 1/4"F draad voor statief.
- Conversiefilter die de kleurtemperatuur van 5500°K maar 3200°K omzet.
- Diffuusfilter die de schaduwen verzacht.
- standaard flitsschoen/accessoireschoen - camera bevestigingsbeugel - 2 filters: diffuus & 3200K

www.studioflash.eu

Vergelijkbaar met halogeenlamp:

50 W

Lichtstroom:

300 Lm

Regelbereik lichtstroom:

½ en vol vermogen

Verlichtingssterkte:

360 Lux @1m

Spreidingshoek:

60°

Aantal LED’s:

64

CRI:

85~90

Kleurtemperatuur:

5500 °K (+/-200°K)

Levensduur:

LED : 30.000 u bij omgevingstemperatuur van
maximum 25°C

Bevestigingsvoet:

Voor standaard flitsschoen / accessoireschoen /
statief met 1/4" M draad

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

DC 4~6V

Vermogen:

LED: 5 W

Voeding:

Batterij

Batterijtype:

4x AA (niet inbegrepen)

Autonomie:

± 2h met 2700mAh NiMh-batterij

Koppeling voor toebehoren:

Neen

Afmetingen:

7,6 x 7,6 x 3,4 cm

Gewicht:

0,190 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu
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LEDC-6W - 6W LED Video & Foto cameralamp - 5500°K - 360 lm - Ingebouwde oplaadbare Li-ion batterij
Energiezuinige LED-verlichting met ingebouwde herlaadbare Li-ion batterij, geschikt voor het maken van heldere en
kleurrijke opnamen gedurende 2h30.
Geschikt voor alle populaire video- en fotocamera's en eenvoudig te plaatsen op de standaard flitsschoen of
accessoireschoen, of met behulp van de bijgeleverde bevestigingsbeugel.
De montagevoet is voorzien van 1/4" F draad waardoor de illuStar® cameralamp ook rechtstreeks op een lampstatief kan
geplaast worden.

Artikelcode
LEDC-6W

illuStar® maakt voor deze cameralamp gebruik van de nieuwste LED technologie.
Ultra heldere daglicht LED's (5500°K)
De constante stroom in de LED's zorgt voor een stabiele kleurtemperatuur.
Ontworpen voor het 16:9 videoformaat. Het paneel produceert een verlichting met een grote spreidingshoek zonder hotspot.
Het toestel heeft aan de voorkant een houder voor eenvoudige plaatsing van de bijgeleverde filters.

Adviesprijs
74,00 € incl. BTW
61,16 € excl. BTW

De illuStar® LED-verlichting kenmerkt zich ten opzichte van andere lampen, niet alleen door het licht gewicht en de
compactheid, maar ook door de zéér hoge lichtopbrengst voor een laag verbruik.
Ze zijn schokbestendig, geven weinig warmte af en hebben een levensduur van meer dan 30.000 uur.

klik hier om dit product
online te bekijken

Het is een veelzijdig en uitbreidbaar verlichtingssysteem. U kunt meerdere toestellen eenvoudig aan elkaar koppelen;
door het combineren van meerdere toestellen is ieder formaat en grootte mogelijk.
Stevige rubber-gecoat kunstofbehuizing.
Bijgeleverde toebehoren:
- Batterijlader.
- Bevestigingsbeugel van 15cm met flitsschoen / accessoireschoen, 1/4"M camerabevestiging, 1/4"F draad voor statief.
- Conversiefilter die de kleurtemperatuur van 5500°K maar 3200°K omzet.
- Diffuusfilter die de schaduwen verzacht.
- standaard flitsschoen/accessoireschoen - camera bevestigingsbeugel - 2 filters: diffuus & 3200K
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Vergelijkbaar met halogeenlamp:

60 W

Lichtstroom:

360 Lm

Regelbereik lichtstroom:

Neen

Verlichtingssterkte:

430 Lux @1m

Spreidingshoek:

60°

Aantal LED’s:

60

CRI:

85~90

Kleurtemperatuur:

5500 °K (+/-200°K)

Levensduur:

LED : 30.000 u bij omgevingstemperatuur van
maximum 25°C

Bevestigingsvoet:

Voor standaard flitsschoen / accessoireschoen /
statief met 1/4" M draad

Behuizing:

Kunstof

Koelventilator:

Neen

Vermogen:

LED: 6 W

Voeding:

Batterij

Batterijtype:

Li-ion oplaadbare batterij 5600mAh 3,7V

Autonomie:

2h30

Batterijlader:

AC 220V DC 4,8V – 1A

Oplaadcyclus:

Max. 300

Oplaadduur:

4 uur

Koppeling voor toebehoren:

Neen

Afmetingen:

12 x 8 x 4,2 cm

Gewicht:

0,226 kg (inclusief batterij)

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

LEDC-8W - 8W LED Video & Foto cameralamp - 5500°K - 850 lx - Voor 6 AA batterijen
Energiezuinige LED-verlichting.
Geschikt voor alle populaire video- en fotocamera's en eenvoudig te plaatsen op de standaard flitsschoen of
accessoireschoen, of met behulp van de bijgeleverde bevestigingsbeugel.
De montagevoet is voorzien van 1/4" F draad waardoor de illuStar® cameralamp ook rechtstreeks op een lampstatief kan
geplaast worden.
illuStar® maakt voor deze cameralamp gebruik van de nieuwste LED technologie.
Ultra heldere daglicht LED's (5500°K)
De constante stroom in de LED's zorgt voor een stabiele kleurtemperatuur.
Ontworpen voor het 16:9 videoformaat. Het paneel produceert een verlichting met een grote spreidingshoek zonder hotspot.
Het toestel heeft aan de voorkant een houder voor eenvoudige plaatsing van de bijgeleverde filters.

Artikelcode
LEDC-8W

De illuStar® LED-verlichting kenmerkt zich ten opzichte van andere lampen, niet alleen door het licht gewicht en de
compactheid, maar ook door de zéér hoge lichtopbrengst voor een laag verbruik.
Ze zijn schokbestendig, geven weinig warmte af en hebben een levensduur van meer dan 30.000 uur.

Adviesprijs
88,00 € incl. BTW
72,73 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Het is een veelzijdig en uitbreidbaar verlichtingssysteem. U kunt meerdere toestellen eenvoudig aan elkaar koppelen;
door het combineren van meerdere toestellen is ieder formaat en grootte mogelijk.
Bijgeleverde toebehoren:
- Bevestigingsbeugel van 15cm met flitsschoen / accessoireschoen, 1/4"M camerabevestiging, 1/4"F draad voor statief.
- Conversiefilter die de kleurtemperatuur van 5500°K maar 3200°K omzet.
- Diffuusfilter die de schaduwen verzacht.
- standaard flitsschoen/accessoireschoen - camera bevestigingsbeugel - 2 filters: diffuus & 3200K

www.studioflash.eu

Vergelijkbaar met halogeenlamp:

80 W

Lichtstroom:

720 Lm

Regelbereik lichtstroom:

10~100%

Verlichtingssterkte:

850 Lux @1m

Spreidingshoek:

60°

Aantal LED’s:

144

CRI:

85~90

Kleurtemperatuur:

5500 °K (+/-200°K)

Levensduur:

LED : 30.000 u bij omgevingstemperatuur van
maximum 25°C

Bevestigingsvoet:

Voor standaard flitsschoen / accessoireschoen /
statief met 1/4" M draad

Behuizing:

Kunstof

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

DC 5,8~9V

Vermogen:

LED: 8 W

Voeding:

Batterij

Batterijtype:

6x AA (niet inbegrepen)

Autonomie:

± 2h met 2700mAh NiMh-batterij

Koppeling voor toebehoren:

Neen

Afmetingen:

12,8 x 8 x 3,4 cm

Gewicht:

0,210 kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

DL100S-DMX - 110W, DMX-512, digitaal & traploos dimbaar 3%~100% (2500~40 lx op 1m) - Spiegelende kleppen - 5400°K
Deze fluorescentie-daglichtlampen worden gekenmerkt door hun gelijkmatige verlichting,
vlotte regeling van de lichtintensiteit en hoge stabiliteit van de kleurtemperatuur.
• Geschikt voor analoge en digitale foto- en filmopnames.
• Daglicht 5400 °K - CRI 90 (of op aanvraag kunstlicht 3400 °K).
• Digitaal controlepaneel met dimmer aan de achterkant van de lamp.
• Traploos dimbaar van 3 tot 100%
• Op afstand bedienbaar d.m.v. DMX 512 standaard.
• Absoluut flikkervrij door toepassing van elektronische hoogfrequentballast.
• Geeft nauwelijks warmte af.
• Lange levensduur van de lampen (10.000 uren).
• Functionele en zeer stevige behuizing.
• 4 spiegelende verstelbare kleppen voor regeling van de lichtverdeling.
Artikelcode
DL100S-DMX

Vergelijkbaar met halogeenlamp:

550 W

Adviesprijs
682,00 € incl. BTW
563,64 € excl. BTW

Lichtstroom:

8000 Lm

Regelbereik lichtstroom:

3~100%

Verlichtingssterkte:

2500 Lux @1m

klik hier om dit product
online te bekijken

CRI:

90

Kleurtemperatuur:

5400 °K

Levensduur:

Lamp : 10.000 u

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

220~240V

Vermogen:

110 W

Voeding:

Netspanning

Zekering:

T-6.3A

DMX-512:

XLR 3-pin in en uitgang

Afmetingen:

21 x 64 x 11 cm

Gewicht:

5,30 Kg

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

DL100C-DMX - 110W, DMX-512, digitaal & traploos dimbaar 3%~100% (2500~40 lx op 1m) - Zwarte kleppen - 5400°K
Deze fluorescentie-daglichtlampen worden gekenmerkt door hun gelijkmatige verlichting,
vlotte regeling van de lichtintensiteit en hoge stabiliteit van de kleurtemperatuur.
• Geschikt voor analoge en digitale foto- en filmopnames.
• Daglicht 5400 °K - CRI 90 (of op aanvraag kunstlicht 3400 °K).
• Digitaal controlepaneel met dimmer aan de achterkant van de lamp.
• Traploos dimbaar van 3 tot 100%
• Op afstand bedienbaar d.m.v. DMX 512 standaard.
• Absoluut flikkervrij door toepassing van elektronische hoogfrequentballast.
• Geeft nauwelijks warmte af.
• Lange levensduur van de lampen (10.000 uren).
• Functionele en zeer stevige behuizing.
• 4 zwarte verstelbare kleppen voor regeling van de lichtverdeling.
Artikelcode
DL100C-DMX

Vergelijkbaar met halogeenlamp:

550 W

Adviesprijs
653,00 € incl. BTW
539,67 € excl. BTW

Lichtstroom:

8000 Lm

Regelbereik lichtstroom:

3~100%

Verlichtingssterkte:

2500 Lux @1m

klik hier om dit product
online te bekijken

CRI:

90

Kleurtemperatuur:

5400 °K

Levensduur:

Lamp : 10.000 u

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

220~240V

Vermogen:

110 W

Voeding:

Netspanning

Zekering:

T-6.3A

DMX-512:

XLR 3-pin in en uitgang

Afmetingen:

21 x 64 x 11 cm

Gewicht:

5,30 Kg

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

www.studioflash.eu
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Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

DL200S-DMX - 220W, DMX-512, digitaal & traploos dimbaar 3%~100% (5000~80 lx op 1m) - Spiegelende kleppen - 5400°K
Deze fluorescentie-daglichtlampen worden gekenmerkt door hun gelijkmatige verlichting,
vlotte regeling van de lichtintensiteit en hoge stabiliteit van de kleurtemperatuur.
• Geschikt voor analoge en digitale foto- en filmopnames.
• Daglicht 5400 °K - CRI 90 (of op aanvraag kunstlicht 3400 °K).
• Digitaal controlepaneel met dimmer aan de achterkant van de lamp.
• Traploos dimbaar van 3 tot 100%
• Op afstand bedienbaar d.m.v. DMX 512 standaard.
• Absoluut flikkervrij door toepassing van elektronische hoogfrequentballast.
• Geeft nauwelijks warmte af.
• Lange levensduur van de lampen (10.000 uren).
• Functionele en zeer stevige behuizing.
• 4 spiegelende verstelbare kleppen voor regeling van de lichtverdeling.
Artikelcode
DL200S-DMX

Vergelijkbaar met halogeenlamp:

1100 W

Adviesprijs
920,00 € incl. BTW
760,33 € excl. BTW

Lichtstroom:

16000 Lm

Regelbereik lichtstroom:

3~100%

Verlichtingssterkte:

5000 Lux @1m

klik hier om dit product
online te bekijken

CRI:

90

Kleurtemperatuur:

5400 °K

Levensduur:

Lamp : 10.000 u

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

220~240V

Vermogen:

220 W

Voeding:

Netspanning

Zekering:

T-6.3A

DMX-512:

XLR 3-pin in en uitgang

Afmetingen:

39,5 x 64 x 11 cm

Gewicht:

7,90 Kg

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

DL200C-DMX - 220W, DMX-512, digitaal & traploos dimbaar 3%~100% (5000~80 lx op 1m) - Zwarte kleppen - 5400°K
Deze fluorescentie-daglichtlampen worden gekenmerkt door hun gelijkmatige verlichting,
vlotte regeling van de lichtintensiteit en hoge stabiliteit van de kleurtemperatuur.
• Geschikt voor analoge en digitale foto- en filmopnames.
• Daglicht 5400 °K - CRI 90 (of op aanvraag kunstlicht 3400 °K).
• Digitaal controlepaneel met dimmer aan de achterkant van de lamp.
• Traploos dimbaar van 3 tot 100%
• Op afstand bedienbaar d.m.v. DMX 512 standaard.
• Absoluut flikkervrij door toepassing van elektronische hoogfrequentballast.
• Geeft nauwelijks warmte af.
• Lange levensduur van de lampen (10.000 uren).
• Functionele en zeer stevige behuizing.
• 4 zwarte verstelbare kleppen voor regeling van de lichtverdeling.
Artikelcode
DL200C-DMX

Vergelijkbaar met halogeenlamp:

1100 W

Adviesprijs
886,00 € incl. BTW
732,23 € excl. BTW

Lichtstroom:

16000 Lm

Regelbereik lichtstroom:

3~100%

Verlichtingssterkte:

5000 Lux @1m

klik hier om dit product
online te bekijken

CRI:

90

Kleurtemperatuur:

5400 °K

Levensduur:

Lamp : 10.000 u

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

220~240V

Vermogen:

220 W

Voeding:

Netspanning

Zekering:

T-6.3A

DMX-512:

XLR 3-pin in en uitgang

Afmetingen:

39,5 x 64 x 11 cm

Gewicht:

7,90 Kg

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

A131 - Honingraat voor DL200

Vorm:

Rechthoekig

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Artikelcode
A131
Adviesprijs
155,00 € incl. BTW
128,10 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu
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Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SET-FLT2-38 - Studio Kit (6000 lm) 2x 38W Daglicht fluorescentielampen, 2x statief 190cm, 2x Paraplu diffuus wit ø84cm
Inhoud :
2 x FL38 - Daglicht Fluorescent spiraallamp - 38W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 3000 lm
2 x LH-27U - Universele lampenhouder voor E27 lamp / slave flash - (draai- en kantelbaar) met parapluhouder
2 x LS-202 - Lampstatief 195~65cm, opgevouwd 70cm, voet ø88cm, 3-delig ø25,3/22/19mm
2 x UR-80T - Paraplu - diffuus wit - ø84cm
Ze zijn niet geschikt voor gebruik met een dimmer.
(= vergelijkbaar met halogeen lamp 380W)
Inhoud :
2 x FL38 - Daglicht Fluorescent spiraallamp - 38W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 3000 lm
2 x LH-27U - Universele lampenhouder voor E27 lamp / slave flash - (draai- en kantelbaar) met parapluhouder
2 x LS-202 - Lampstatief 195~65cm, opgevouwd 70cm, voet ø88cm, 3-delig ø25,3/22/19mm
2 x UR-80T - Paraplu - diffuus wit - ø84cm

Artikelcode
SET-FLT2-38
Adviesprijs
116,00 € incl. BTW
95,87 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Vergelijkbaar met halogeenlamp:

380 W

Lichtstroom:

6000 Lm

Regelbereik lichtstroom:

Neen

CRI:

90

Kleurtemperatuur:

5500 °K (+/-200°K)

Levensduur:

Lamp : 6.000 u bij omgevingstemperatuur van
maximum 50°C

Bevestigingsvoet:

Kunstof bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

220~240V

Voeding:

Netspanning

Schakelaar:

Ja

Parapluhouder:

Ja

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

SET-FLT2-105 - Studio Kit (16800 lm) 2x 105W Daglicht fluorescentielampen, 2x statief 190cm, 2x Paraplu diffuus wit ø84cm
Inhoud:
2 x FL105 - Daglicht Fluorescent spiraallamp - 105W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 8400 lm
2 x LH-27U - Universele lampenhouder voor E27 lamp / slave flash - (draai- en kantelbaar) met parapluhouder
2 x LS-202 - Lampstatief 195~65cm, opgevouwd 70cm, voet ø88cm, 3-delig ø25,3/22/19mm
2 x UR-80T - Paraplu - diffuus wit - ø84cm
Ze zijn niet geschikt voor gebruik met een dimmer.
(= vergelijkbaar met halogeen lamp 1050W)
Inhoud:
2 x FL105 - Daglicht Fluorescent spiraallamp - 105W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 8400 lm
2 x LH-27U - Universele lampenhouder voor E27 lamp / slave flash - (draai- en kantelbaar) met parapluhouder
2 x LS-202 - Lampstatief 195~65cm, opgevouwd 70cm, voet ø88cm, 3-delig ø25,3/22/19mm
2 x UR-80T - Paraplu - diffuus wit - ø84cm
Artikelcode
SET-FLT2-105
Adviesprijs
171,00 € incl. BTW
141,32 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Vergelijkbaar met halogeenlamp:

1050 W

Lichtstroom:

16800 Lm

Regelbereik lichtstroom:

Neen

CRI:

90

Kleurtemperatuur:

5500 °K (+/-200°K)

Levensduur:

Lamp : 6.000 u bij omgevingstemperatuur van
maximum 50°C

Bevestigingsvoet:

Kunstof bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

220~240V

Voeding:

Netspanning

Schakelaar:

Ja

Parapluhouder:

Ja

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SET-FLT4-105 - Studio Kit (33600lm) 4x 105W Daglicht fluorescentielampen, 2x statief 190cm, 2x Paraplu zilver ø84cm
Inhoud :
4 x FL105 - Daglicht Fluorescent spiraallamp - 105W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 8400 lm (= vergelijkbaar met
halogeen lamp 525W)
2 x LH-D27U - Universele Dubbele lampenhouder voor twee E27 lampen / slave flash - (draai & kantelbaar) met
parapluhouder
2 x LS-202 - Lampstatief 195~65cm, opgevouwd 70cm, voet ø88cm, 3-delig ø25,3/22/19mm
2 x UR-80S - Paraplu - zilver/zwart - ø84cm
Ze zijn niet geschikt voor gebruik met een dimmer.
(= vergelijkbaar met halogeen lamp 2100W)
Inhoud :
4 x FL105 - Daglicht Fluorescent spiraallamp - 105W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 8400 lm
2 x LH-D27U - Universele Dubbele lampenhouder voor twee E27 lampen / slave flash - (draai & kantelbaar) met
parapluhouder
2 x LS-202 - Lampstatief 195~65cm, opgevouwd 70cm, voet ø88cm, 3-delig ø25,3/22/19mm
2 x UR-80S - Paraplu - zilver/zwart - ø84cm

Artikelcode
SET-FLT4-105
Adviesprijs
276,00 € incl. BTW
228,10 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Vergelijkbaar met halogeenlamp:

2100 W

Lichtstroom:

33600 Lm

Regelbereik lichtstroom:

Neen

CRI:

90

Kleurtemperatuur:

5500 °K (+/-200°K)

Levensduur:

Lamp : 6.000 u bij omgevingstemperatuur van
maximum 50°C

Bevestigingsvoet:

Kunstof bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

220~240V

Voeding:

Netspanning

Schakelaar:

Ja

Parapluhouder:

Ja

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

SET-FL8-SB - Studiokit (1440W 23040 lm) 2x lamp met softbox 50*70cm, 8x 36W fluorescentielamp, 2x statief 190cm
2x Studiolamp voor 4 E27 lampen - met Softbox 50x70cm - 2-staps vermogenregeling
8x FL36 - Daglicht fluorescent spiraallamp - 36W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 2880 lm (= vergelijkbaar met
halogeenlamp 180W)
2x LS-190 - Lampstatief 65~190cm, opgevouwd 65cm, voet ø88cm, 3-delig ø25/22/19mm
(= vergelijkbaar met halogeen lamp 1440W)
Inhoud :
2x Studiolamp voor 4 E27 lampen - met Softbox 50x70cm - 2-staps vermogenregeling
8x FL36 - Daglicht fluorescent spiraallamp - 36W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 2880 lm
2x LS-190 - Lampstatief 65~190cm
Vergelijkbaar met halogeenlamp:

1440 W

Lichtstroom:

23040 Lm

Artikelcode
SET-FL8-SB

Regelbereik lichtstroom:

2 stappen

Verlichtingssterkte:

4900 Lux @1m

Adviesprijs
239,00 € incl. BTW
197,52 € excl. BTW

CRI:

90

Kleurtemperatuur:

5500 °K (+/-200°K)

Levensduur:

Lamp : 6.000 u bij omgevingstemperatuur van
maximum 50°C

Bevestigingsvoet:

Kunstof bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Kunstof

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

220~240V

Voeding:

Netspanning

Extra:

Vaste softbox

Koppeling voor toebehoren:

Neen

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu
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SET-FL8-SBO - Studiokit (1440W 23040 lm) 2x lamp met softbox ø65cm, 8x 36W fluorescentielamp, 2x statief 190cm
2x Studiolamp voor 4 E27 lampen - met Softbox octogonaal ø65cm - 2 staps vermogenregeling
8x FL36 - Daglicht fluorescent spiraallamp - 36W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 2880 lm (= vergelijkbaar met
halogeenlamp 180W)
2x LS-190 - Lampstatief 65~190cm, opgevouwd 65cm, voet ø88cm, 3-delig ø25/22/19mm
(= vergelijkbaar met halogeen lamp 1440W)
Inhoud :
2x Studiolamp voor 4 E27 lampen - met Softbox octogonaal ø65cm - 2 staps vermogenregeling
8x FL36 - Daglicht fluorescent spiraallamp - 36W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 2880 lm
2x LS-190 - Lampstatief 65~190cm,
Artikelcode
SET-FL8-SBO
Adviesprijs
273,00 € incl. BTW
225,62 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Vergelijkbaar met halogeenlamp:

1440 W

Lichtstroom:

23040 Lm

Regelbereik lichtstroom:

2 stappen

Verlichtingssterkte:

4900 Lux @1m

CRI:

90

Kleurtemperatuur:

5500 °K (+/-200°K)

Levensduur:

Lamp : 6.000 u bij omgevingstemperatuur van
maximum 50°C

Bevestigingsvoet:

Kunstof bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Kunstof

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

220~240V

Voeding:

Netspanning

Extra:

Vaste softbox

Koppeling voor toebehoren:

Neen

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

SET-FL8-FSB - Studiokit (1440W 23040 lm) 2x lamp met softbox 60*60cm, 8x 36W fluorescentielamp, 2x statief 190cm
2x Studiolamp voor 4 E27 lampen - met Easy opvouwbare Softbox 60x60cm
8x FL36 - Daglicht fluorescent spiraallamp - 36W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 2880 lm (= vergelijkbaar met
halogeenlamp 180W)
2x LS-190 - Lampstatief 65~190cm, opgevouwd 65cm, voet ø88cm, 3-delig ø25/22/19mm
(= vergelijkbaar met halogeen lamp 1440W)
Inhoud :
2x Studiolamp voor 4 E27 lampen - met Easy opvouwbare Softbox 60x60cm
8x FL36 - Daglicht fluorescent spiraallamp - 36W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 2880 lm
2x LS-190 - Lampstatief 65~190cm
Vergelijkbaar met halogeenlamp:

1440 W

Lichtstroom:

23040 Lm

Artikelcode
SET-FL8-FSB

Regelbereik lichtstroom:

Neen

Verlichtingssterkte:

4900 Lux @1m

Adviesprijs
309,00 € incl. BTW
255,37 € excl. BTW

CRI:

90

Kleurtemperatuur:

5500 °K (+/-200°K)

Levensduur:

Lamp : 6.000 u bij omgevingstemperatuur van
maximum 50°C

Bevestigingsvoet:

Kunstof bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Kunstof

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

220~240V

Voeding:

Netspanning

Extra:

Vaste softbox

Koppeling voor toebehoren:

Neen

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

CL-FL5-SB - Studiolamp (950W 15000 lm) met 5x38W fluorescentielampen E27 - Softbox 50x70 cm - 5 staps vermogenregeling
Studiolamp voor continue verlichting met 5-stap vermogenregeling.
Inlusief :
5x 38W daglicht fluorescentielampen E27 voor fotografie & videoverlichting. 5500K - CRI 90
1x vaste softbox 50x70cm
1x stroomkabel 5m
Volgende lampen kunnen gebruikt worden: FL32 / FL38 / FL80 / JDD-150 / JDD-250
Ze zijn niet geschikt voor gebruik met een dimmer.

Vergelijkbaar met halogeenlamp:

950 W

Lichtstroom:

15000 Lm

Artikelcode
CL-FL5-SB

Regelbereik lichtstroom:

5 stappen

Verlichtingssterkte:

3600 Lux @1m

Adviesprijs
128,00 € incl. BTW
105,79 € excl. BTW

CRI:

90

Kleurtemperatuur:

5500 °K (+/-200°K)

Levensduur:

Lamp : 6.000 u bij omgevingstemperatuur van
maximum 50°C

Bevestigingsvoet:

Kunstof bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Kunstof

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

220~240V

Vermogen:

200 VA

Voeding:

Netspanning

Zekering:

F-5A

DMX-512:

Neen

Extra:

Vaste softbox

Koppeling voor toebehoren:

Neen

Afmetingen:

13 x 13 x 9,5 cm

Gewicht:

0,80 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

CL-FL7-SBO - Studiolamp (1330W 21000 lm) met 7x38W fluorescentielampen E27 - Softbox octogonaal ø80cm - 5 staps
vermogenregeling
Studiolamp voor continue verlichting met 5-stap vermogenregeling.
Inlusief :
7x 38W daglicht fluorescentielampen E27 voor fotografie & videoverlichting. 5500K - CRI 90
1x vaste softbox octogonaal ø80cm
1x stroomkabel 5m
Volgende lampen kunnen gebruikt worden: FL32 / FL38 / FL80 / FL70 / FL105 / FL135 / JDD-150 / JDD-250
Ze zijn niet geschikt voor gebruik met een dimmer.
Artikelcode
CL-FL7-SBO

Vergelijkbaar met halogeenlamp:

1330 W

Adviesprijs
159,00 € incl. BTW
131,40 € excl. BTW

Lichtstroom:

21000 Lm

Regelbereik lichtstroom:

5 stappen

Verlichtingssterkte:

4900 Lux @1m

klik hier om dit product
online te bekijken

CRI:

90

Kleurtemperatuur:

5500 °K (+/-200°K)

Levensduur:

Lamp : 6.000 u bij omgevingstemperatuur van
maximum 50°C

Bevestigingsvoet:

Kunstof bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Kunstof

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

220~240V

Vermogen:

300 VA

Voeding:

Netspanning

Zekering:

F-5A

DMX-512:

Neen

Extra:

Vaste softbox

Koppeling voor toebehoren:

Neen

Afmetingen:

13 x 13 x 9,5 cm

Gewicht:

0,90 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

LH-D27U - Universele Dubbele lampenhouder voor twee E27 lampen / slave flash - (draai & kantelbaar) met parapluhouder
Universele dubbele lamphouder voor twee E27 lampen of Slave Flash, met regelklem en parapluhouder.
Voorzien van spigotkoppeling voor plaatsing op statief of ander toebehoren.
Voorzien van een schakelaar per lamp.
Volgende lampen kunnen gebruikt worden: FL32 / FL38 / FL80 / FL70 / FL105 / FL135 / JDD-150 / JDD-250
Universele lamphouder

Artikelcode
LH-D27U
Adviesprijs
22,00 € incl. BTW
18,18 € excl. BTW

Materiaal:

Kunstof

Bevestigingsvoet:

Kunstof bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Voedingsspanning:

220~240V

Voeding:

Netspanning

Schakelaar:

Ja

Parapluhouder:

Ja

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

LH-27U - Universele lampenhouder voor E27 lamp / slave flash - (draai- en kantelbaar) met parapluhouder
Universele lamphouder voor E27 lamp of Slave Flash, met regelklem en parapluhouder.
Voorzien van spigotkoppeling voor plaatsing op statief of ander toebehoren.
Voorzien van een schakelaar.
Volgende lampen kunnen gebruikt worden: FL32 / FL38 / FL80 / FL70 / FL105 / FL135 / JDD-150 / JDD-250
Universele lamphouder

Artikelcode
LH-27U
Adviesprijs
14,00 € incl. BTW
11,57 € excl. BTW

Materiaal:

Kunstof

Bevestigingsvoet:

Kunstof bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Voedingsspanning:

220~240V

Voeding:

Netspanning

Schakelaar:

Ja

Parapluhouder:

Ja

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

LH-27R253 - Lamphouder voor E27 lamp, met reflector ø253cm 60° - (draai & kantelbaar)
Lamphouder voor E27 lamp, met verwijderbare reflector, regelklem en parapluhouder.
Voorzien van spigotkoppeling voor plaatsing op statief of ander toebehoren.
Voorzien van een schakelaar.
Geschikt voor productfotografie, foto- en videoopnames
Inhoud:
- LH-27U
- Reflector ø253cm 60°
Volgende lampen kunnen gebruikt worden: FL32 / FL38 / FL70 / FL80 / JDD-150 / JDD-250
Artikelcode
LH-27R253

Lampvermogen : Max. FL80 W

Adviesprijs
41,00 € incl. BTW
33,88 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Bevestigingsvoet:

Kunstof bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Kunstof

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

220~240V

Voeding:

Netspanning

Schakelaar:

Ja

Afmetingen:

Ø 27,5 x 19 cm

Gewicht:

0,4 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

CL-500 - Professionele Studiolamp met E27 voet - 230V - Max. 500W - (Bowens-S adaptor)
Professionele studiolamp voor continu verlichting met E27 fluorescentielamp of gloeilamp. De duurzame aluminium
behuizing is geschikt voor lampen tot 500 watt.
Bowens S-type koppeling voor montage van reflectors, softboxen en andere toebehoren. Zowel illuStar® als andere
merken kunnen gebruikt worden.
Wij raden aan om deze samen met een illuStar® softbox te gebruiken en met een fluorescentielamp van
min. 70Watt
Lamp, reflector en softbox in optie
Volgende lampen kunnen gebruikt worden: FL32 / FL38 / FL80 / FL70 / FL105 / FL135 / JDD-150 / JDD-250

Artikelcode
CL-500
Adviesprijs
76,00 € incl. BTW
62,81 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Bevestigingsvoet:

Metalen bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Behuizing:

Stevige behuizing in staal en aluminium

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

220~240V

Voeding:

Netspanning

Zekering:

F-5A

DMX-512:

Neen

Parapluhouder:

Ja

Koppeling voor toebehoren:

Bowens S-type (compatibel) - illuStar

Afmetingen:

13 x 13 x 20,5 cm

Gewicht:

1,10 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

LH-SB-50 - Lamphouder voor E27 lamp met Easy opvouwbare Softbox 50x50cm
Een opvouwbare softbox met een E27 lamphouder, voorzien van een draai- en kantelbare bevestigingsvoet voor
plaatsing op een lampstatief met standaard 5/8" spigot.
Deze softbox is opgebouwd als een paraplu en is even gemakkelijk en snel te openen en samen te vouwen.
Is door zijn eenvoud ideaal voor gebruik op locatie.
De zilverkleurige binnenzijde van de softbox en een diffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale
lichtverdeling.
De softbox kan met of zonder de diffusor gebruikt worden, om een zacht of hard licht te bekomen.
Bij gebruik met daglicht fluorescentielampen is hij uitermate geschikt voor foto en video opnames in studio of op locatie.
Met behulp van de in optie verkrijgbare AD1-4E27 adapter kunt u deze softbox uitrusten met maximaal vier lampen.
Volgende lampen kunnen gebruikt worden: FL32 / FL38 / FL80 / FL70 / FL105 / FL135 / JDD-150 / JDD-250
De E27 daglicht fluorescentielampen (FL-serie) zijn niet geschikt voor gebruik met een dimmer.
Artikelcode
LH-SB-50
Adviesprijs
44,00 € incl. BTW
36,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Materiaal:

Kunstof

Bevestigingsvoet:

Kunstof bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

220~240V

Voeding:

Netspanning

Schakelaar:

Ja

Extra:

Vaste softbox

Draagtas:

Inclusief

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

LH-SBO-55 - Lamphouder voor E27 lamp met Easy opvouwbare Softbox octogonaal ø55 cm
Een opvouwbare softbox met een E27 lamphouder, voorzien van een draai- en kantelbare bevestigingsvoet voor
plaatsing op een lampstatief met standaard 5/8" spigot.
Deze softbox is opgebouwd als een paraplu en is even gemakkelijk en snel te openen en samen te vouwen.
Is door zijn eenvoud ideaal voor gebruik op locatie.
De zilverkleurige binnenzijde van de softbox en een diffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale
lichtverdeling.
De softbox kan met of zonder de diffusor gebruikt worden, om een zacht of hard licht te bekomen.
Bij gebruik met daglicht fluorescentielampen is hij uitermate geschikt voor foto en video opnames in studio of op locatie.
Met behulp van de in optie verkrijgbare AD1-4E27 adapter kunt u deze softbox uitrusten met maximaal vier lampen.
Volgende lampen kunnen gebruikt worden: FL32 / FL38 / FL80 / FL70 / FL105 / FL135 / JDD-150 / JDD-250
De E27 daglicht fluorescentielampen (FL-serie) zijn niet geschikt voor gebruik met een dimmer.
Artikelcode
LH-SBO-55
Adviesprijs
55,00 € incl. BTW
45,45 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Materiaal:

Kunstof

Bevestigingsvoet:

Kunstof bevestigingsvoet, draai- en kantelbaar, voor
lampstatief / standaard 5/8" spigot

Koelventilator:

Neen

Voedingsspanning:

220~240V

Voeding:

Netspanning

Schakelaar:

Ja

Extra:

Vaste softbox

Draagtas:

Inclusief

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

AD1-4E27 - Adapter van 1x E27 lamp naar 4x E27 lampen
Opgelet: past niet op CL-500 Studiolamp
Volgende lampen kunnen gebruikt worden: FL32 / FL38 / FL80 / FL70 / FL105 / FL135 / JDD-150 / JDD-250

Voedingsspanning:

220~240V

Voeding:

E-27 lampvoet

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
AD1-4E27
Adviesprijs
18,00 € incl. BTW
14,88 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

FL38 - Daglicht Fluorescent spiraallamp - 38W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 3000 lm
Daglicht fluorescent spiraallamp E27 geeft een neutraal wit licht van 5500K.
Ideaal voor digitale foto- en videocamera’s.
Lange levensduur.
De lampen zijn niet geschikt voor gebruik in gesloten toestellen of in studioflitsers.
Ze zijn niet geschikt voor gebruik met een dimmer.
Een omgevingstemperatuur van de lampvoet boven de 50°C kan de elektronische apparatuur in de lamp beschadigen.
CRI = 90
(= vergelijkbaar met halogeen lamp 190W)
Artikelcode
FL38
Adviesprijs
12,00 € incl. BTW
9,92 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Vergelijkbaar met halogeenlamp:

190 W

Lichtstroom:

3000 Lm

CRI:

90

Kleurtemperatuur:

5500 °K (+/-200°K)

Levensduur:

Lamp : 6.000 u bij omgevingstemperatuur van
maximum 50°C

Voedingsspanning:

220~240V

Vermogen:

38 W

Voeding:

E-27 lampvoet

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

FL80 - Daglicht Fluorescent spiraallamp - 80W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 4500 lm
Daglicht fluorescent spiraallamp E27 geeft een neutraal wit licht van 5500K.
Ideaal voor digitale foto- en videocamera’s.
Lange levensduur.
De lampen zijn niet geschikt voor gebruik in gesloten toestellen of in studioflitsers.
Ze zijn niet geschikt voor gebruik met een dimmer.
Een omgevingstemperatuur van de lampvoet boven de 50°C kan de elektronische apparatuur in de lamp beschadigen.
CRI = 90
(= vergelijkbaar met halogeen lamp 400W)

Artikelcode
FL80
Adviesprijs
26,00 € incl. BTW
21,49 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Vergelijkbaar met halogeenlamp:

400 W

Lichtstroom:

4500 Lm

CRI:

90

Kleurtemperatuur:

5500 °K (+/-200°K)

Levensduur:

Lamp : 6.000 u bij omgevingstemperatuur van
maximum 50°C

Voedingsspanning:

220~240V

Vermogen:

80 W

Voeding:

E-27 lampvoet

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

FL105 - Daglicht Fluorescent spiraallamp - 105W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 8400 lm
Daglicht fluorescent spiraallamp E27 geeft een neutraal wit licht van 5500K.
Ideaal voor digitale foto- en videocamera’s.
Lange levensduur.
De lampen zijn niet geschikt voor gebruik in gesloten toestellen of in studioflitsers.
Ze zijn niet geschikt voor gebruik met een dimmer.
Een omgevingstemperatuur van de lampvoet boven de 50°C kan de elektronische apparatuur in de lamp beschadigen.
CRI = 90
(= vergelijkbaar met halogeen lamp 525W)
Vergelijkbaar met halogeenlamp:

525 W

Lichtstroom:

8400 Lm

CRI:

90

Artikelcode
FL105

Kleurtemperatuur:

5500 °K (+/-200°K)

Levensduur:

Adviesprijs
38,00 € incl. BTW
31,40 € excl. BTW

Lamp : 6.000 u bij omgevingstemperatuur van
maximum 50°C

Voedingsspanning:

220~240V

Vermogen:

105 W

Voeding:

E-27 lampvoet

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

FL135 - Daglicht Fluorescent spiraallamp - 135W - E27 - 230V - 5500K - CRI 90 - 9400 lm
Daglicht fluorescent spiraallamp E27 geeft een neutraal wit licht van 5500K.
Ideaal voor digitale foto- en videocamera’s.
Lange levensduur.
De lampen zijn niet geschikt voor gebruik in gesloten toestellen of in studioflitsers.
Ze zijn niet geschikt voor gebruik met een dimmer.
Een omgevingstemperatuur van de lampvoet boven de 50°C kan de elektronische apparatuur in de lamp beschadigen.
CRI = 90
(= vergelijkbaar met halogeen lamp 675W)
Vergelijkbaar met halogeenlamp:

675 W

Lichtstroom:

9400 Lm

CRI:

90

Artikelcode
FL135

Kleurtemperatuur:

5500 °K (+/-200°K)

Levensduur:

Adviesprijs
42,00 € incl. BTW
34,71 € excl. BTW

Lamp : 6.000 u bij omgevingstemperatuur van
maximum 50°C

Voedingsspanning:

220~240V

Vermogen:

135 W

Voeding:

E-27 lampvoet

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SB-6090-A144 - Softbox 60x90cm - 360° draaibaar - Opvouwbaar - inclusief tas
De opvouwbare softboxen van illuStar® zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage kost.
De softbox is opgebouwd met metalen staven die voor een stevig geheel zorgen.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Gaat aan de achterzijde open.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) gebruikt worden op flitssystemen van diverse
merken.
• Geleverd met handige draagtas.
Met verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) voor merk naar keuze
Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie SB-6090-A144,
Compatibel met: Elinchrom, Referentie SB-6090-A144,
Compatibel met: Elfo, Referentie SB-6090-A144,

Artikelcode
SB-6090-A144

Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie SB-6090-A144,
Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie SB-6090-A144,

Adviesprijs
61,00 € incl. BTW
50,41 € excl. BTW

Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie SB-6090-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie SB-6090-A144,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Balcar, Referentie SB-6090-A144,
Compatibel met: ProFoto, Referentie SB-6090-A144,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie SB-6090-A144,
Compatibel met: Falcon Eyes, Referentie SB-6090-A144,
Compatibel met: Universeel van ø8,8 tot ø15cm, Referentie SB-6090-A144,

www.studioflash.eu

Vorm:

Rechthoekig

Type:

Opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Geen

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SB-70100-A144 - Softbox 70x100cm - 360° draaibaar - Opvouwbaar - inclusief tas
De opvouwbare softboxen van illuStar® zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage kost.
De softbox is opgebouwd met metalen staven die voor een stevig geheel zorgen.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Gaat aan de achterzijde open.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) gebruikt worden op flitssystemen van diverse
merken.
• Geleverd met handige draagtas.
Met verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) voor merk naar keuze
Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie SB-70100-A144,
Compatibel met: Elinchrom, Referentie SB-70100-A144,
Compatibel met: Elfo, Referentie SB-70100-A144,

Artikelcode
SB-70100-A144

Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie SB-70100-A144,
Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie SB-70100-A144,

Adviesprijs
65,00 € incl. BTW
53,72 € excl. BTW

Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie SB-70100-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie SB-70100-A144,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Balcar, Referentie SB-70100-A144,
Compatibel met: ProFoto, Referentie SB-70100-A144,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie SB-70100-A144,
Compatibel met: Falcon Eyes, Referentie SB-70100-A144,
Compatibel met: Universeel van ø8,8 tot ø15cm, Referentie SB-70100-A144,

www.studioflash.eu

Vorm:

Rechthoekig

Type:

Opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Geen

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SB-80120-A144 - Softbox 80x120cm - 360° draaibaar - Opvouwbaar - inclusief tas
De opvouwbare softboxen van illuStar® zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage kost.
De softbox is opgebouwd met metalen staven die voor een stevig geheel zorgen.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Gaat aan de achterzijde open.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) gebruikt worden op flitssystemen van diverse
merken.
• Geleverd met handige draagtas.
Met verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) voor merk naar keuze
Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie SB-80120-A144,
Compatibel met: Elinchrom, Referentie SB-80120-A144,
Compatibel met: Elfo, Referentie SB-80120-A144,

Artikelcode
SB-80120-A144

Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie SB-80120-A144,
Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie SB-80120-A144,

Adviesprijs
69,00 € incl. BTW
57,02 € excl. BTW

Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie SB-80120-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie SB-80120-A144,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Balcar, Referentie SB-80120-A144,
Compatibel met: ProFoto, Referentie SB-80120-A144,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie SB-80120-A144,
Compatibel met: Falcon Eyes, Referentie SB-80120-A144,
Compatibel met: Universeel van ø8,8 tot ø15cm, Referentie SB-80120-A144,

www.studioflash.eu

Vorm:

Rechthoekig

Type:

Opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Geen

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SB-70140-A144 - Softbox 70x140cm - 360° draaibaar - Opvouwbaar - inclusief tas
De opvouwbare softboxen van illuStar® zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage kost.
De softbox is opgebouwd met metalen staven die voor een stevig geheel zorgen.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Gaat aan de achterzijde open.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) gebruikt worden op flitssystemen van diverse
merken.
• Geleverd met handige draagtas.
Met verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) voor merk naar keuze
Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie SB-70140-A144,
Compatibel met: Elinchrom, Referentie SB-70140-A144,
Compatibel met: Elfo, Referentie SB-70140-A144,

Artikelcode
SB-70140-A144

Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie SB-70140-A144,
Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie SB-70140-A144,

Adviesprijs
85,00 € incl. BTW
70,25 € excl. BTW

Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie SB-70140-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie SB-70140-A144,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Balcar, Referentie SB-70140-A144,
Compatibel met: ProFoto, Referentie SB-70140-A144,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie SB-70140-A144,
Compatibel met: Falcon Eyes, Referentie SB-70140-A144,
Compatibel met: Universeel van ø8,8 tot ø15cm, Referentie SB-70140-A144,

www.studioflash.eu

Vorm:

Rechthoekig

Type:

Opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Geen

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SB-95-A144 - Softbox ø95cm Octogonaal / rond model - 360° draaibaar - Opvouwbaar - inclusief tas
De opvouwbare softboxen van illuStar® zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage kost.
De softbox is opgebouwd met metalen staven die voor een stevig geheel zorgen.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Gaat aan de achterzijde open.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) gebruikt worden op flitssystemen van diverse
merken.
• Geleverd met handige draagtas.
Met verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) voor merk naar keuze
Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie SB-95-A144,
Compatibel met: Elinchrom, Referentie SB-95-A144,
Compatibel met: Elfo, Referentie SB-95-A144,

Artikelcode
SB-95-A144

Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie SB-95-A144,
Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie SB-95-A144,

Adviesprijs
78,00 € incl. BTW
64,46 € excl. BTW

Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie SB-95-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie SB-95-A144,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Balcar, Referentie SB-95-A144,
Compatibel met: ProFoto, Referentie SB-95-A144,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie SB-95-A144,
Compatibel met: Falcon Eyes, Referentie SB-95-A144,
Compatibel met: Universeel van ø8,8 tot ø15cm, Referentie SB-95-A144,

www.studioflash.eu

Vorm:

Octogonaal / Rond

Type:

Opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Geen

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SB-120-A144 - Softbox ø120cm Octogonaal / rond model - 360° draaibaar - Opvouwbaar - inclusief tas
De opvouwbare softboxen van illuStar® zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage kost.
De softbox is opgebouwd met metalen staven die voor een stevig geheel zorgen.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Gaat aan de achterzijde open.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) gebruikt worden op flitssystemen van diverse
merken.
• Geleverd met handige draagtas.
Met verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) voor merk naar keuze
Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie SB-120-A144,
Compatibel met: Elinchrom, Referentie SB-120-A144,
Compatibel met: Elfo, Referentie SB-120-A144,

Artikelcode
SB-120-A144

Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie SB-120-A144,
Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie SB-120-A144,

Adviesprijs
98,00 € incl. BTW
80,99 € excl. BTW

Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie SB-120-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie SB-120-A144,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Balcar, Referentie SB-120-A144,
Compatibel met: ProFoto, Referentie SB-120-A144,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie SB-120-A144,
Compatibel met: Falcon Eyes, Referentie SB-120-A144,
Compatibel met: Universeel van ø8,8 tot ø15cm, Referentie SB-120-A144,

www.studioflash.eu

Vorm:

Octogonaal / Rond

Type:

Opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Geen

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SB-140-A144 - Softbox ø140cm Octogonaal / rond model - 360° draaibaar - Opvouwbaar - inclusief tas
De opvouwbare softboxen van illuStar® zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage kost.
De softbox is opgebouwd met metalen staven die voor een stevig geheel zorgen.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Gaat aan de achterzijde open.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) gebruikt worden op flitssystemen van diverse
merken.
• Geleverd met handige draagtas.
Met verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) voor merk naar keuze
Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie SB-140-A144,
Compatibel met: Elinchrom, Referentie SB-140-A144,
Compatibel met: Elfo, Referentie SB-140-A144,

Artikelcode
SB-140-A144

Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie SB-140-A144,
Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie SB-140-A144,

Adviesprijs
116,00 € incl. BTW
95,87 € excl. BTW

Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie SB-140-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie SB-140-A144,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Balcar, Referentie SB-140-A144,
Compatibel met: ProFoto, Referentie SB-140-A144,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie SB-140-A144,
Compatibel met: Falcon Eyes, Referentie SB-140-A144,
Compatibel met: Universeel van ø8,8 tot ø15cm, Referentie SB-140-A144,

www.studioflash.eu

Vorm:

Octogonaal / Rond

Type:

Opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Geen

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SB-4060HC-A144 - Softbox 2in1 - 40x60cm met Diffusor & Honingraatrooster - 360° draaibaar - Opvouwbaar - inclusief tas
De opvouwbare 2in1 softboxen van illuStar® zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage
kost.
De softbox is opgebouwd met metalen staven die voor een stevig geheel zorgen.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
Aan de interne rand van de illuStar® softbox wordt met velcro het honingraatrooster (grid) aangebracht.
Het honingraatrooster (Grid) is gemaakt van een zeer licht, soepel en duurzaam zwart weefsel.
Het rooster geeft een gerichter en zacht licht op het onderwerp, zonder strooilicht op andere gedeelten van de foto.
• De softbox kan zowel met als zonder honingraatrooster (Grid) gebruikt worden.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Honingraatrooster, buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Gaat aan de achterzijde open.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) gebruikt worden op flitssystemen van
diverse merken.
• Geleverd met handige draagtas.

Artikelcode
SB-4060HC-A144
Adviesprijs
76,00 € incl. BTW
62,81 € excl. BTW

(kan zowel met als zonder rooster gebruikt worden)
Met verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) voor merk naar keuze

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie SB-4060HC-A144,
Compatibel met: Elinchrom, Referentie SB-4060HC-A144,
Compatibel met: Elfo, Referentie SB-4060HC-A144,
Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie SB-4060HC-A144,
Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie SB-4060HC-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie SB-4060HC-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie SB-4060HC-A144,
Compatibel met: Balcar, Referentie SB-4060HC-A144,
Compatibel met: ProFoto, Referentie SB-4060HC-A144,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie SB-4060HC-A144,
Compatibel met: Falcon Eyes, Referentie SB-4060HC-A144,
Compatibel met: Universeel van ø8,8 tot ø15cm, Referentie SB-4060HC-A144,

www.studioflash.eu

Vorm:

Rechthoekig

Type:

Opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Inclusief

Grid - Maaswijdte:

100 mm

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SB-2290HC-A144 - Softbox 2in1 - 22x90cm met Diffusor & Honingraatrooster - 360° draaibaar - Opvouwbaar - inclusief tas
De opvouwbare 2in1 softboxen van illuStar® zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage kost.
De softbox is opgebouwd met metalen staven die voor een stevig geheel zorgen.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
Aan de interne rand van de illuStar® softbox wordt met velcro het honingraatrooster (grid) aangebracht.
Het honingraatrooster (Grid) is gemaakt van een zeer licht, soepel en duurzaam zwart weefsel.
Het rooster geeft een gerichter en zacht licht op het onderwerp, zonder strooilicht op andere gedeelten van de foto.
• De softbox kan zowel met als zonder honingraatrooster (Grid) gebruikt worden.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Honingraatrooster, buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Gaat aan de achterzijde open.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) gebruikt worden op flitssystemen van diverse
merken.
• Geleverd met handige draagtas.
Artikelcode
SB-2290HC-A144

(kan zowel met als zonder rooster gebruikt worden)
Met verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) voor merk naar keuze

Adviesprijs
88,00 € incl. BTW
72,73 € excl. BTW

Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie SB-2290HC-A144,
Compatibel met: Elinchrom, Referentie SB-2290HC-A144,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Elfo, Referentie SB-2290HC-A144,
Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie SB-2290HC-A144,
Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie SB-2290HC-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie SB-2290HC-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie SB-2290HC-A144,
Compatibel met: Balcar, Referentie SB-2290HC-A144,
Compatibel met: ProFoto, Referentie SB-2290HC-A144,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie SB-2290HC-A144,
Compatibel met: Falcon Eyes, Referentie SB-2290HC-A144,
Compatibel met: Universeel van ø8,8 tot ø15cm, Referentie SB-2290HC-A144,

www.studioflash.eu

Vorm:

Rechthoekig

Type:

Opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Inclusief

Grid - Maaswijdte:

100 mm

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SB-90122HC-A144 - Softbox 2in1 - 90x122cm met Diffusor & Honingraatrooster - 360° draaibaar - Opvouwbaar - inclusief tas
De opvouwbare 2in1 softboxen van illuStar® zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage
kost.
De softbox is opgebouwd met metalen staven die voor een stevig geheel zorgen.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
Aan de interne rand van de illuStar® softbox wordt met velcro het honingraatrooster (grid) aangebracht.
Het honingraatrooster (Grid) is gemaakt van een zeer licht, soepel en duurzaam zwart weefsel.
Het rooster geeft een gerichter en zacht licht op het onderwerp, zonder strooilicht op andere gedeelten van de foto.
• De softbox kan zowel met als zonder honingraatrooster (Grid) gebruikt worden.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Honingraatrooster, buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Gaat aan de achterzijde open.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) gebruikt worden op flitssystemen van
diverse merken.
• Geleverd met handige draagtas.

Artikelcode
SB-90122HC-A144
Adviesprijs
156,00 € incl. BTW
128,93 € excl. BTW

(kan zowel met als zonder rooster gebruikt worden)
Met verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) voor merk naar keuze

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie SB-90122HC-A144,
Compatibel met: Elinchrom, Referentie SB-90122HC-A144,
Compatibel met: Elfo, Referentie SB-90122HC-A144,
Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie SB-90122HC-A144,
Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie SB-90122HC-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie SB-90122HC-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie SB-90122HC-A144,
Compatibel met: Balcar, Referentie SB-90122HC-A144,
Compatibel met: ProFoto, Referentie SB-90122HC-A144,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie SB-90122HC-A144,
Compatibel met: Falcon Eyes, Referentie SB-90122HC-A144,
Compatibel met: Universeel van ø8,8 tot ø15cm, Referentie SB-90122HC-A144,

www.studioflash.eu

Vorm:

Rechthoekig

Type:

Opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Inclusief

Grid - Maaswijdte:

100 mm

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SB-35160HC-A144 - Softbox 2in1 - 35x160cm met Diffusor & Honingraatrooster - 360° draaibaar - Opvouwbaar - inclusief tas
De opvouwbare 2in1 softboxen van illuStar® zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage kost.
De softbox is opgebouwd met metalen staven die voor een stevig geheel zorgen.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
Aan de interne rand van de illuStar® softbox wordt met velcro het honingraatrooster (grid) aangebracht.
Het honingraatrooster (Grid) is gemaakt van een zeer licht, soepel en duurzaam zwart weefsel.
Het rooster geeft een gerichter en zacht licht op het onderwerp, zonder strooilicht op andere gedeelten van de foto.
• De softbox kan zowel met als zonder honingraatrooster (Grid) gebruikt worden.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Honingraatrooster, buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Gaat aan de achterzijde open.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) gebruikt worden op flitssystemen van diverse
merken.
• Geleverd met handige draagtas.
Artikelcode
SB-35160HC-A144

(kan zowel met als zonder rooster gebruikt worden)
Met verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) voor merk naar keuze

Adviesprijs
147,00 € incl. BTW
121,49 € excl. BTW

Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie SB-35160HC-A144,
Compatibel met: Elinchrom, Referentie SB-35160HC-A144,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Elfo, Referentie SB-35160HC-A144,
Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie SB-35160HC-A144,
Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie SB-35160HC-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie SB-35160HC-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie SB-35160HC-A144,
Compatibel met: Balcar, Referentie SB-35160HC-A144,
Compatibel met: ProFoto, Referentie SB-35160HC-A144,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie SB-35160HC-A144,
Compatibel met: Falcon Eyes, Referentie SB-35160HC-A144,
Compatibel met: Universeel van ø8,8 tot ø15cm, Referentie SB-35160HC-A144,

www.studioflash.eu

Vorm:

Rechthoekig

Type:

Opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Inclusief

Grid - Maaswijdte:

100 mm

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SB-120HC-A144 - Softbox 2in1 - ø120cm Octogonaal / rond model met Diffusor & Honingraatrooster - Opvouwbaar - inclusief tas
De opvouwbare 2in1 softboxen van illuStar® zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage
kost.
De softbox is opgebouwd met metalen staven die voor een stevig geheel zorgen.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.

Adviesprijs
152,00 € incl. BTW
125,62 € excl. BTW

Aan de interne rand van de illuStar® softbox wordt met velcro het honingraatrooster (grid) aangebracht.
Het honingraatrooster (Grid) is gemaakt van een zeer licht, soepel en duurzaam zwart weefsel.
Het rooster geeft een gerichter en zacht licht op het onderwerp, zonder strooilicht op andere gedeelten van de foto.
• De softbox kan zowel met als zonder honingraatrooster (Grid) gebruikt worden.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Honingraatrooster, buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Gaat aan de achterzijde open.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) gebruikt worden op flitssystemen van
diverse merken.
• Geleverd met handige draagtas.

klik hier om dit product
online te bekijken

(kan zowel met als zonder rooster gebruikt worden)
Met verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) voor merk naar keuze

Artikelcode
SB-120HC-A144

Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie SB-120HC-A144,
Compatibel met: Elinchrom, Referentie SB-120HC-A144,
Compatibel met: Elfo, Referentie SB-120HC-A144,
Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie SB-120HC-A144,
Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie SB-120HC-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie SB-120HC-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie SB-120HC-A144,
Compatibel met: Balcar, Referentie SB-120HC-A144,
Compatibel met: ProFoto, Referentie SB-120HC-A144,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie SB-120HC-A144,
Compatibel met: Falcon Eyes, Referentie SB-120HC-A144,
Compatibel met: Universeel van ø8,8 tot ø15cm, Referentie SB-120HC-A144,

www.studioflash.eu

Vorm:

Octogonaal / Rond

Type:

Opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Inclusief

Grid - Maaswijdte:

100 mm

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SB-170HC-A144 - Softbox 2in1 - ø170cm Octogonaal / rond model met Diffusor & Honingraatrooster - Opvouwbaar - inclusief tas
De opvouwbare 2in1 softboxen van illuStar® zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage
kost.
De softbox is opgebouwd met metalen staven die voor een stevig geheel zorgen.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.

Adviesprijs
219,00 € incl. BTW
180,99 € excl. BTW

Aan de interne rand van de illuStar® softbox wordt met velcro het honingraatrooster (grid) aangebracht.
Het honingraatrooster (Grid) is gemaakt van een zeer licht, soepel en duurzaam zwart weefsel.
Het rooster geeft een gerichter en zacht licht op het onderwerp, zonder strooilicht op andere gedeelten van de foto.
• De softbox kan zowel met als zonder honingraatrooster (Grid) gebruikt worden.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Honingraatrooster, buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Gaat aan de achterzijde open.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) gebruikt worden op flitssystemen van
diverse merken.
• Geleverd met handige draagtas.

klik hier om dit product
online te bekijken

(kan zowel met als zonder rooster gebruikt worden)
Met verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) voor merk naar keuze

Artikelcode
SB-170HC-A144

Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie SB-170HC-A144,
Compatibel met: Elinchrom, Referentie SB-170HC-A144,
Compatibel met: Elfo, Referentie SB-170HC-A144,
Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie SB-170HC-A144,
Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie SB-170HC-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie SB-170HC-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie SB-170HC-A144,
Compatibel met: Balcar, Referentie SB-170HC-A144,
Compatibel met: ProFoto, Referentie SB-170HC-A144,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie SB-170HC-A144,
Compatibel met: Falcon Eyes, Referentie SB-170HC-A144,
Compatibel met: Universeel van ø8,8 tot ø15cm, Referentie SB-170HC-A144,

www.studioflash.eu

Vorm:

Octogonaal / Rond

Type:

Opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Inclusief

Grid - Maaswijdte:

100 mm

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SB-203HC-A144 - Softbox 2in1 - ø203cm Octogonaal / rond model met Diffusor & Honingraatrooster - Opvouwbaar - inclusief tas
De opvouwbare 2in1 softboxen van illuStar® zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage
kost.
De softbox is opgebouwd met metalen staven die voor een stevig geheel zorgen.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.

Adviesprijs
285,00 € incl. BTW
235,54 € excl. BTW

Aan de interne rand van de illuStar® softbox wordt met velcro het honingraatrooster (grid) aangebracht.
Het honingraatrooster (Grid) is gemaakt van een zeer licht, soepel en duurzaam zwart weefsel.
Het rooster geeft een gerichter en zacht licht op het onderwerp, zonder strooilicht op andere gedeelten van de foto.
• De softbox kan zowel met als zonder honingraatrooster (Grid) gebruikt worden.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Honingraatrooster, buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Gaat aan de achterzijde open.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) gebruikt worden op flitssystemen van
diverse merken.
• Geleverd met handige draagtas.

klik hier om dit product
online te bekijken

(kan zowel met als zonder rooster gebruikt worden)
Met verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) voor merk naar keuze

Artikelcode
SB-203HC-A144

Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie SB-203HC-A144,
Compatibel met: Elinchrom, Referentie SB-203HC-A144,
Compatibel met: Elfo, Referentie SB-203HC-A144,
Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie SB-203HC-A144,
Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie SB-203HC-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie SB-203HC-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie SB-203HC-A144,
Compatibel met: Balcar, Referentie SB-203HC-A144,
Compatibel met: ProFoto, Referentie SB-203HC-A144,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie SB-203HC-A144,
Compatibel met: Falcon Eyes, Referentie SB-203HC-A144,
Compatibel met: Universeel van ø8,8 tot ø15cm, Referentie SB-203HC-A144,

www.studioflash.eu

Vorm:

Octogonaal / Rond

Type:

Opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Inclusief

Grid - Maaswijdte:

100 mm

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SBUF-6060-A135 - Softbox (Snel opvouwbaar als een paraplu) - 60x60cm
Gemakkelijk opvouwbaar zoals een paraplu
De opvouwbare softboxen van illuStar® zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage kost.
De softbox is opgebouwd met metalen staven die voor een stevig geheel zorgen.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø135mm) gebruikt worden op flitssystemen van diverse
merken.
• Geleverd met handige draagtas.
Opmerking
- De softbox is niet geschikt voor plaatsing op studioflitsers van andere merken die een verlengde hals vereisen (sommige
oude modellen met Bowens koppeling).
- 360° draaibaar
- inclusief tas
- Met verwisselbare Adapter speedring (ø135mm) voor merk naar keuze
Artikelcode
SBUF-6060-A135

Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie SBUF-6060-A135,

Adviesprijs
80,00 € incl. BTW
66,12 € excl. BTW

Compatibel met: Elinchrom, Referentie SBUF-6060-A135,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie SBUF-6060-A135,

Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie SBUF-6060-A135,
Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie SBUF-6060-A135,

Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie SBUF-6060-A135,
Compatibel met: Balcar, Referentie SBUF-6060-A135,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie SBUF-6060-A135,

www.studioflash.eu

Vorm:

Vierkantig

Type:

Snel opvouwbaar als een paraplu

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SBUF-70100HC-A135 - Softbox (Snel opvouwbaar als een paraplu) - 70x100cm met Diffusor & Honingraatrooster
Gemakkelijk opvouwbaar zoals een paraplu.
De opvouwbare softboxen van illuStar® zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage kost.
De softbox is opgebouwd met metalen staven die voor een stevig geheel zorgen.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.

Artikelcode
SBUF-70100HC-A135
Adviesprijs
104,00 € incl. BTW
85,95 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Aan de interne rand van de illuStar® softbox wordt met velcro het honingraatrooster (grid) aangebracht.
Het honingraatrooster (Grid) is gemaakt van een zeer licht, soepel en duurzaam zwart weefsel.
Het rooster geeft een gerichter en zacht licht op het onderwerp, zonder strooilicht op andere gedeelten van de foto.
• De softbox kan zowel met als zonder honingraatrooster (Grid) gebruikt worden.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø135mm) gebruikt worden op flitssystemen van diverse
merken.
• Geleverd met handige draagtas.
Opmerking
- De softbox is niet geschikt voor plaatsing op studioflitsers van andere merken die een verlengde hals vereisen (sommige
oude modellen met Bowens koppeling).
- Kan zowel met als zonder rooster gebruikt worden
- 360° draaibaar
- inclusief tas
- Met verwisselbare Adapter speedring (ø135mm) voor merk naar keuze
Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie SBUF-70100HC-A135,
Compatibel met: Elinchrom, Referentie SBUF-70100HC-A135,
Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie SBUF-70100HC-A135,
Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie SBUF-70100HC-A135,
Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie SBUF-70100HC-A135,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie SBUF-70100HC-A135,
Compatibel met: Balcar, Referentie SBUF-70100HC-A135,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie SBUF-70100HC-A135,

www.studioflash.eu

Vorm:

Rechthoekig

Type:

Snel opvouwbaar als een paraplu

Honingraatrooster / Grid:

Inclusief

Grid - Maaswijdte:

50 mm

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SBUF-95HC-A135 - Softbox (Snel opvouwbaar als een paraplu) - ø95cm Octogonaal / rond model met Diffusor & Honingraatrooster
Gemakkelijk opvouwbaar zoals een paraplu
De opvouwbare softboxen van illuStar® zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage kost.
De softbox is opgebouwd met metalen staven die voor een stevig geheel zorgen.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
Aan de interne rand van de illuStar® softbox wordt met velcro het honingraatrooster (grid) aangebracht.
Het honingraatrooster (Grid) is gemaakt van een zeer licht, soepel en duurzaam zwart weefsel.
Het rooster geeft een gerichter en zacht licht op het onderwerp, zonder strooilicht op andere gedeelten van de foto.
• De softbox kan zowel met als zonder honingraatrooster (Grid) gebruikt worden.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø135mm) gebruikt worden op flitssystemen van
diverse merken.
• Geleverd met handige draagtas.
Opmerking
- De softbox is niet geschikt voor plaatsing op studioflitsers van andere merken die een verlengde hals vereisen
(sommige oude modellen met Bowens koppeling).

Artikelcode
SBUF-95HC-A135

- Kan zowel met als zonder rooster gebruikt worden
- 360° draaibaar
- inclusief tas
- Met verwisselbare Adapter speedring (ø135mm) voor merk naar keuze

Adviesprijs
144,00 € incl. BTW
119,01 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie SBUF-95HC-A135,
Compatibel met: Elinchrom, Referentie SBUF-95HC-A135,
Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie SBUF-95HC-A135,
Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie SBUF-95HC-A135,
Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie SBUF-95HC-A135,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie SBUF-95HC-A135,
Compatibel met: Balcar, Referentie SBUF-95HC-A135,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie SBUF-95HC-A135,

www.studioflash.eu

Vorm:

Octogonaal / Rond

Type:

Snel opvouwbaar als een paraplu

Honingraatrooster / Grid:

Inclusief

Grid - Maaswijdte:

50 mm

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SBUF-120HC-A135 - Softbox (Snel opvouwbaar als een paraplu) - ø120cm Octogonaal / rond model met Diffusor &
Honingraatrooster
Gemakkelijk opvouwbaar zoals een paraplu
De opvouwbare softboxen van illuStar® zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage kost.
De softbox is opgebouwd met metalen staven die voor een stevig geheel zorgen.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
Aan de interne rand van de illuStar® softbox wordt met velcro het honingraatrooster (grid) aangebracht.
Het honingraatrooster (Grid) is gemaakt van een zeer licht, soepel en duurzaam zwart weefsel.
Het rooster geeft een gerichter en zacht licht op het onderwerp, zonder strooilicht op andere gedeelten van de foto.
• De softbox kan zowel met als zonder honingraatrooster (Grid) gebruikt worden.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø135mm) gebruikt worden op flitssystemen van
diverse merken.
• Geleverd met handige draagtas.
Opmerking
- De softbox is niet geschikt voor plaatsing op studioflitsers van andere merken die een verlengde hals vereisen
(sommige oude modellen met Bowens koppeling).

Artikelcode
SBUF-120HC-A135

- Kan zowel met als zonder rooster gebruikt worden
- 360° draaibaar
- inclusief tas
- Met verwisselbare Adapter speedring (ø135mm) voor merk naar keuze

Adviesprijs
169,00 € incl. BTW
139,67 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie SBUF-120HC-A135,
Compatibel met: Elinchrom, Referentie SBUF-120HC-A135,
Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie SBUF-120HC-A135,
Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie SBUF-120HC-A135,
Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie SBUF-120HC-A135,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie SBUF-120HC-A135,
Compatibel met: Balcar, Referentie SBUF-120HC-A135,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie SBUF-120HC-A135,

www.studioflash.eu

Vorm:

Octogonaal / Rond

Type:

Snel opvouwbaar als een paraplu

Honingraatrooster / Grid:

Inclusief

Grid - Maaswijdte:

50 mm

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SBQS-4040-A152 - Softbox (Quick Setup) - 40x40cm - Opvouwbaar - inclusief tas
De opvouwbare softboxen van illuStar® zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage kost.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø152mm) gebruikt worden op flitssystemen van
diverse merken.
• Geleverd met handige draagtas.
Opmerking
- De softbox is niet geschikt voor plaatsing op studioflitsers van andere merken die een verlengde hals vereisen
(sommige oude modellen met Bowens koppeling).
Met verwisselbare Adapter speedring (ø152mm) voor merk naar keuze
Artikelcode
SBQS-4040-A152

Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie SBQS-4040-A152,

Adviesprijs
59,00 € incl. BTW
48,76 € excl. BTW

Compatibel met: Elinchrom, Referentie SBQS-4040-A152,
Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie SBQS-4040-A152,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie SBQS-4040-A152,
Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie SBQS-4040-A152,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie SBQS-4040-A152,
Compatibel met: Balcar, Referentie SBQS-4040-A152,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie SBQS-4040-A152,
Vorm:

Vierkantig

Type:

Quick setup

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

SBQS-6060-A152 - Softbox (Quick Setup) - 60x60cm - Opvouwbaar - inclusief tas
De opvouwbare softboxen van illuStar® zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage kost.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø152mm) gebruikt worden op flitssystemen van
diverse merken.
• Geleverd met handige draagtas.
Opmerking
- De softbox is niet geschikt voor plaatsing op studioflitsers van andere merken die een verlengde hals vereisen
(sommige oude modellen met Bowens koppeling).
Met verwisselbare Adapter speedring (ø152mm) voor merk naar keuze
Artikelcode
SBQS-6060-A152

Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie SBQS-6060-A152,

Adviesprijs
75,00 € incl. BTW
61,98 € excl. BTW

Compatibel met: Elinchrom, Referentie SBQS-6060-A152,
Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie SBQS-6060-A152,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie SBQS-6060-A152,
Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie SBQS-6060-A152,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie SBQS-6060-A152,
Compatibel met: Balcar, Referentie SBQS-6060-A152,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie SBQS-6060-A152,

www.studioflash.eu

Vorm:

Vierkantig

Type:

Quick setup

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SBQS-8080-A152 - Softbox (Quick Setup) - 80x80cm - Opvouwbaar - inclusief tas
De opvouwbare softboxen van illuStar® zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage kost.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø152mm) gebruikt worden op flitssystemen van
diverse merken.
• Geleverd met handige draagtas.
Opmerking
- De softbox is niet geschikt voor plaatsing op studioflitsers van andere merken die een verlengde hals vereisen
(sommige oude modellen met Bowens koppeling).
Met verwisselbare Adapter speedring (ø152mm) voor merk naar keuze
Artikelcode
SBQS-8080-A152

Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie SBQS-8080-A152,

Adviesprijs
89,00 € incl. BTW
73,55 € excl. BTW

Compatibel met: Elinchrom, Referentie SBQS-8080-A152,
Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie SBQS-8080-A152,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie SBQS-8080-A152,
Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie SBQS-8080-A152,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie SBQS-8080-A152,
Compatibel met: Balcar, Referentie SBQS-8080-A152,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie SBQS-8080-A152,
Vorm:

Vierkantig

Type:

Quick setup

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

B001-A144 - Softbox 30x50cm - 360° draaibaar - Opvouwbaar - inclusief tas
De opvouwbare softboxen van elfo zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage kost.
De softbox is opgebouwd met voorgebogen elastische staven van glasvezel die voor een stevig geheel zorgen.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Gaat aan de achterzijde open.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Compact door ondiepe bouw
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) gebruikt worden op flitssystemen van
diverse merken.
• Aan de interne rand van de softbox kunnen eenvoudig extra toebehoren met velcro worden aangebracht, zoals
honingraten, elastische honingraten en louvre.
• Geleverd met handige draagtas.
Met verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) voor merk naar keuze
Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie B001-A144,

Artikelcode
B001-A144

Compatibel met: Elinchrom, Referentie B001-A144,
Compatibel met: Elfo, Referentie B001-A144,

Adviesprijs
99,00 € incl. BTW
81,82 € excl. BTW

Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie B001-A144,
Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie B001-A144,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie B001-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie B001-A144,
Compatibel met: Balcar, Referentie B001-A144,
Compatibel met: ProFoto, Referentie B001-A144,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie B001-A144,
Compatibel met: Falcon Eyes, Referentie B001-A144,

www.studioflash.eu

Vorm:

Rechthoekig

Type:

Opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Optioneel verkrijgbaar

Louver - Jaloezieën:

Optioneel verkrijgbaar

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

B101 - Honingraat voor Softbox 30x50cm
De honingraten zijn 12mm dik met maaswijdte van 5mm
en zijn voorzien van een stijf frame.
Bij model 25x90 is de dikte 24mm.

Artikelcode
B101
Adviesprijs
81,00 € incl. BTW
66,94 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Voorbeeld van lichtverdeling met en zonder honingraat.

Vorm:

Rechthoekig

Honingraat - Maaswijdte:

10 mm

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

B201 - Louver voor Softbox 30x50cm
De jaloezieën bestaan uit meerdere afzonderlijke zwarte dunne aluminiumlamellen.
Plaats en richting kunnen per lamel vrij bepaald worden.
Bij model 25x90 staan de lamellen echter in een vast kader.

Vorm:

Rechthoekig

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Artikelcode
B201
Adviesprijs
48,00 € incl. BTW
39,67 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

B003-A144 - Softbox 25x100cm - 360° draaibaar - Opvouwbaar - inclusief tas
De opvouwbare softboxen van elfo zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage kost.
De softbox is opgebouwd met voorgebogen elastische staven van glasvezel die voor een stevig geheel zorgen.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Gaat aan de achterzijde open.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Compact door ondiepe bouw
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) gebruikt worden op flitssystemen van diverse
merken.
• Aan de interne rand van de softbox kunnen eenvoudig extra toebehoren met velcro worden aangebracht, zoals honingraten,
elastische honingraten en louvre.
• Geleverd met handige draagtas.
Met verwisselbare Adapter speedring (ø144mm)voor merk naar keuze
Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie B003-A144,

Artikelcode
B003-A144

Compatibel met: Elinchrom, Referentie B003-A144,
Compatibel met: Elfo, Referentie B003-A144,

Adviesprijs
114,00 € incl. BTW
94,21 € excl. BTW

Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie B003-A144,
Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie B003-A144,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie B003-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie B003-A144,
Compatibel met: Balcar, Referentie B003-A144,
Compatibel met: ProFoto, Referentie B003-A144,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie B003-A144,
Compatibel met: Falcon Eyes, Referentie B003-A144,
Vorm:

Rechthoekig

Type:

Opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Optioneel verkrijgbaar

Louver - Jaloezieën:

Optioneel verkrijgbaar

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

B118 - Elastische Honingraat voor Softbox 25x100cm
De elastische honingraten zijn gemaakt van een zeer licht, soepel en duurzaam zwart weefsel.
Ze zijn voorzien van een boord voor bevestiging aan de softbox.

Artikelcode
B118
Adviesprijs
60,00 € incl. BTW
49,59 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Voorbeeld van lichtverdeling met en zonder honingraat.

Vorm:

Rechthoekig

Honingraat - Maaswijdte:

50 mm

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

B103 - Honingraat voor Softbox 25x100cm
De honingraten zijn 12mm dik met maaswijdte van 5mm
en zijn voorzien van een stijf frame.
Bij model 25x90 is de dikte 24mm.

Artikelcode

B103
Adviesprijs
119,00 € incl. BTW
98,35 € excl. BTW

klik hier om dit product
online te bekijken

Voorbeeld van lichtverdeling met en zonder honingraat.

Vorm:

Rechthoekig

Honingraat - Maaswijdte:

10 mm

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

B203 - Louver voor Softbox 25x100cm
De jaloezieën bestaan uit meerdere afzonderlijke zwarte dunne aluminiumlamellen.
Plaats en richting kunnen per lamel vrij bepaald worden.
Bij model 25x90 staan de lamellen echter in een vast kader.

B203

Vorm:

Rechthoekig

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Artikelcode

Adviesprijs
64,00 € incl. BTW
52,89 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

B006-A144 - Softbox 30x150cm - 360° draaibaar - Opvouwbaar - inclusief tas
De opvouwbare softboxen van elfo zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage kost.
De softbox is opgebouwd met voorgebogen elastische staven van glasvezel die voor een stevig geheel zorgen.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Gaat aan de achterzijde open.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Compact door ondiepe bouw
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) gebruikt worden op flitssystemen van diverse
merken.
• Aan de interne rand van de softbox kunnen eenvoudig extra toebehoren met velcro worden aangebracht, zoals honingraten,
elastische honingraten en louvre.
• Geleverd met handige draagtas.
Met verwisselbare Adapter speedring (ø144mm)voor merk naar keuze
Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie B006-A144,

Artikelcode
B006-A144

Compatibel met: Elinchrom, Referentie B006-A144,
Compatibel met: Elfo, Referentie B006-A144,

Adviesprijs
162,00 € incl. BTW
133,88 € excl. BTW

Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie B006-A144,
Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie B006-A144,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie B006-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie B006-A144,
Compatibel met: Balcar, Referentie B006-A144,
Compatibel met: ProFoto, Referentie B006-A144,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie B006-A144,
Compatibel met: Falcon Eyes, Referentie B006-A144,
Vorm:

Rechthoekig

Type:

Opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Optioneel verkrijgbaar

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

B106 - Elastische Honingraat voor Softbox 30x150cm
De elastische honingraten zijn gemaakt van een zeer licht, soepel en duurzaam zwart weefsel.
Ze zijn voorzien van een boord voor bevestiging aan de softbox.

B106

Artikelcode

Adviesprijs
112,00 € incl. BTW
92,56 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Voorbeeld van lichtverdeling met en zonder honingraat.

Vorm:

Rechthoekig

Honingraat - Maaswijdte:

50 mm

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

B004-A144 - Softbox 50x90cm - 360° draaibaar - Opvouwbaar - inclusief tas
De opvouwbare softboxen van elfo zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage kost.
De softbox is opgebouwd met voorgebogen elastische staven van glasvezel die voor een stevig geheel zorgen.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Gaat aan de achterzijde open.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Compact door ondiepe bouw
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) gebruikt worden op flitssystemen van diverse
merken.
• Aan de interne rand van de softbox kunnen eenvoudig extra toebehoren met velcro worden aangebracht, zoals honingraten,
elastische honingraten en louvre.
• Geleverd met handige draagtas.
Met verwisselbare Adapter speedring (ø144mm)voor merk naar keuze
Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie B004-A144,

Artikelcode
B004-A144

Compatibel met: Elinchrom, Referentie B004-A144,
Compatibel met: Elfo, Referentie B004-A144,

Adviesprijs
140,00 € incl. BTW
115,70 € excl. BTW

Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie B004-A144,
Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie B004-A144,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie B004-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie B004-A144,
Compatibel met: Balcar, Referentie B004-A144,
Compatibel met: ProFoto, Referentie B004-A144,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie B004-A144,
Compatibel met: Falcon Eyes, Referentie B004-A144,
Vorm:

Rechthoekig

Type:

Opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Optioneel verkrijgbaar

Louver - Jaloezieën:

Optioneel verkrijgbaar

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

B117 - Elastische Honingraat voor Softbox 50x90cm
De elastische honingraten zijn gemaakt van een zeer licht, soepel en duurzaam zwart weefsel.
Ze zijn voorzien van een boord voor bevestiging aan de softbox.

Artikelcode
B117
Adviesprijs
106,00 € incl. BTW
87,60 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Voorbeeld van lichtverdeling met en zonder honingraat.

Vorm:

Rechthoekig

Honingraat - Maaswijdte:

50 mm

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

B104 - Honingraat voor Softbox 50x90cm
De honingraten zijn 12mm dik met maaswijdte van 5mm
en zijn voorzien van een stijf frame.
Bij model 25x90 is de dikte 24mm.

Artikelcode
B104
Adviesprijs
201,00 € incl. BTW
166,12 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Voorbeeld van lichtverdeling met en zonder honingraat.

Vorm:

Rechthoekig

Honingraat - Maaswijdte:

10 mm

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

B204 - Louver voor Softbox 50x90cm
De jaloezieën bestaan uit meerdere afzonderlijke zwarte dunne aluminiumlamellen.
Plaats en richting kunnen per lamel vrij bepaald worden.
Bij model 25x90 staan de lamellen echter in een vast kader.

Vorm:

Rechthoekig

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Artikelcode
B204
Adviesprijs
72,00 € incl. BTW
59,50 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

B007-A144 - Softbox 60x130cm - 360° draaibaar - Opvouwbaar - inclusief tas
De opvouwbare softboxen van elfo zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage kost.
De softbox is opgebouwd met voorgebogen elastische staven van glasvezel die voor een stevig geheel zorgen.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Gaat aan de achterzijde open.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Compact door ondiepe bouw
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) gebruikt worden op flitssystemen van diverse
merken.
• Aan de interne rand van de softbox kunnen eenvoudig extra toebehoren met velcro worden aangebracht, zoals honingraten,
elastische honingraten en louvre.
• Geleverd met handige draagtas.
Met verwisselbare Adapter speedring (ø144mm)voor merk naar keuze
Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie B007-A144,

Artikelcode
B007-A144

Compatibel met: Elinchrom, Referentie B007-A144,
Compatibel met: Elfo, Referentie B007-A144,

Adviesprijs
165,00 € incl. BTW
136,36 € excl. BTW

Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie B007-A144,
Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie B007-A144,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie B007-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie B007-A144,
Compatibel met: Balcar, Referentie B007-A144,
Compatibel met: ProFoto, Referentie B007-A144,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie B007-A144,
Compatibel met: Falcon Eyes, Referentie B007-A144,
Compatibel met: Universeel van ø8,8 tot ø15cm, Referentie B007-A144,

www.studioflash.eu

Vorm:

Rechthoekig

Type:

Opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Optioneel verkrijgbaar

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

B107 - Elastische Honingraat voor Softbox 60x130cm
De elastische honingraten zijn gemaakt van een zeer licht, soepel en duurzaam zwart weefsel.
Ze zijn voorzien van een boord voor bevestiging aan de softbox.

Artikelcode
B107
Adviesprijs
146,00 € incl. BTW
120,66 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Voorbeeld van lichtverdeling met en zonder honingraat.

Vorm:

Rechthoekig

Honingraat - Maaswijdte:

50 mm

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

B011-A144 - Softbox 90x180cm - 360° draaibaar - Opvouwbaar - inclusief tas
De opvouwbare softboxen van elfo zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage kost.
De softbox is opgebouwd met voorgebogen elastische staven van glasvezel die voor een stevig geheel zorgen.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Gaat aan de achterzijde open.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Compact door ondiepe bouw
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) gebruikt worden op flitssystemen van diverse
merken.
• Aan de interne rand van de softbox kunnen eenvoudig extra toebehoren met velcro worden aangebracht, zoals honingraten,
elastische honingraten en louvre.
• Geleverd met handige draagtas.
Met verwisselbare Adapter speedring (ø144mm)voor merk naar keuze
Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie B011-A144,

Artikelcode
B011-A144

Compatibel met: Elinchrom, Referentie B011-A144,
Compatibel met: Elfo, Referentie B011-A144,

Adviesprijs
265,00 € incl. BTW
219,01 € excl. BTW

Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie B011-A144,
Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie B011-A144,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie B011-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie B011-A144,
Compatibel met: Balcar, Referentie B011-A144,
Compatibel met: ProFoto, Referentie B011-A144,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie B011-A144,
Compatibel met: Falcon Eyes, Referentie B011-A144,

www.studioflash.eu

Vorm:

Rechthoekig

Type:

Opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Optioneel verkrijgbaar

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

B111 - Elastische Honingraat voor Softbox 90x180cm
De elastische honingraten zijn gemaakt van een zeer licht, soepel en duurzaam zwart weefsel.
Ze zijn voorzien van een boord voor bevestiging aan de softbox.

Artikelcode
B111
Adviesprijs
315,00 € incl. BTW
260,33 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Voorbeeld van lichtverdeling met en zonder honingraat.

Vorm:

Rechthoekig

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

B010-A144 - Softbox octogonaal / rond model ø100cm - 360° draaibaar - Opvouwbaar - inclusief tas
De opvouwbare softboxen van elfo zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage kost.
De softbox is opgebouwd met voorgebogen elastische staven van glasvezel die voor een stevig geheel zorgen.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Gaat aan de achterzijde open.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Compact door ondiepe bouw
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) gebruikt worden op flitssystemen van diverse
merken.
• Aan de interne rand van de softbox kunnen eenvoudig extra toebehoren met velcro worden aangebracht, zoals honingraten,
elastische honingraten en louvre.
• Geleverd met handige draagtas.
Met verwisselbare Adapter speedring (ø144mm)voor merk naar keuze
Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie B010-A144,

Artikelcode
B010-A144

Compatibel met: Elinchrom, Referentie B010-A144,
Compatibel met: Elfo, Referentie B010-A144,

Adviesprijs
196,00 € incl. BTW
161,98 € excl. BTW

Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie B010-A144,
Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie B010-A144,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie B010-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie B010-A144,
Compatibel met: Balcar, Referentie B010-A144,
Compatibel met: ProFoto, Referentie B010-A144,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie B010-A144,
Compatibel met: Falcon Eyes, Referentie B010-A144,
Compatibel met: Universeel van ø8,8 tot ø15cm, Referentie B010-A144,
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Vorm:

Octogonaal / Rond

Type:

Opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Optioneel verkrijgbaar

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

B110 - Elastische Honingraat voor Softbox octogonaal / rond model ø100cm
De elastische honingraten zijn gemaakt van een zeer licht, soepel en duurzaam zwart weefsel.
Ze zijn voorzien van een boord voor bevestiging aan de softbox.

Artikelcode
B110
Adviesprijs
209,00 € incl. BTW
172,73 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
Voorbeeld van lichtverdeling met en zonder honingraat.

Honingraat - Maaswijdte:

50 mm

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

B009-A144 - Softbox octogonaal / rond model ø140cm - 360° draaibaar - Opvouwbaar - inclusief tas
De opvouwbare softboxen van elfo zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage kost.
De softbox is opgebouwd met voorgebogen elastische staven van glasvezel die voor een stevig geheel zorgen.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Gaat aan de achterzijde open.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Compact door ondiepe bouw
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) gebruikt worden op flitssystemen van diverse
merken.
• Aan de interne rand van de softbox kunnen eenvoudig extra toebehoren met velcro worden aangebracht, zoals honingraten,
elastische honingraten en louvre.
• Geleverd met handige draagtas.
Met verwisselbare Adapter speedring (ø144mm)voor merk naar keuze
Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie B009-A144,

Artikelcode
B009-A144

Compatibel met: Elinchrom, Referentie B009-A144,
Compatibel met: Elfo, Referentie B009-A144,

Adviesprijs
226,00 € incl. BTW
186,78 € excl. BTW

Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie B009-A144,
Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie B009-A144,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie B009-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie B009-A144,
Compatibel met: Balcar, Referentie B009-A144,
Compatibel met: ProFoto, Referentie B009-A144,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie B009-A144,
Compatibel met: Falcon Eyes, Referentie B009-A144,
Compatibel met: Universeel van ø8,8 tot ø15cm, Referentie B009-A144,
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Vorm:

Octogonaal / Rond

Type:

Opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Optioneel verkrijgbaar

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

B109 - Elastische Honingraat voor Softbox octogonaal / rond model ø140cm
De elastische honingraten zijn gemaakt van een zeer licht, soepel en duurzaam zwart weefsel.
Ze zijn voorzien van een boord voor bevestiging aan de softbox.

Artikelcode
B109
Adviesprijs
261,00 € incl. BTW
215,70 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
Voorbeeld van lichtverdeling met en zonder honingraat.

Honingraat - Maaswijdte:

50 mm

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

B002-A144 - Softbox 50x50cm - 360° draaibaar - Opvouwbaar - inclusief tas
De opvouwbare softboxen van elfo zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage kost.
De softbox is opgebouwd met voorgebogen elastische staven van glasvezel die voor een stevig geheel zorgen.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Gaat aan de achterzijde open.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Compact door ondiepe bouw
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) gebruikt worden op flitssystemen van
diverse merken.
• Aan de interne rand van de softbox kunnen eenvoudig extra toebehoren met velcro worden aangebracht, zoals
honingraten, elastische honingraten en louvre.
• Geleverd met handige draagtas.
Met verwisselbare Adapter speedring (ø144mm)voor merk naar keuze
Artikelcode
B002-A144

Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie B002-A144,
Compatibel met: Elinchrom, Referentie B002-A144,

Adviesprijs
107,00 € incl. BTW
88,43 € excl. BTW

Compatibel met: Elfo, Referentie B002-A144,
Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie B002-A144,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie B002-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie B002-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie B002-A144,
Compatibel met: Balcar, Referentie B002-A144,
Compatibel met: ProFoto, Referentie B002-A144,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie B002-A144,
Compatibel met: Falcon Eyes, Referentie B002-A144,
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Vorm:

Vierkantig

Type:

Opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Optioneel verkrijgbaar

Louver - Jaloezieën:

Optioneel verkrijgbaar

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

B119 - Elastische Honingraat voor Softbox 50x50cm
De elastische honingraten zijn gemaakt van een zeer licht, soepel en duurzaam zwart weefsel.
Ze zijn voorzien van een boord voor bevestiging aan de softbox.

Artikelcode
B119
Adviesprijs
60,00 € incl. BTW
49,59 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
Voorbeeld van lichtverdeling met en zonder honingraat.

Vorm:

Vierkantig

Honingraat - Maaswijdte:

50 mm

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

B102 - Honingraat voor Softbox 50x50cm
De honingraten zijn 12mm dik met maaswijdte van 5mm
en zijn voorzien van een stijf frame.
Bij model 25x90 is de dikte 24mm.

Artikelcode
B102
Adviesprijs
119,00 € incl. BTW
98,35 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Voorbeeld van lichtverdeling met en zonder honingraat.

Vorm:

Vierkantig

Honingraat - Maaswijdte:

10 mm

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

B202 - Louver voor Softbox 50x50cm
De jaloezieën bestaan uit meerdere afzonderlijke zwarte dunne aluminiumlamellen.
Plaats en richting kunnen per lamel vrij bepaald worden.
Bij model 25x90 staan de lamellen echter in een vast kader.

Vorm:

Vierkantig

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Artikelcode
B202
Adviesprijs
61,00 € incl. BTW
50,41 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

B005-A144 - Softbox 75x75cm - 360° draaibaar - Opvouwbaar - inclusief tas
De opvouwbare softboxen van elfo zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage kost.
De softbox is opgebouwd met voorgebogen elastische staven van glasvezel die voor een stevig geheel zorgen.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Gaat aan de achterzijde open.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Compact door ondiepe bouw
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) gebruikt worden op flitssystemen van
diverse merken.
• Aan de interne rand van de softbox kunnen eenvoudig extra toebehoren met velcro worden aangebracht, zoals
honingraten, elastische honingraten en louvre.
• Geleverd met handige draagtas.
Met verwisselbare Adapter speedring (ø144mm)voor merk naar keuze
Artikelcode
B005-A144

Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie B005-A144,
Compatibel met: Elinchrom, Referentie B005-A144,

Adviesprijs
149,00 € incl. BTW
123,14 € excl. BTW

Compatibel met: Elfo, Referentie B005-A144,
Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie B005-A144,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie B005-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie B005-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie B005-A144,
Compatibel met: Balcar, Referentie B005-A144,
Compatibel met: ProFoto, Referentie B005-A144,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie B005-A144,
Compatibel met: Falcon Eyes, Referentie B005-A144,
Compatibel met: Universeel van ø8,8 tot ø15cm, Referentie B005-A144,

www.studioflash.eu

Vorm:

Vierkantig

Type:

Opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Optioneel verkrijgbaar

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

B105 - Elastische Honingraat voor Softbox 75x75cm
De elastische honingraten zijn gemaakt van een zeer licht, soepel en duurzaam zwart weefsel.
Ze zijn voorzien van een boord voor bevestiging aan de softbox.

Artikelcode
B105
Adviesprijs
138,00 € incl. BTW
114,05 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
Voorbeeld van lichtverdeling met en zonder honingraat.

Vorm:

Vierkantig

Honingraat - Maaswijdte:

50 mm

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

B008-A144 - Softbox 100x100cm - 360° draaibaar - Opvouwbaar - inclusief tas
De opvouwbare softboxen van elfo zijn ontworpen om de hoogste kwaliteit van licht te bieden aan een lage kost.
De softbox is opgebouwd met voorgebogen elastische staven van glasvezel die voor een stevig geheel zorgen.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
• 360° draaibaar.
• De assemblage is gemakkelijk en vergt weinig tijd.
• Gaat aan de achterzijde open.
• Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
• Compact door ondiepe bouw
• Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø144mm) gebruikt worden op flitssystemen van
diverse merken.
• Aan de interne rand van de softbox kunnen eenvoudig extra toebehoren met velcro worden aangebracht, zoals
honingraten, elastische honingraten en louvre.
• Geleverd met handige draagtas.
Met verwisselbare Adapter speedring (ø144mm)voor merk naar keuze
Artikelcode
B008-A144

Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie B008-A144,
Compatibel met: Elinchrom, Referentie B008-A144,

Adviesprijs
182,00 € incl. BTW
150,41 € excl. BTW

Compatibel met: Elfo, Referentie B008-A144,
Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie B008-A144,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie B008-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie B008-A144,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie B008-A144,
Compatibel met: Balcar, Referentie B008-A144,
Compatibel met: ProFoto, Referentie B008-A144,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie B008-A144,
Compatibel met: Falcon Eyes, Referentie B008-A144,
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Vorm:

Vierkantig

Type:

Opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Optioneel verkrijgbaar

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

B108 - Elastische Honingraat voor Softbox 100x100cm
De elastische honingraten zijn gemaakt van een zeer licht, soepel en duurzaam zwart weefsel.
Ze zijn voorzien van een boord voor bevestiging aan de softbox.

Artikelcode
B108
Adviesprijs
204,00 € incl. BTW
168,60 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
Voorbeeld van lichtverdeling met en zonder honingraat.

Vorm:

Vierkantig

Honingraat - Maaswijdte:

50 mm

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

B016 - Softbox 25x90cm

Compatibel met: Elfo, Referentie B016,

Artikelcode
B016
Adviesprijs
99,00 € incl. BTW
81,82 € excl. BTW

Vorm:

Rechthoekig

Type:

Niet opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Optioneel verkrijgbaar

Louver - Jaloezieën:

Optioneel verkrijgbaar

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

B017 - Softbox 25x90cm - met aansluiting voor studioflits aan de zijkant

Compatibel met: Elfo, Referentie B017,
Vorm:

Rechthoekig

Type:

Niet opvouwbaar

Honingraatrooster / Grid:

Optioneel verkrijgbaar

Louver - Jaloezieën:

Optioneel verkrijgbaar

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 5 jaar na aankoop

Artikelcode
B017
Adviesprijs
99,00 € incl. BTW
81,82 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

B116 - Honingraat voor Softbox 25x90cm
De honingraten zijn 12mm dik met maaswijdte van 5mm
en zijn voorzien van een stijf frame.
Bij model 25x90 is de dikte 24mm.

Artikelcode

B116
Adviesprijs
119,00 € incl. BTW
98,35 € excl. BTW

klik hier om dit product
online te bekijken

Voorbeeld van lichtverdeling met en zonder honingraat.

Vorm:

Rechthoekig

Honingraat - Maaswijdte:

10 mm

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

B216 - Louver voor Softbox 25x90cm
De jaloezieën bestaan uit meerdere afzonderlijke zwarte dunne aluminiumlamellen.
Plaats en richting kunnen per lamel vrij bepaald worden.
Bij model 25x90 staan de lamellen echter in een vast kader.

B216

Vorm:

Rechthoekig

Honingraat - Maaswijdte:

10 mm

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Artikelcode

Adviesprijs
64,00 € incl. BTW
52,89 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

DB-30-A152 - Diffuusbol ø300mm
De diffuusbol is gemaakt van witte matte PVC.
Door zijn bolvorm, diameter 30 cm, wordt het licht perfect verspreid in alle richtingen.
Is daarom de aangewezen lichtbron voor het fotograferen van interieurs.
Met slechts één lichtpunt, zo hoog mogelijk en centraal opgesteld, heeft men geen schaduwen; het licht verstrooit in alle
richtingen en reflecteert via de muren en plafond.
Kan door middel van een verwisselbare Adapter speedring (ø152mm) gebruikt worden op flitssystemen van diverse
merken.
Opmerking
- De diffuusbol is niet geschikt voor plaatsing op studioflitsers van andere merken die een verlengde hals vereisen
(sommige oude modellen met Bowens koppeling).
Met verwisselbare Adapter speedring (ø152mm) voor merk naar keuze
Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie DB-30-A152,

Artikelcode
DB-30-A152

Compatibel met: Elinchrom, Referentie DB-30-A152,

Adviesprijs
79,00 € incl. BTW
65,29 € excl. BTW

Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie DB-30-A152,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie DB-30-A152,

Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie DB-30-A152,
Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie DB-30-A152,

Compatibel met: Balcar, Referentie DB-30-A152,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie DB-30-A152,
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

DB-50 - Diffuusbol ø500mm
De diffuusbol is gemaakt van witte matte PVC.
Door zijn bolvorm, diameter 50 cm, wordt het licht perfect verspreid in alle richtingen.
Is daarom de aangewezen lichtbron voor het fotograferen van interieurs.
Met slechts één lichtpunt, zo hoog mogelijk en centraal opgesteld, heeft men geen schaduwen; het licht verstrooit in alle
richtingen en reflecteert via de muren en plafond.
Met Adapter voor merk naar keuze.
- Met Adapter voor merk naar keuze
Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie DB-50,
Compatibel met: Elinchrom, Referentie DB-50,
Artikelcode
DB-50

Compatibel met: Elfo, Referentie DB-50,

Adviesprijs
116,00 € incl. BTW
95,87 € excl. BTW

Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie DB-50,

Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie DB-50,

Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie DB-50,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie DB-50,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: ProFoto, Referentie DB-50,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie DB-50,
Compatibel met: Falcon Eyes, Referentie DB-50,

www.studioflash.eu

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SBQS-4040-SL - Softbox (Quick Setup) - 40x40cm - met Cameraflitser houder type L met Flitsschoen (Canon/Nikon)
Snel opvouwbare (Quick Setup) softbox van illuStar® met houder voor gebruik met cameraflitser.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
Universele regelbare / kantelbare houder met flitsschoen (Canon/Nikon).
Voorzien van 5/8" spigotkoppeling voor plaatsing op lampstatief.
De softbox kan ook voor studioflitsers gebruikt worden, mits plaatsing van een optionele adapter (ø152mm) voor merk
naar keuze.
Inhoud:
- Softbox 40 x 40 cm
- Houder met flitsschoen
- Spigot 5/8" met F 1/4" & F 3/8" draad
- Draagtas

Artikelcode
SBQS-4040-SL

- Opvouwbaar
- Inclusief tas

Adviesprijs
65,00 € incl. BTW
53,72 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Vorm:

Vierkantig

Type:

Quick setup

Honingraatrooster / Grid:

Geen

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

SBQS-6060-SL - Softbox (Quick Setup) - 60x60cm - met Cameraflitser houder type L met Flitsschoen (Canon/Nikon)
Snel opvouwbare (Quick Setup) softbox van illuStar® met houder voor gebruik met cameraflitser.
De zilverkleurige binnenzijde en een binnendiffusor vóór de lichtbron zorgen voor een maximaal egale lichtverdeling.
Buiten- en binnendiffusor kunnen elk verwijderd worden.
Universele regelbare / kantelbare houder met flitsschoen (Canon/Nikon).
Voorzien van 5/8" spigotkoppeling voor plaatsing op lampstatief.
De softbox kan ook voor studioflitsers gebruikt worden, mits plaatsing van een optionele adapter (ø152mm) voor merk
naar keuze.
Inhoud:
- Softbox 60 x 60 cm
- Houder met flitsschoen
- Spigot 5/8" met F 1/4" & F 3/8" draad
- Draagtas

Artikelcode
SBQS-6060-SL

- Opvouwbaar
- Inclusief tas

Adviesprijs
84,00 € incl. BTW
69,42 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Vorm:

Vierkantig

Type:

Quick setup

Honingraatrooster / Grid:

Geen

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

RF10 - Flitsdiffuser voor camera
Universele diffuser voor het fotograferen met diffuus flitslicht.
Het paneel dient op de lens te worden gemonteerd en niet op de flitser, waardoor het voor elk type flitser te gebruiken is.
De witte diffuser van 30cm is opvouwbaar en handig om mee te nemen. Wordt geleverd in een tas.
• Universeel
• 30 cm
• Opvouwbaar
• Met tasje
• Wit

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
RF10
Adviesprijs
6,00 € incl. BTW
4,96 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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SDSL - Universele Softdiffusor 90x90x80mm - geschikt voor alle cameraflitsers
Deze handige softdiffusor voor cameraflitser verspreidt het licht over een groter gebied voor een zachter, meer
evenwichtig en natuurlijk effect. Helpt voor het verminderen van harde achtergrondschaduwen en elimineert het
vervelende rode-ogen-effect.
Eenvoudige plaatsing: schuift over de voorkant van de cameraflitser.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
SDSL
Adviesprijs
6,00 € incl. BTW
4,96 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

SBSL-99 - Universele Softbox 90x90mm - geschikt voor alle cameraflitsers
Met deze handige softbox voor cameraflitser heeft u nog meer controle over de belichting van uw object.
Helpt voor het verminderen van harde achtergrondschaduwen en elimineert het vervelende rode-ogen-effect.
De softbox is geschikt voor alle cameraflitsers.
De softbox is eenvoudig in en uit te klappen en is voorzien van klittenbandsluiting.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
SBSL-99
Adviesprijs
12,00 € incl. BTW
9,92 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

SBSL-175 - Universele Softbox 175x150mm - geschikt voor alle cameraflitsers
Met deze handige softbox voor cameraflitser heeft u nog meer controle over de belichting van uw object.
Helpt voor het verminderen van harde achtergrondschaduwen en elimineert het vervelende rode-ogen-effect.
De softbox is geschikt voor alle cameraflitsers.
De softbox is eenvoudig in en uit te klappen en is voorzien van klittenbandsluiting.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
SBSL-175
Adviesprijs
17,00 € incl. BTW
14,05 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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SBSL-300 - Universele Softbox 300x200mm - geschikt voor alle cameraflitsers
Met deze handige softbox voor cameraflitser heeft u nog meer controle over de belichting van uw object.
Helpt voor het verminderen van harde achtergrondschaduwen en elimineert het vervelende rode-ogen-effect.
De softbox is geschikt voor alle cameraflitsers.
De softbox is eenvoudig in en uit te klappen en is voorzien van klittenbandsluiting.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
SBSL-300
Adviesprijs
22,00 € incl. BTW
18,18 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

RSM-14 - Universele Reflector ø14 cm - Bowens-S koppeling
Voor gebruik van studioflitser met paraplu, wanneer de parapluhouder zich op de bevestigingsvoet bevindt. De reflector
heeft geen doorvoeropening.
Deze illuStar Reflector past op alle illuStar studioflitsers met een Bowens-S compatibele koppeling.
De reflector kan ook geplaatst worden op andere studioflitsers met een Bowens-S compatibele koppeling.
Met deze reflector kunt u de lichthoek beperken tot ongeveer 30 graden.
Opmerking
- De reflector is niet geschikt voor plaatsing op studioflitsers van andere merken die een verlengde hals vereisen
(sommige oude modellen met Bowens koppeling).
Kleine reflector voor gebruik met paraplu.
Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie RSM-14,
Artikelcode
RSM-14

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Adviesprijs
18,00 € incl. BTW
14,88 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

RSM-18 - Standaardreflector ø18cm met opening voor paraplu - voor illuStar FI & SM & KS-serie (Bowens-S koppeling)
Deze illuStar Reflector past op alle illuStar studioflitsers met een Bowens-S compatibele koppeling.
De reflector is ook te gebruiken in combinatie met een paraplu, dankzij een uitsparing aan de onderzijde.
De reflector kan ook geplaatst worden op andere studioflitsers met een Bowens-S compatibele koppeling.
Met deze reflector kunt u de lichthoek beperken tot ongeveer 55 graden.
Opmerking
- Bij gebruik met studioflitsers van andere merken of andere illuStar toestellen dan de FI, SM en KS series is het mogelijk
dat de plaats van de parapluopening niet overeenkomt.
- De reflector is niet geschikt voor plaatsing op studioflitsers van andere merken die een verlengde hals vereisen
(sommige oude modellen met Bowens koppeling).
Met opening voor flitsparaplu compatibel met illuStar FI & SM & KS serie
Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie RSM-18,

Artikelcode
RSM-18
Adviesprijs
19,00 € incl. BTW
15,70 € excl. BTW

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken
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BD-18 - 4-kleppenset inclusief 4 kleurenfilters & honingraat - past op reflectors van ø17 tot ø20cm
4-kleppenset voorzetstuk
Een handig hulpmiddel om leuke effecten met het licht te bereiken.
Het kleppenvoorzetstuk wordt op de 17-20cm reflector geplaatst en wordt inclusief 4 kleurenfilters (rood, blauw, geel en
diffuus) en een honingraat geleverd.

Artikelcode
BD-18

Honingraat - Maaswijdte:

8 mm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Adviesprijs
51,00 € incl. BTW
42,15 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

BD-23 - 4-kleppenset inclusief 4 kleurenfilters & honingraat - past op reflectors van ø20 tot ø23cm
4-kleppenset voorzetstuk
Een handig hulpmiddel om leuke effecten met het licht te bereiken.
Het kleppenvoorzetstuk wordt op de 20-23cm reflector geplaatst en wordt inclusief 4 kleurenfilters (rood, blauw, geel en
diffuus) en een honingraat geleverd.

Artikelcode
BD-23

Honingraat - Maaswijdte:

8 mm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Adviesprijs
52,00 € incl. BTW
42,98 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

CS-HC-A135 - Conische snoot - PRO - met honingraat
Conische snoot
Een onmisbaar toebehoren voor alle branches in de fotografie
Laat toe een zeer scherpe bundeling van het licht te bekomen (bijvoorbeeld een detail accentueren).
Met honingraatrooster om een geleidelijk overlopende afronding van de lichtbundel te bekomen.
Met verwisselbare Adapter speedring (ø135mm) voor merk naar keuze
Opmerking
- De snoot is niet geschikt voor plaatsing op studioflitsers van andere merken die een verlengde hals vereisen (sommige
oude modellen met Bowens koppeling).
- met verwisselbare Adapter speedring (ø135mm) voor merk naar keuze
Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie CS-HC-A135,
Compatibel met: Elinchrom, Referentie CS-HC-A135,
Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie CS-HC-A135,
Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie CS-HC-A135,
Artikelcode
CS-HC-A135

Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie CS-HC-A135,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie CS-HC-A135,

Adviesprijs
52,00 € incl. BTW
42,98 € excl. BTW

Compatibel met: Balcar, Referentie CS-HC-A135,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie CS-HC-A135,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Elfo, Referentie CS-HC-A135,
Compatibel met: ProFoto, Referentie CS-HC-A135,
Compatibel met: Falcon Eyes, Referentie CS-HC-A135,

www.studioflash.eu

Honingraat - Maaswijdte:

5 mm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop
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FS-5M4G - Focusserende spot geleverd met 5 metalen gobo's & 4 kleurenfilters (Bowens-S koppeling)
Focuserende spot

Artikelcode
FS-5M4G

De spot wordt gebruikt voor achtergrondprojecties d.m.v. GOBO's of kleurfilters.
Wordt compleet geleverd met verstelbare projectielens, Gobo/filterhouder, 5 metalen gobo's en 4 kleurfilters !!
Vooral bij portretfotografie of kleine producten brengt een achtergrondprojectie een nieuwe dimensie in uw foto’s.
Bowens S-type koppeling voor montage op zowel illuStar® als andere merken.
Opmerking
- De focusserende spot is niet geschikt voor plaatsing op studioflitsers van andere merken die een verlengde hals
vereisen (sommige oude modellen met Bowens koppeling).

Adviesprijs
189,00 € incl. BTW
156,20 € excl. BTW

Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie FS-5M4G,

klik hier om dit product
online te bekijken

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

OS-A135 - Focusserende Optische Spot geleverd met 5 metalen gobo's & 5 kleurenfilters
De spot wordt gebruikt voor achtergrondprojecties d.m.v. GOBO's of kleurfilters.
Wordt compleet geleverd met verstelbare projectielens, Gobo/filterhouder, 5 metalen gobo's en 5 kleurfilters !
Vooral bij portretfotografie of kleine producten brengt een achtergrondprojectie een nieuwe dimensie in uw foto’s.
Met verwisselbare Adapter speedring (ø135mm) voor merk naar keuze
Opmerking
- De focusserende spot is niet geschikt voor plaatsing op studioflitsers van andere merken die een verlengde hals
vereisen (sommige oude modellen met Bowens koppeling).
- Met verwisselbare Adapter speedring (ø135mm) voor merk naar keuze
Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie OS-A135,

Artikelcode
OS-A135

Compatibel met: Elinchrom, Referentie OS-A135,

Adviesprijs
398,00 € incl. BTW
328,93 € excl. BTW

Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie OS-A135,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie OS-A135,

Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie OS-A135,
Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie OS-A135,

Compatibel met: Balcar, Referentie OS-A135,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie OS-A135,

www.studioflash.eu

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop
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RBD-42-A135 - Beauty dish - Soft Reflector ø42cm
Beauty dish - Soft reflector
Geeft absoluut schaduwvrij licht en is zeer geschikt voor het portretteren en close-ups; op gebied van de mode is hij ideaal
voor foto-opnamen “cosmetische schoonheid”.
Deze grote reflector van ø42cm geeft een mooie, zachte en egale verspreiding van het licht.
Voorzien van een verplaatsbare zilveren deflectorschijf, zodat er geen direct licht op het onderwerp valt. Dit laat toe het
gewenste sfeerlicht te creëren.
Het bijgeleverd diffuus frontdoek zorgt voor een zachter licht en biedt nog meer mogelijkheden voor eigen creativiteit.
Binnenzijde reflector: gematteerd aluminium/zilver.
Met verwisselbare Adapter speedring (ø135mm) voor merk naar keuze
Bijgeleverde toebehoren:
- Diffuus frontdoek
Als optie verkrijgbaar: Honingraat ø42cm
Opmerking
- De reflector is niet geschikt voor plaatsing op studioflitsers van andere merken die een verlengde hals vereisen (sommige
oude modellen met Bowens koppeling).
- Met verwisselbare Adapter speedring (ø135mm) voor merk naar keuze

Artikelcode
RBD-42-A135

Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie RBD-42-A135,

Adviesprijs
76,00 € incl. BTW
62,81 € excl. BTW

Compatibel met: Elinchrom, Referentie RBD-42-A135,
Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie RBD-42-A135,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie RBD-42-A135,
Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie RBD-42-A135,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie RBD-42-A135,
Compatibel met: Balcar, Referentie RBD-42-A135,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie RBD-42-A135,
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

RHC-42 - Honingraat voor Beauty dish - Soft reflector ø42cm
Honingraat voor Beauty dish - Soft reflector
Geeft absoluut schaduwvrij licht en is zeer geschikt voor het portretteren en close-ups; op gebied van de mode is hij
ideaal voor foto-opnamen “cosmetische schoonheid”.
De illuStar® Beauty dish - Soft reflector kan worden voorzien van een honingraat. Hierdoor bekomt men een gans andere
lichtoutput met een uitgebalanceerde spreiding en een gemiddeld contrast.

Artikelcode
RHC-42

Honingraat - Maaswijdte:

6 mm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Adviesprijs
53,00 € incl. BTW
43,80 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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RBD-485 - Beauty dish - PRO - Wit ø48,5cm
Beauty dish - Soft reflector
Geeft absoluut schaduwvrij licht en is zeer geschikt voor het portretteren en close-ups; op gebied van de mode is hij ideaal
voor foto-opnamen “cosmetische schoonheid”.
Deze grote reflector van ø48,5cm geeft een mooie, zachte en egale verspreiding van het licht.
Voorzien van een deflectorschijf, zodat er geen direct licht op het onderwerp valt. Dit laat toe het gewenste sfeerlicht te
creëren.
Binnenzijde reflector: gematteerd Wit.
Met Adapter voor merk naar keuze.
Als optie verkrijgbaar: Honingraat ø48,5cm
Reflector Softlight
- Met Adapter voor merk naar keuze
Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie RBD-485,
Compatibel met: Elinchrom, Referentie RBD-485,
Artikelcode
RBD-485

Compatibel met: Elfo, Referentie RBD-485,

Adviesprijs
120,00 € incl. BTW
99,17 € excl. BTW

Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie RBD-485,

Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie RBD-485,

Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie RBD-485,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie RBD-485,
Compatibel met: Balcar, Referentie RBD-485,
Compatibel met: ProFoto, Referentie RBD-485,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie RBD-485,
Compatibel met: Falcon Eyes, Referentie RBD-485,
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

RHC-485 - Honingraat voor ø48,5cm Beauty dish PRO - Wit - Reflector Softlight
Honingraat voor Beauty dish - Soft reflector
Geeft absoluut schaduwvrij licht en is zeer geschikt voor het portretteren en close-ups; op gebied van de mode is hij
ideaal voor foto-opnamen “cosmetische schoonheid”.
De illuStar® Beauty dish - Soft reflector kan worden voorzien van een honingraat. Hierdoor bekomt men een gans andere
lichtoutput met een uitgebalanceerde spreiding en een gemiddeld contrast.

Honingraat - Maaswijdte:

10 mm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
RHC-485
Adviesprijs
88,00 € incl. BTW
72,73 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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RBD-55-A135 - Beauty dish - Soft Reflector ø55cm
Beauty dish - Soft reflector
Geeft absoluut schaduwvrij licht en is zeer geschikt voor het portretteren en close-ups; op gebied van de mode is hij ideaal
voor foto-opnamen “cosmetische schoonheid”.
Deze grote reflector van ø55cm geeft een mooie, zachte en egale verspreiding van het licht.
Voorzien van een verplaatsbare zilveren deflectorschijf, zodat er geen direct licht op het onderwerp valt. Dit laat toe het
gewenste sfeerlicht te creëren.
Het bijgeleverd diffuus frontdoek zorgt voor een zachter licht en biedt nog meer mogelijkheden voor eigen creativiteit.
Binnenzijde reflector: gematteerd aluminium/zilver.
Met verwisselbare Adapter speedring (ø135mm) voor merk naar keuze
Bijgeleverde toebehoren:
- Diffuus frontdoek
Als optie verkrijgbaar: Honingraat ø55cm
Opmerking
- De reflector is niet geschikt voor plaatsing op studioflitsers van andere merken die een verlengde hals vereisen (sommige
oude modellen met Bowens koppeling).
- Met verwisselbare Adapter speedring (ø135mm) voor merk naar keuze

Artikelcode
RBD-55-A135

Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie RBD-55-A135,

Adviesprijs
100,00 € incl. BTW
82,64 € excl. BTW

Compatibel met: Elinchrom, Referentie RBD-55-A135,
Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie RBD-55-A135,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie RBD-55-A135,
Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie RBD-55-A135,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie RBD-55-A135,
Compatibel met: Balcar, Referentie RBD-55-A135,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie RBD-55-A135,
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

RHC-55 - Honingraat voor Beauty dish - Soft reflector ø55cm
Honingraat voor Beauty dish - Soft reflector
Geeft absoluut schaduwvrij licht en is zeer geschikt voor het portretteren en close-ups; op gebied van de mode is hij
ideaal voor foto-opnamen “cosmetische schoonheid”.
De illuStar® Beauty dish - Soft reflector kan worden voorzien van een honingraat. Hierdoor bekomt men een gans andere
lichtoutput met een uitgebalanceerde spreiding en een gemiddeld contrast.

Artikelcode
RHC-55

Honingraat - Maaswijdte:

6 mm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Adviesprijs
76,00 € incl. BTW
62,81 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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RBD-70-A135 - Beauty dish - Soft Reflector ø70cm
Beauty dish - Soft reflector
Geeft absoluut schaduwvrij licht en is zeer geschikt voor het portretteren en close-ups; op gebied van de mode is hij ideaal
voor foto-opnamen “cosmetische schoonheid”.
Deze grote reflector van ø70cm geeft een mooie, zachte en egale verspreiding van het licht.
Voorzien van een verplaatsbare zilveren deflectorschijf, zodat er geen direct licht op het onderwerp valt. Dit laat toe het
gewenste sfeerlicht te creëren.
Het bijgeleverd diffuus frontdoek zorgt voor een zachter licht en biedt nog meer mogelijkheden voor eigen creativiteit.
Binnenzijde reflector: gematteerd aluminium/zilver.
Met verwisselbare Adapter speedring (ø135mm) voor merk naar keuze
Bijgeleverde toebehoren:
- Diffuus frontdoek
Als optie verkrijgbaar: Honingraat ø70cm
Opmerking
- De reflector is niet geschikt voor plaatsing op studioflitsers van andere merken die een verlengde hals vereisen (sommige
oude modellen met Bowens koppeling).
- Met verwisselbare Adapter speedring (ø135mm) voor merk naar keuze

Artikelcode
RBD-70-A135

Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie RBD-70-A135,

Adviesprijs
134,00 € incl. BTW
110,74 € excl. BTW

Compatibel met: Elinchrom, Referentie RBD-70-A135,
Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie RBD-70-A135,

klik hier om dit product
online te bekijken

Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie RBD-70-A135,
Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie RBD-70-A135,
Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie RBD-70-A135,
Compatibel met: Balcar, Referentie RBD-70-A135,
Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie RBD-70-A135,
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

RHC-70 - Honingraat voor Beauty dish - Soft reflector ø70cm
Honingraat voor Beauty dish - Soft reflector
Geeft absoluut schaduwvrij licht en is zeer geschikt voor het portretteren en close-ups; op gebied van de mode is hij
ideaal voor foto-opnamen “cosmetische schoonheid”.
De illuStar® Beauty dish - Soft reflector kan worden voorzien van een honingraat. Hierdoor bekomt men een gans andere
lichtoutput met een uitgebalanceerde spreiding en een gemiddeld contrast.

Artikelcode
RHC-70

Honingraat - Maaswijdte:

6 mm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Adviesprijs
118,00 € incl. BTW
97,52 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu
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RBG-30 - Achtergrondreflector Pro ø30cm (Bowens-S koppeling)
Achtergrondreflector
Levert een gelijkmatige ovaalvormige lichtbundel voor het uitlichten van de achtergrond.
Ideaal voor het bekomen van een spierwitte achtergrond.
Voor een volkomen schaduwvrije en egaal uitgelichte achtergrond worden bij voorkeur twee reflectors tegelijk gebruikt; links
en rechts opgesteld onder een hoek van 45º.
Bowens S-type koppeling voor montage op zowel illuStar® als andere merken.
Opmerking
- De reflector is niet geschikt voor plaatsing op studioflitsers van andere merken die een verlengde hals vereisen (sommige
oude modellen met Bowens koppeling).

Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie RBG-30,
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
RBG-30
Adviesprijs
69,00 € incl. BTW
57,02 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

RBG-A135 - Achtergrondreflector Pro ø30cm
Achtergrondreflector
Levert een gelijkmatige ovaalvormige lichtbundel voor het uitlichten van de achtergrond.
Ideaal voor het bekomen van een spierwitte achtergrond.
Voor een volkomen schaduwvrije en egaal uitgelichte achtergrond worden bij voorkeur twee reflectors tegelijk gebruikt; links
en rechts opgesteld onder een hoek van 45º.
Met verwisselbare Adapter speedring (ø135mm) voor merk naar keuze
Opmerking
- De reflector is niet geschikt voor plaatsing op studioflitsers van andere merken die een verlengde hals vereisen (sommige
oude modellen met Bowens koppeling).
- met verwisselbare Adapter speedring (ø135mm) voor merk naar keuze
Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie RBG-A135,
Compatibel met: Elinchrom, Referentie RBG-A135,
Compatibel met: Multiblitz (P-bayonet type), Referentie RBG-A135,

Artikelcode
RBG-A135

Compatibel met: Multiblitz (V-bayonet type), Referentie RBG-A135,
Compatibel met: Broncolor (ø8cm), Referentie RBG-A135,

Adviesprijs
75,00 € incl. BTW
61,98 € excl. BTW

Compatibel met: Broncolor (ø6,6cm), Referentie RBG-A135,
Compatibel met: Balcar, Referentie RBG-A135,

klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Compatibel met: Hensel EH - Richter, Referentie RBG-A135,
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop
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BD-SMD - 4-kleppenset voor SMD-serie & Mini studioflitser ø98~82mm - inclusief 4 kleurenfilters & honigraat
4-kleppenset voorzetstuk
Een handig hulpmiddel om leuke effecten met het licht te bereiken.
Het kleppenvoorzetstuk wordt op de 97mm reflector geplaatst en wordt inclusief 4 kleurenfilters (rood, blauw, geel en
diffuus) en een honingraat geleverd.

Honingraat - Maaswijdte:

5 mm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
BD-SMD
Adviesprijs
47,00 € incl. BTW
38,84 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

WF-5CF - Kleurenfilterset bestaande uit 5 verschillende kleuren ø18,5cm - past op reflectors van WF-serie & LEDS-1500B

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
WF-5CF
Adviesprijs
49,00 € incl. BTW
40,50 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

RBDHC-30 - Beauty dish - Soft Reflector ø30cm met Honingraat voor SMD-serie & Mini & FS studioflitser ø98~95mm
Beauty dish - Soft reflector + Honingraat
Geeft absoluut schaduwvrij licht en is zeer geschikt voor het portretteren en close-ups; op gebied van de mode is hij
ideaal voor foto-opnamen “cosmetische schoonheid”.
Deze grote reflector van ø30cm geeft een mooie, zachte en egale verspreiding van het licht.
Voorzien van een verplaatsbare zilveren deflectorschijf, zodat er geen direct licht op het onderwerp valt. Dit laat toe het
gewenste sfeerlicht te creëren.
Het bijgeleverd diffuus frontdoek zorgt voor een zachter licht en biedt nog meer mogelijkheden voor eigen creativiteit.
Binnenzijde reflector: gematteerd aluminium/zilver.
De illuStar® Beauty dish word geleverd met een honingraat.
Met de honingraat bekomt men een uitgebalanceerde lichtspreiding en een gemiddeld contrast.
Kan met of zonder honingraat gebruikt worden.
Artikelcode
RBDHC-30

Past op studioflitsers SMD & Mini & FS of flitsers ø98~95mm
Bijgeleverde toebehoren:
- Diffuus frontdoek
- Honingraat ø30cm

Adviesprijs
86,00 € incl. BTW
71,07 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Honingraat - Maaswijdte:

6 mm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop
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RBD-RF-47 - Beauty dish - Soft Reflector ø47cm voor RF-400 Ringflitser

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
RBD-RF-47
Adviesprijs
164,00 € incl. BTW
135,54 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

E004 - Reflector ø150mm met houder voor flitsparaplu
Deze elfo Reflector past op alle elfo studioflitsers met een elfo koppeling.
De reflector is ook te gebruiken in combinatie met een paraplu.
Met deze reflector kunt u de lichthoek beperken tot ongeveer 30 graden.
Reflector voor gebruik met paraplu.
Compatibel met: Elfo, Referentie E004,
Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Artikelcode
E004
Adviesprijs
40,00 € incl. BTW
33,06 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

E022 - Reflector P19 ø190mm
Deze elfo Reflector past op alle elfo studioflitsers met een elfo koppeling.
Met deze reflector kunt u de lichthoek beperken tot ongeveer 80 graden.

Compatibel met: Elfo, Referentie E022,
Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Artikelcode
E022
Adviesprijs
40,00 € incl. BTW
33,06 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

E052 - Reflector 60PRO - 60° ø220mm - lengte 195mm
Deze elfo Reflector past op alle elfo studioflitsers met een elfo koppeling.
Met deze reflector kunt u de lichthoek beperken tot ongeveer 60 graden.

Compatibel met: Elfo, Referentie E052,

Artikelcode
E052

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Adviesprijs
51,00 € incl. BTW
42,15 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

E012 - Houder voor kleurenfilter - klikt op reflector 60/60Pro ø220mm

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Artikelcode
E012
Adviesprijs
51,00 € incl. BTW
42,15 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

E016 - 4-kleppenset 360° draaibaar met houder voor kleurenfilter - klikt op reflector 60/60Pro ø220mm

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Artikelcode
E016
Adviesprijs
64,00 € incl. BTW
52,89 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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E003 - Kleurenfilterset met 10 verschillende kleuren ø220mm

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Artikelcode
E003
Adviesprijs
74,00 € incl. BTW
61,16 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

E108 - Honingraat van 2,2mm ø220mm - klikt in refector 60/60PRO - type S

Honingraat - Maaswijdte:

3 mm

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Artikelcode
E108
Adviesprijs
48,00 € incl. BTW
39,67 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

E208 - Honingraat van 3,5mm ø220mm - klikt in refector 60/60PRO - type M

Honingraat - Maaswijdte:

5 mm

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Artikelcode
E208
Adviesprijs
46,00 € incl. BTW
38,02 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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E308 - Honingraat van 5,6mm ø220mm - klikt in refector 60/60PRO - type L

Honingraat - Maaswijdte:

10 mm

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Artikelcode
E308
Adviesprijs
40,00 € incl. BTW
33,06 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

E017 - Snoot kort - lengte 120mm met honingraat van 3,5mm ø95mm
Conische snoot
Een onmisbaar accessoire voor alle branches in de fotografie
Laat toe een zeer scherpe bundeling van het licht te bekomen (om b.v. een detail te accentueren).
Geleverd inclusief 2 honingraten die zorgen voor een zacht overlopende afronding van de lichtbundel.
Deze elfo Snoot past op alle elfo studioflitsers met een elfo koppeling.

Compatibel met: Elfo, Referentie E017,

Artikelcode
E017

Honingraat - Maaswijdte:

5 mm

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Adviesprijs
51,00 € incl. BTW
42,15 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

E015 - Snoot lang - lengte 220mm met honingraat van 3,5mm ø70mm
Conische snoot
Een onmisbaar accessoire voor alle branches in de fotografie
Laat toe een zeer scherpe bundeling van het licht te bekomen (om b.v. een detail te accentueren).
Geleverd inclusief 2 honingraten die zorgen voor een zacht overlopende afronding van de lichtbundel.
Deze elfo Snoot past op alle elfo studioflitsers met een elfo koppeling.

Compatibel met: Elfo, Referentie E015,

Artikelcode
E015

Honingraat - Maaswijdte:

5 mm

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Adviesprijs
54,00 € incl. BTW
44,63 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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E056 - Beauty dish - Reflector Softlight - Zilver ø700mm - QZ-70

Compatibel met: Elfo, Referentie E056,
Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Artikelcode
E056
Adviesprijs
145,00 € incl. BTW
119,83 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

E057 - Honingraat voor ø700mm QZ-70 Beauty dish - Reflector Softlight

Honingraat - Maaswijdte:

6 mm

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Artikelcode
E057
Adviesprijs
118,00 € incl. BTW
97,52 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

E058 - Achtergrondreflector ø300mm
Achtergrondreflector
Levert een gelijkmatige ovaalvormige lichtbundel voor het uitlichten van de achtergrond.
Ideaal voor het bekomen van een spierwitte achtergrond.
Voor een volkomen schaduwvrije en egaal uitgelichte achtergrond worden bij voorkeur twee reflectors tegelijk gebruikt;
links en rechts opgesteld onder een hoek van 45º.
Deze elfo Reflector past op alle elfo studioflitsers met een elfo koppeling.

Compatibel met: Elfo, Referentie E058,

Artikelcode
E058
Adviesprijs
99,00 € incl. BTW
81,82 € excl. BTW

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken
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E180 - Fresnellens voor QUANT PRO

Compatibel met: Elfo, Referentie E180,
Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Artikelcode
E180
Adviesprijs
1 443,00 € incl. BTW
1 192,56 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

EKIT-BARN - Quant & Quant-PRO - Barndoor kit

Inhoud
1 x E052 - Reflector 60PRO - 60° ø220mm - lengte 195mm
1 x E016 - 4-kleppenset 360° draaibaar met houder voor kleurenfilter - ø220mm
1 x E003 - Kleurenfilterset met 10 verschillende kleuren ø220mm

Artikelcode
EKIT-BARN

Compatibel met: Elfo, Referentie EKIT-BARN,

Adviesprijs
181,00 € incl. BTW
149,59 € excl. BTW

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

EKIT-BARN-GRID - Quant & Quant-PRO - Barndoor & Grid Kit

Inhoud
1 x E052 - Reflector 60PRO - 60° ø220mm - lengte 195mm
1 x E016 - 4-kleppenset 360° draaibaar met houder voor kleurenfilter - ø220mm
1 x E003 - Kleurenfilterset met 10 verschillende kleuren ø220mm
1 x E108 - Honingraat van 2,2mm ø220mm - type S
1 x E208 - Honingraat van 3,5mm ø220mm - type M
1 x E308 - Honingraat van 5,6mm ø220mm - type L

Artikelcode
EKIT-BARN-GRID
Adviesprijs
309,00 € incl. BTW
255,37 € excl. BTW

Compatibel met: Elfo, Referentie EKIT-BARN-GRID,

klik hier om dit product
online te bekijken

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

EKIT-BEAUTY - Quant & Quant-PRO - Beauty kit

Inhoud
1 x E015 - Snoot lang - lengte 220mm met honingraat van 3,5mm ø70mm
1 x E017 - Snoot kort - lengte 120mm met honingraat van 3,5mm ø95mm
1 x RBD-485 - Beauty dish - PRO - Wit ø48,5cm

Artikelcode
EKIT-BEAUTY

Compatibel met: Elfo, Referentie EKIT-BEAUTY,

Adviesprijs
171,00 € incl. BTW
141,32 € excl. BTW

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken
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EKIT-COMPLETE - Quant & Quant-PRO - Studiokit Complete

Inhoud
1 x E052 - Reflector 60PRO - 60° ø220mm - lengte 195mm
1 x E016 - 4-kleppenset 360° draaibaar met houder voor kleurenfilter
1 x E003 - 10 verschillende kleurenfilters ø220mm
1 x E108 - Honingraat van 2,2mm ø220mm - type S
1 x E208 - Honingraat van 3,5mm ø220mm - type M
1 x E308 - Honingraat van 5,6mm ø220mm - type L
1 x E015 - Snoot lengte 220mm met honingraat van 3,5mm ø70mm
1 x E017 - Snoot lengte 120mm met honingraat van 3,5mm ø95mm
1 x RBD-485 - Beauty dish - PRO - Wit ø48,5cm

Artikelcode
EKIT-COMPLETE
Adviesprijs
481,00 € incl. BTW
397,52 € excl. BTW

Compatibel met: Elfo, Referentie EKIT-COMPLETE,

klik hier om dit product
online te bekijken

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

EKIT-GRID - Quant & Quant-PRO - Grid kit

Inhoud
1 x E052 - Reflector 60PRO - 60° ø220mm - lengte 195mm
1 x E108 - Honingraat van 2,2mm ø220mm - type S
1 x E208 - Honingraat van 3,5mm ø220mm - type M
1 x E308 - Honingraat van 5,6mm ø220mm - type L
Compatibel met: Elfo, Referentie EKIT-GRID,
Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Artikelcode
EKIT-GRID
Adviesprijs
176,00 € incl. BTW
145,45 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

J020 - Reflector ø150mm met houder voor flitsparaplu - voor Elfo FX-reeks (Bowens-S koppeling)
Opmerking
- De reflector is niet geschikt voor plaatsing op studioflitsers van andere merken die een verlengde hals vereisen
(sommige oude modellen met Bowens koppeling).

Compatibel met: illuStar & Bowens-S compatibel, Referentie J020,
Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Artikelcode
J020
Adviesprijs
49,00 € incl. BTW
40,50 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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E177 - 4-kleppenset 360° draaibaar met houder voor kleurenfilters - klikt op reflector MICRO-PRO ø135mm

Koppeling voor toebehoren:

Op vaste reflector

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Artikelcode
E177
Adviesprijs
67,00 € incl. BTW
55,37 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

E300 - Kleurenfilterset met 5 verschillende kleuren ø135mm

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Artikelcode
E300
Adviesprijs
29,00 € incl. BTW
23,97 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

E110 - Honingraat van 3.5mm ø135mm - klikt in refector MIQRO-PRO

Honingraat - Maaswijdte:

5 mm

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Artikelcode
E110
Adviesprijs
40,00 € incl. BTW
33,06 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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E116 - Snoot kort - lengte 120mm met honigraat van 3,5mm ø95mm voor MIQRO-PRO

Koppeling voor toebehoren:

Op vaste reflector

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Artikelcode
E116
Adviesprijs
52,00 € incl. BTW
42,98 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

A135-BS - Adapter speedring (ø135mm) voor gebruik van illuStar lichtvervormers met illuStar & Bowens-S compatible flitser
Met deze ringen kunnen de illuStar® & Elfo lichtvervormers eenvoudig op flitsers van andere merken bevestigd
worden.
Opmerking
- De adapter is niet geschikt voor plaatsing op studioflitsers van andere merken die een verlengde hals vereisen
(sommige oude modellen met Bowens koppeling).

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
A135-BS
Adviesprijs
21,00 € incl. BTW
17,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

A144-BS - Adapter speedring (ø144mm) voor gebruik van illuStar & Elfo lichtvervormers met illuStar & Bowens-S compatible
flitser
Met deze ringen kunnen de illuStar® & Elfo lichtvervormers eenvoudig op flitsers van andere merken bevestigd
worden.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
A144-BS
Adviesprijs
21,00 € incl. BTW
17,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

A152-BS - Adapter speedring (ø152mm) voor gebruik van illuStar lichtvervormers met illuStar & Bowens-S compatible flitser
Met deze ringen kunnen de illuStar® & Elfo lichtvervormers eenvoudig op flitsers van andere merken bevestigd
worden.
Opmerking
- De adapter is niet geschikt voor plaatsing op studioflitsers van andere merken die een verlengde hals vereisen
(sommige oude modellen met Bowens koppeling).

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
A152-BS
Adviesprijs
21,00 € incl. BTW
17,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

A135-EL - Adapter speedring (ø135mm) voor gebruik van illuStar lichtvervormers met Elinchrom studioflitser
Met deze ringen kunnen de illuStar® & Elfo lichtvervormers eenvoudig op flitsers van andere merken bevestigd
worden.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
A135-EL
Adviesprijs
21,00 € incl. BTW
17,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

A144-EL - Adapter speedring (ø144mm) voor gebruik van illuStar & Elfo lichtvervormers met Elinchrom studioflitser
Met deze ringen kunnen de illuStar® & Elfo lichtvervormers eenvoudig op flitsers van andere merken bevestigd
worden.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
A144-EL
Adviesprijs
21,00 € incl. BTW
17,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

A152-EL - Adapter speedring (ø152mm) voor gebruik van illuStar lichtvervormers met Elinchrom studioflitser
Met deze ringen kunnen de illuStar® & Elfo lichtvervormers eenvoudig op flitsers van andere merken bevestigd
worden.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
A152-EL
Adviesprijs
21,00 € incl. BTW
17,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

A144-ELFO - Adapter speedring (ø144mm) voor gebruik van illuStar & Elfo lichtvervormers met Elfo Quant & Quant-pro
studioflitser
Met deze ringen kunnen de illuStar® & Elfo lichtvervormers eenvoudig op flitsers van andere merken bevestigd
worden.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
A144-ELFO
Adviesprijs
21,00 € incl. BTW
17,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

A135-BC-6 - Adapter speedring (ø135mm) voor gebruik van illuStar lichtvervormers met Broncolor studioflitser ø6,6cm
Met deze ringen kunnen de illuStar® & Elfo lichtvervormers eenvoudig op flitsers van andere merken bevestigd
worden.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
A135-BC-6
Adviesprijs
21,00 € incl. BTW
17,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

A144-BC-6 - Adapter speedring (ø144mm) voor gebruik van illuStar & Elfo lichtvervormers met Broncolor studioflitser ø6,6cm
Met deze ringen kunnen de illuStar® & Elfo lichtvervormers eenvoudig op flitsers van andere merken bevestigd
worden.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
A144-BC-6
Adviesprijs
21,00 € incl. BTW
17,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

A152-BC-6 - Adapter speedring (ø152mm) voor gebruik van illuStar lichtvervormers met Broncolor studioflitser ø6,6cm
Met deze ringen kunnen de illuStar® & Elfo lichtvervormers eenvoudig op flitsers van andere merken bevestigd
worden.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
A152-BC-6
Adviesprijs
21,00 € incl. BTW
17,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

A135-BC-8 - Adapter speedring (ø135mm) voor gebruik van illuStar lichtvervormers met Broncolor studioflitser ø8cm
Met deze ringen kunnen de illuStar® & Elfo lichtvervormers eenvoudig op flitsers van andere merken bevestigd
worden.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
A135-BC-8
Adviesprijs
21,00 € incl. BTW
17,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

A144-BC-8 - Adapter speedring (ø144mm) voor gebruik van illuStar & Elfo lichtvervormers met Broncolor studioflitser ø8cm
Met deze ringen kunnen de illuStar® & Elfo lichtvervormers eenvoudig op flitsers van andere merken bevestigd
worden.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
A144-BC-8
Adviesprijs
21,00 € incl. BTW
17,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

A152-BC-8 - Adapter speedring (ø152mm) voor gebruik van illuStar lichtvervormers met Broncolor studioflitser ø8cm
Met deze ringen kunnen de illuStar® & Elfo lichtvervormers eenvoudig op flitsers van andere merken bevestigd
worden.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
A152-BC-8
Adviesprijs
21,00 € incl. BTW
17,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

A135-MB-P - Adapter speedring (ø135mm) voor gebruik van illuStar lichtvervormers met Multiblitz studioflitser
Met deze ringen kunnen de illuStar® & Elfo lichtvervormers eenvoudig op flitsers van andere merken bevestigd
worden.
(P-bajonet type)
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
A135-MB-P
Adviesprijs
21,00 € incl. BTW
17,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

A144-MB-P - Adapter speedring (ø144mm) voor gebruik van illuStar & Elfo lichtvervormers met Multiblitz studioflitser
Met deze ringen kunnen de illuStar® & Elfo lichtvervormers eenvoudig op flitsers van andere merken bevestigd
worden.
(P-bajonet type)
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
A144-MB-P
Adviesprijs
21,00 € incl. BTW
17,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

A152-MB-P - Adapter speedring (ø152mm) voor gebruik van illuStar lichtvervormers met Multiblitz studioflitser
Met deze ringen kunnen de illuStar® & Elfo lichtvervormers eenvoudig op flitsers van andere merken bevestigd
worden.
(P-bajonet type)
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
A152-MB-P
Adviesprijs
21,00 € incl. BTW
17,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

A135-MB-V - Adapter speedring (ø135mm) voor gebruik van illuStar lichtvervormers met Multiblitz studioflitser
Met deze ringen kunnen de illuStar® & Elfo lichtvervormers eenvoudig op flitsers van andere merken bevestigd
worden.
(V-bajonet type)
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
A135-MB-V
Adviesprijs
21,00 € incl. BTW
17,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

A144-MB-V - Adapter speedring (ø144mm) voor gebruik van illuStar & Elfo lichtvervormers met Multiblitz studioflitser
Met deze ringen kunnen de illuStar® & Elfo lichtvervormers eenvoudig op flitsers van andere merken bevestigd
worden.
(V-bajonet type)
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
A144-MB-V
Adviesprijs
21,00 € incl. BTW
17,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

A152-MB-V - Adapter speedring (ø152mm) voor gebruik van illuStar lichtvervormers met Multiblitz studioflitser
Met deze ringen kunnen de illuStar® & Elfo lichtvervormers eenvoudig op flitsers van andere merken bevestigd
worden.
(V-bajonet type)
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
A152-MB-V
Adviesprijs
21,00 € incl. BTW
17,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

A135-BA - Adapter speedring (ø135mm) voor gebruik van illuStar lichtvervormers met Balcar studioflitser
Met deze ringen kunnen de illuStar® & Elfo lichtvervormers eenvoudig op flitsers van andere merken bevestigd
worden.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
A135-BA
Adviesprijs
21,00 € incl. BTW
17,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

A144-BA - Adapter speedring (ø144mm) voor gebruik van illuStar & Elfo lichtvervormers met Balcar studioflitser
Met deze ringen kunnen de illuStar® & Elfo lichtvervormers eenvoudig op flitsers van andere merken bevestigd
worden.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
A144-BA
Adviesprijs
21,00 € incl. BTW
17,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

A152-BA - Adapter speedring (ø152mm) voor gebruik van illuStar lichtvervormers met Balcar studioflitser
Met deze ringen kunnen de illuStar® & Elfo lichtvervormers eenvoudig op flitsers van andere merken bevestigd
worden.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
A152-BA
Adviesprijs
21,00 € incl. BTW
17,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

A135-HR - Adapter speedring (ø135mm) voor gebruik van illuStar lichtvervormers met Hensel-EH - Richter studioflitser
Met deze ringen kunnen de illuStar® & Elfo lichtvervormers eenvoudig op flitsers van andere merken bevestigd
worden.
Hensel EH mount
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
A135-HR
Adviesprijs
21,00 € incl. BTW
17,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

A144-HR - Adapter speedring (ø144mm) voor gebruik van illuStar & Elfo lichtvervormers met Hensel-EH - Richter studioflitser
Met deze ringen kunnen de illuStar® & Elfo lichtvervormers eenvoudig op flitsers van andere merken bevestigd
worden.
Hensel EH mount
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
A144-HR
Adviesprijs
21,00 € incl. BTW
17,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

A152-HR - Adapter speedring (ø152mm) voor gebruik van illuStar lichtvervormers met Hensel-EH - Richter studioflitser
Met deze ringen kunnen de illuStar® & Elfo lichtvervormers eenvoudig op flitsers van andere merken bevestigd
worden.
Hensel EH mount
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
A152-HR
Adviesprijs
21,00 € incl. BTW
17,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

A144-PF - Adapter speedring (ø144mm) voor gebruik van illuStar & Elfo lichtvervormers met ProFoto studioflitser
Met deze ringen kunnen de illuStar® & Elfo lichtvervormers eenvoudig op flitsers van andere merken bevestigd
worden.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
A144-PF
Adviesprijs
21,00 € incl. BTW
17,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

A144-FE - Adapter speedring (ø144mm) voor gebruik van illuStar & Elfo lichtvervormers met Falcon Eyes studioflitser
Met deze ringen kunnen de illuStar® & Elfo lichtvervormers eenvoudig op flitsers van andere merken bevestigd
worden.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
A144-FE
Adviesprijs
21,00 € incl. BTW
17,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

A144-UV - Adapter speedring voor gebruik van illuStar & Elfo Softbox met studioflitser (universeel van ø8,8 tot ø15cm)
Softbox adapter speedring.
Met deze ringen kunnen de illuStar® & Elfo softboxen eenvoudig op flitsers van andere merken bevestigd worden.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
A144-UV
Adviesprijs
26,00 € incl. BTW
21,49 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

UR-80T - Paraplu - diffuus wit - ø84cm
Deze universele, voordelige flitsparaplu kan gebruikt worden met flits- of continulicht.
Een flitsparaplu werkt precies zoals een normale paraplu die je in de regen gebruikt. Opzetten en klaar.
Hierin schuilt ook onmiddellijk de kracht van deze fotostudio accessoire: de snelheid waarmee je het in elkaar kunt
zetten.
De optimale lichtvervormer voor strobisme en op locatie.
Leverbaar in verschillende uitvoeringen en afmetingen.
Universele studioparaplu geschikt voor studioflitsers of daglichtlampen.
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
UR-80T
Adviesprijs
13,00 € incl. BTW
10,74 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

UR-100T - Paraplu - diffuus wit - ø101cm
Deze universele, voordelige flitsparaplu kan gebruikt worden met flits- of continulicht.
Een flitsparaplu werkt precies zoals een normale paraplu die je in de regen gebruikt. Opzetten en klaar.
Hierin schuilt ook onmiddellijk de kracht van deze fotostudio accessoire: de snelheid waarmee je het in elkaar kunt
zetten.
De optimale lichtvervormer voor strobisme en op locatie.
Leverbaar in verschillende uitvoeringen en afmetingen.
Universele studioparaplu geschikt voor studioflitsers of daglichtlampen.
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
UR-100T
Adviesprijs
20,00 € incl. BTW
16,53 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

UR-80WB - Paraplu - wit/zwart - ø84cm
Deze universele, voordelige flitsparaplu kan gebruikt worden met flits- of continulicht.
Een flitsparaplu werkt precies zoals een normale paraplu die je in de regen gebruikt. Opzetten en klaar.
Hierin schuilt ook onmiddellijk de kracht van deze fotostudio accessoire: de snelheid waarmee je het in elkaar kunt
zetten.
De optimale lichtvervormer voor strobisme en op locatie.
Leverbaar in verschillende uitvoeringen en afmetingen.
Universele studioparaplu geschikt voor studioflitsers of daglichtlampen.
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
UR-80WB
Adviesprijs
22,00 € incl. BTW
18,18 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

UR-100WB - Paraplu - wit/zwart - ø101cm
Deze universele, voordelige flitsparaplu kan gebruikt worden met flits- of continulicht.
Een flitsparaplu werkt precies zoals een normale paraplu die je in de regen gebruikt. Opzetten en klaar.
Hierin schuilt ook onmiddellijk de kracht van deze fotostudio accessoire: de snelheid waarmee je het in elkaar kunt
zetten.
De optimale lichtvervormer voor strobisme en op locatie.
Leverbaar in verschillende uitvoeringen en afmetingen.
Universele studioparaplu geschikt voor studioflitsers of daglichtlampen.
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
UR-100WB
Adviesprijs
29,00 € incl. BTW
23,97 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

URD-100WB - Paraplu - wit reflecterend of diffuus wit door middel van verwijderbare reflectielaag - ø101cm
Deze universele, voordelige flitsparaplu kan gebruikt worden met flits- of continulicht.
Een flitsparaplu werkt precies zoals een normale paraplu die je in de regen gebruikt. Opzetten en klaar.
Hierin schuilt ook onmiddellijk de kracht van deze fotostudio accessoire: de snelheid waarmee je het in elkaar kunt
zetten.
De optimale lichtvervormer voor strobisme en op locatie.
Leverbaar in verschillende uitvoeringen en afmetingen.
Universele studioparaplu geschikt voor studioflitsers of daglichtlampen.
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
URD-100WB
Adviesprijs
39,00 € incl. BTW
32,23 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

UR-80S - Paraplu - zilver/zwart - ø84cm
Deze universele, voordelige flitsparaplu kan gebruikt worden met flits- of continulicht.
Een flitsparaplu werkt precies zoals een normale paraplu die je in de regen gebruikt. Opzetten en klaar.
Hierin schuilt ook onmiddellijk de kracht van deze fotostudio accessoire: de snelheid waarmee je het in elkaar kunt
zetten.
De optimale lichtvervormer voor strobisme en op locatie.
Leverbaar in verschillende uitvoeringen en afmetingen.
Universele studioparaplu geschikt voor studioflitsers of daglichtlampen.
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
UR-80S
Adviesprijs
22,00 € incl. BTW
18,18 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

UR-100S - Paraplu - zilver/zwart - ø101cm
Deze universele, voordelige flitsparaplu kan gebruikt worden met flits- of continulicht.
Een flitsparaplu werkt precies zoals een normale paraplu die je in de regen gebruikt. Opzetten en klaar.
Hierin schuilt ook onmiddellijk de kracht van deze fotostudio accessoire: de snelheid waarmee je het in elkaar kunt
zetten.
De optimale lichtvervormer voor strobisme en op locatie.
Leverbaar in verschillende uitvoeringen en afmetingen.
Universele studioparaplu geschikt voor studioflitsers of daglichtlampen.
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
UR-100S
Adviesprijs
29,00 € incl. BTW
23,97 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

UR-80G - Paraplu - goud/zwart - ø84cm
Deze universele, voordelige flitsparaplu kan gebruikt worden met flits- of continulicht.
Een flitsparaplu werkt precies zoals een normale paraplu die je in de regen gebruikt. Opzetten en klaar.
Hierin schuilt ook onmiddellijk de kracht van deze fotostudio accessoire: de snelheid waarmee je het in elkaar kunt
zetten.
De optimale lichtvervormer voor strobisme en op locatie.
Leverbaar in verschillende uitvoeringen en afmetingen.
Universele studioparaplu geschikt voor studioflitsers of daglichtlampen.
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
UR-80G
Adviesprijs
22,00 € incl. BTW
18,18 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

UR-100G - Paraplu - goud/zwart - ø101cm
Deze universele, voordelige flitsparaplu kan gebruikt worden met flits- of continulicht.
Een flitsparaplu werkt precies zoals een normale paraplu die je in de regen gebruikt. Opzetten en klaar.
Hierin schuilt ook onmiddellijk de kracht van deze fotostudio accessoire: de snelheid waarmee je het in elkaar kunt
zetten.
De optimale lichtvervormer voor strobisme en op locatie.
Leverbaar in verschillende uitvoeringen en afmetingen.
Universele studioparaplu geschikt voor studioflitsers of daglichtlampen.
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
UR-100G
Adviesprijs
29,00 € incl. BTW
23,97 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

SB-UR100 - Softbox-Paraplu ø95cm
Deze Softbox-paraplu is handig om mee te nemen op locatie en vormt het alternatief voor een softbox die moeilijker mee
te nemen is.
Een softbox-paraplu is daarentegen snel uitklapbaar, en past op vrijwel iedere flitser.
De softbox-paraplu wordt bevestigd in de parapluhouder van de flitser; heeft een transparante buitenkant en zwarte
binnenkant. Geschikt voor direct diffuus licht.

Vorm:

Octogonaal / Rond

Type:

Snel opvouwbaar als een paraplu

Honingraatrooster / Grid:

Geen

Artikelcode
SB-UR100

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

2 jaar

Adviesprijs
42,00 € incl. BTW
34,71 € excl. BTW

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SB-U100 - Softbox-Paraplu ø95cm
Deze Softbox-paraplu is handig om mee te nemen op locatie en vormt het alternatief voor een softbox die moeilijker mee
te nemen is.
Een softbox-paraplu is daarentegen snel uitklapbaar, en past op vrijwel iedere flitser.
De softbox-paraplu wordt bevestigd in de parapluhouder van de flitser; heeft een zwarte buitenkant en diffuus witte
(transparante) binnenkant. Geschikt voor indirect/reflecterend licht.

Artikelcode
SB-U100
Adviesprijs
42,00 € incl. BTW
34,71 € excl. BTW

Vorm:

Octogonaal / Rond

Type:

Snel opvouwbaar als een paraplu

Honingraatrooster / Grid:

Geen

Louver - Jaloezieën:

Geen

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

URD-P140TS - Paraplu met Nylon (POM) frame - diffuus wit en verwijderbare hoes Zilver/zwart - ø140cm
Paraplu ø140cm met frame in Nylon (POM)
- Diffuus wit
Verwijderbare hoes :
- Zilver /zwart
Supersterk frame
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
URD-P140TS
Adviesprijs
96,00 € incl. BTW
79,34 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

LS-64 - Vloer- en achtergrondstatief, 10cm, verwijderbare telescopische staander 64~30cm 2-delig ø22,4/19mm

- verplaatsbare Spigot (voet/staander) - 4 opvouwbare benen - illuStar

Artikelcode
LS-64
Adviesprijs
41,00 € incl. BTW
33,88 € excl. BTW

-:

- Statief : -

Maximum hoogte:

64 cm

Minimum hoogte:

10 cm

Secties:

2

Buizen:

Ø 22,4/19 mm

Spreiding statiefpoten:

Ø 38,5 cm

Vering Statief:

Geen

Materiaal:

Aluminium

Bevestiging poten en vergrendeling:

Metaal

Uitvoering met:

Afneembare & omkeerbare 5/8” spigot (SP-D4M8M) met 1/4"
& 3/8" schroefdraad

Belastbaar:

4,00 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

LS-70 - Lampstatief met wielen 70~50cm - opgevouwd 48cm - voet ø50cm - 2-delig ø25/19mm - 5/8” spigot

Maximum hoogte:

70 cm

Minimum hoogte:

50 cm

Opgevouwd:

48 cm

Secties:

2

Buizen:

Ø 25/19 mm

Spreiding statiefpoten:

Ø 50 cm

Diameter poten:

Ø 22 mm - with casters

Vering Statief:

Geen

Materiaal:

Metaal

Bevestiging poten en vergrendeling:

Metaal

Artikelcode
LS-70

Uitvoering met:

Vaste 5/8” spigot

Belastbaar:

8 Kg

Adviesprijs
41,00 € incl. BTW
33,88 € excl. BTW

Gewicht:

0,90 Kg

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

LS-202 - Lampstatief 195~65cm, opgevouwd 70cm, voet ø88cm, 3-delig ø25,3/22/19mm

-:

- Statief : -

Maximum hoogte:

195 cm

Minimum hoogte:

65 cm

Opgevouwd:

70 cm

Secties:

3

Buizen:

Ø 25/22/19 mm

Spreiding statiefpoten:

Max. Ø 88 cm

Diameter poten:

Ø 19 mm

Vering Statief:

Geen

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode
LS-202

Bevestiging poten en vergrendeling:

Kunstof

Uitvoering met:

Vaste 5/8” spigot met 1/4" schroefdraad

Adviesprijs
27,00 € incl. BTW
22,31 € excl. BTW

Belastbaar:

3 Kg

Gewicht:

0,90 Kg

Garantie:

2 jaar

klik hier om dit product
online te bekijken

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

LS-250A - Lampstatief luchtgeveerd 250~80cm - opgevouwd 75cm - voet ø95cm, buis ø22mm - 4-delig ø29,5/26/22,4/19mm
Luchtgeveerd aluminium lampstatief.
Professionele uitvoering met zeer hoge mechanische stevigheid en stabiliteit.
Dit compact lichtgewicht lampstatief is luchtgeveerd en is voorzien van een stevig vergrendelingsysteem.
Het uiteinde is uitgerust met een standaard spigot (SP-D4M8M), die horizontaal en verticaal kan geplaatst worden.
- afneembare & omkeerbare 5/8” spigot
-:

- Statief : -

Maximum hoogte:

250 cm

Minimum hoogte:

80 cm

Opgevouwd:

75 cm

Secties:

4

Buizen:

Ø 29,5/26/22,4/19 mm

Spreiding statiefpoten:

Max. Ø 95 cm

Diameter poten:

Ø 22 mm

Vering Statief:

Luchtgeveerd

Materiaal:

Aluminium

Adviesprijs
56,00 € incl. BTW
46,28 € excl. BTW

Bevestiging poten en vergrendeling:

Metaal

Uitvoering met:

Afneembare & omkeerbare 5/8” spigot (SP-D4M8M) met
1/4" & 3/8" schroefdraad

klik hier om dit product
online te bekijken

Belastbaar:

6,5 Kg

Gewicht:

1,70 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
LS-250A

LS-270A - Lampstatief - luchtgeveerd 270~120cm - opgevouwd 110cm - voet ø120cm, buis ø22mm - 3-delig ø32/28/24/mm
Luchtgeveerd aluminium lampstatief.
Professionele uitvoering met zeer hoge mechanische stevigheid en stabiliteit.
Dit compact lichtgewicht lampstatief is luchtgeveerd en is voorzien van een stevig vergrendelingsysteem.
Het uiteinde is uitgerust met een standaard spigot (SP-D4M8M), die horizontaal en verticaal kan geplaatst worden.
- (Heavy duty)
- afneembare & omkeerbare 5/8” spigot
-:

- Statief : -

Maximum hoogte:

270 cm

Minimum hoogte:

120 cm

Opgevouwd:

110 cm

Secties:

3

Buizen:

Ø 32/28/24 mm

Spreiding statiefpoten:

Max. Ø 120 cm

Artikelcode
LS-270A

Diameter poten:

Ø 22 mm

Vering Statief:

Luchtgeveerd

Adviesprijs
72,00 € incl. BTW
59,50 € excl. BTW

Materiaal:

Aluminium

Bevestiging poten en vergrendeling:

Metaal

Uitvoering met:

Afneembare & omkeerbare 5/8” spigot (SP-D4M8M) met
1/4" & 3/8" schroefdraad

Belastbaar:

8 Kg

Gewicht:

2,05 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

LS-360A - Lampstatief - luchtgeveerd 360~107cm - opgevouwd 110cm - voet ø120cm, buis ø22mm - 4-delig ø40/32/28/24/mm
Luchtgeveerd aluminium lampstatief.
Professionele uitvoering met zeer hoge mechanische stevigheid en stabiliteit.
Dit compact lichtgewicht lampstatief is luchtgeveerd en is voorzien van een stevig vergrendelingsysteem.
Het uiteinde is uitgerust met een standaard spigot (SP-D4M8M), die horizontaal en verticaal kan geplaatst worden
- (Heavy duty)
- afneembare & omkeerbare 5/8” spigot
-:

- Statief : -

Maximum hoogte:

360 cm

Minimum hoogte:

107 cm

Opgevouwd:

110 cm

Secties:

4

Buizen:

Ø 40/32/28/24 mm

Spreiding statiefpoten:

Max. Ø 120 cm

Artikelcode
LS-360A

Diameter poten:

Ø 22 mm

Vering Statief:

Luchtgeveerd

Adviesprijs
88,00 € incl. BTW
72,73 € excl. BTW

Materiaal:

Aluminium

Bevestiging poten en vergrendeling:

Metaal

Uitvoering met:

Afneembare & omkeerbare 5/8” spigot (SP-D4M8M) met
1/4" & 3/8" schroefdraad

Belastbaar:

8 Kg

Gewicht:

2,90 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

STE - Vloerlampstatief H 5cm, opgevouwd 21cm, voet ø38cm, gewicht 0,25kg, belasting 6kg

-:

- Statief : -

Maximum hoogte:

5 cm

Minimum hoogte:

5 cm

Opgevouwd:

21 cm

Spreiding statiefpoten:

Ø 38 cm

Artikelcode
STE

Belastbaar:

6,5 Kg

Gewicht:

0,25 Kg

Adviesprijs
30,00 € incl. BTW
24,79 € excl. BTW

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

AST-3S - Lampstatief 89~40cm, opgevouwd 36cm, voet ø42cm, gewicht 0,55kg, belasting 5kg

-:

- Statief : -

Maximum hoogte:

89 cm

Minimum hoogte:

40 cm

Opgevouwd:

36 cm

Spreiding statiefpoten:

Max. Ø 42 cm

Vering Statief:

Geen

Materiaal:

Aluminium

Bevestiging poten en vergrendeling:

Metaal

Uitvoering met:

Vaste 5/8” spigot met 1/4" schroefdraad

Belastbaar:

3 Kg

Artikelcode
AST-3S

Gewicht:

0,55 Kg

Garantie:

3 jaar

Adviesprijs
41,00 € incl. BTW
33,88 € excl. BTW

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

AST-804 - Lampstatief 163~57cm, opgevouwd 57cm, voet ø90cm, gewicht 1,45kg, belasting 1.5kg

-:

- Statief : -

Maximum hoogte:

163 cm

Minimum hoogte:

57 cm

Opgevouwd:

57 cm

Spreiding statiefpoten:

Max. Ø 90 cm

Vering Statief:

Geen

Materiaal:

Aluminium

Artikelcode
AST-804

Bevestiging poten en vergrendeling:

Kunstof

Uitvoering met:

Afneembare & omkeerbare 5/8” spigot (SP-D4M8M)
met 1/4" & 3/8" schroefdraad

Adviesprijs
49,00 € incl. BTW
40,50 € excl. BTW

Belastbaar:

1,5 Kg

Gewicht:

1,45 Kg

Garantie:

3 jaar

klik hier om dit product
online te bekijken

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

AST-3R - Lampstatief luchtgeveerd 235~100cm, opgevouwd 100cm, voet ø95cm, gewicht 2,05kg, belasting 6,5kg

Artikelcode
AST-3R
Adviesprijs
74,00 € incl. BTW
61,16 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

-:

- Statief : -

Maximum hoogte:

235 cm

Minimum hoogte:

100 cm

Opgevouwd:

100 cm

Spreiding statiefpoten:

Max. Ø 95 cm

Diameter poten:

Ø 22 mm

Vering Statief:

Luchtgeveerd

Materiaal:

Aluminium

Bevestiging poten en vergrendeling:

Metaal

Uitvoering met:

Verwijderbare 5/8” spigot met 1/4" & 3/8"
schroefdraad

Belastbaar:

6,5 Kg

Gewicht:

2,05 Kg

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

AST-4 - Lampstatief luchtgeveerd 365-100cm, opgevouwd 114cm, voet ø110cm, gewicht 2,05kg, belasting 6,5kg - 5/8” spigot

-:

- Statief : -

Maximum hoogte:

365 cm

Minimum hoogte:

100 cm

Opgevouwd:

114 cm

Spreiding statiefpoten:

Max. Ø 110 cm

Diameter poten:

Ø 22 mm

Vering Statief:

Luchtgeveerd

Materiaal:

Aluminium

Bevestiging poten en vergrendeling:

Metaal

Uitvoering met:

Verwijderbare 5/8” spigot met 1/4" & 3/8" schroefdraad

Artikelcode
AST-4

Belastbaar:

6,5 Kg

Gewicht:

2,05 Kg

Adviesprijs
91,00 € incl. BTW
75,21 € excl. BTW

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

LSB-180TH - Light boom set - Heavy duty - Statief 180~105cm - Pivot clamp - Boom arm 180~100cm met Zandzak - 5/8” spigot
Zeer stevig en stabiel light boom set.
Wordt gebruikt om verlichting en toebehoren boven het onderwerp te kunnen positioneren.
Pivot klem:
Dankzij de stevige metalen Pivot klem kan de boomarm in elke gewenste stand gedraaid en vergrendeld worden.
Contragewicht:
Geleverd met zandzak

Artikelcode
LSB-180TH
Adviesprijs
94,00 € incl. BTW
77,69 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

-:

- Statief : -

Maximum hoogte:

180 cm

Minimum hoogte:

100 cm

Secties:

2

Buizen:

Ø 35/30 mm

Spreiding statiefpoten:

Max. Ø 108 cm

Diameter poten:

Ø 22 mm

Vering Statief:

Metalen veer

Materiaal:

Staal

Bevestiging poten en vergrendeling:

Metaal

Uitvoering met:

Metalen Pivotklem

-:

- Boomarm : -

Maximum Armlengte:

180 cm

Minimum armlengte:

100 cm

Secties:

2

Buizen:

Ø 30/25 mm

Materiaal:

Staal

Vergrendeling:

Metaal

Uitvoering met:

Vaste 5/8” spigot

Contragewicht:

Zandzak (leeg)

Belastbaar:

6 Kg

Gewicht:

4,20 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

LSB-218 - Light boom set - Heavy duty - Statief luchtgeveerd 200~120cm - Pivot clamp - Boomarm 225~120cm met G-PESO van
4kg
Zeer stevig en stabiel light boom set.
Wordt gebruikt om verlichting en toebehoren boven het onderwerp te kunnen positioneren.
Pivot klem:
Dankzij de stevige metalen Pivot klem kan de boomarm in elke gewenste stand gedraaid en vergrendeld worden.
G-Peso:
Geleverd met een G-Peso (metalen contragewicht) van 4Kg dat gemakkelijk op de boomarm kan worden geklemd.

Artikelcode
LSB-218
Adviesprijs
129,00 € incl. BTW
106,61 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

-:

- Statief : -

Maximum hoogte:

200 cm

Minimum hoogte:

120 cm

Secties:

2

Buizen:

Ø 35/30 mm

Spreiding statiefpoten:

Max. Ø 108 cm

Diameter poten:

Ø 22 mm

Vering Statief:

Luchtgeveerd

Materiaal:

Aluminium

Bevestiging poten en vergrendeling:

Metaal

Uitvoering met:

Metalen Pivotklem

-:

- Boomarm : -

Maximum Armlengte:

225 cm

Minimum armlengte:

120 cm

Secties:

2

Buizen:

Ø 30/26 mm

Materiaal:

Aluminium

Vergrendeling:

Metaal

Uitvoering met:

Afneembare & omkeerbare 5/8” spigot (SP-D4M8M) met
1/4" & 3/8" schroefdraad

Contragewicht:

G-Peso (metalen contragewicht) van 4 Kg

Belastbaar:

8 Kg

Gewicht:

3,20 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

LSB-235 - Light boom set - Heavy duty - Statief geveerd 190~100cm - Pivot clamp - Boomarm 240~130cm met G-PESO van 4kg
Zeer stevig en stabiel light boom set.
Wordt gebruikt om verlichting en toebehoren boven het onderwerp te kunnen positioneren.
Pivot klem:
Dankzij de stevige metalen Pivot klem kan de boomarm in elke gewenste stand gedraaid en vergrendeld worden.
G-Peso:
Geleverd met een G-Peso (metalen contragewicht) van 4Kg dat gemakkelijk op de boomarm kan worden geklemd.

Artikelcode
LSB-235
Adviesprijs
149,00 € incl. BTW
123,14 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

-:

- Statief : -

Maximum hoogte:

190 cm

Minimum hoogte:

100 cm

Secties:

2

Buizen:

Ø 35/30 mm

Spreiding statiefpoten:

Max. Ø 116 cm

Diameter poten:

Ø 22 mm

Vering Statief:

Metalen veer

Materiaal:

Aluminium

Bevestiging poten en vergrendeling:

Metaal

Uitvoering met:

Metalen Pivotklem

-:

- Boomarm : -

Maximum Armlengte:

240 cm

Minimum armlengte:

130 cm

Secties:

2

Buizen:

Ø 30/25 mm

Materiaal:

Aluminium

Vergrendeling:

Metaal

Uitvoering met:

Afneembare & omkeerbare 5/8” spigot (SP-D4M8M) met 1/4"
& 3/8" schroefdraad

Contragewicht:

G-Peso (metalen contragewicht) van 4 Kg

Belastbaar:

8 Kg

Gewicht:

4,50 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

BM-H185A - Light boom set - Heavy duty - Statief 220~140cm - Pivot clamp - Boomarm 290cm met G-PESO van 5kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
BM-H185A
Adviesprijs
349,00 € incl. BTW
288,43 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

3W22 - Set met 3 blokkeerbare zwenkwielen voor lampstatieven - buis ø22mm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
3W22
Adviesprijs
44,00 € incl. BTW
36,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

DOLLY voor statief - past onder alle statieven - wielen zijn blokkeerbaar
Universele wagen voor het veilig monteren van statieven voor maximale bewegingsvrijheid.
• Opvouwbaar ontwerp
• Universele veiligheidsklemmen
• Vergroot bewegingsvrijheid
• Geschikt voor de meeste statieven
• Wielen zijn voorzien van afzonderlijke slotopties

Artikelcode
TRIPOD-DOLLY

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Adviesprijs
58,00 € incl. BTW
47,93 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

WBAG - Waterzak (max. 6 flessen) voor statief en light boom - inhoud max. 10 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
WBAG
Adviesprijs
15,00 € incl. BTW
12,40 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

CR-KIT4 - Plafond Rail Systeem KIT 4m*3m (2x rail 4m, 2x rail 3m, 4x pantograaf + railwagen)
Met het illuStar® plafond railsysteem kunnen alle flitstoestellen en studiolampen, met of zonder sofbox/paraplu/reflector,
aan het plafond worden opgehangen.
De vloeroppervlakte is dan vrij van hinderlijke statieven en aansluitkabels.
De opstelling van de lichttoestellen is zeer flexibel en het horizontaal of verticaal verplaatsen gebeurt moeiteloos.
Het illuStar® railsysteem is gemakkelijk te installeren.
4x Pantograaf 440-2100mm met 1 bladveer
Verzendkosten:
Vanwege lengtevracht zijn er andere verzendkosten en/of afleveringstermijnen.
Kosten voor levering in andere landen en hoeveelheden op aanvraag.

Artikelcode
CR-KIT4
Adviesprijs
887,00 € incl. BTW
733,06 € excl. BTW

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

M001-20 - Rail lengte 2000mm
Verzendkosten:
Vanwege lengtevracht zijn er andere verzendkosten en/of afleveringstermijnen.
(levering: zie Details)

Artikelcode
M001-20

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Adviesprijs
90,00 € incl. BTW
74,38 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

M001-30 - Rail lengte 3000mm
Verzendkosten:
Vanwege lengtevracht zijn er andere verzendkosten en/of afleveringstermijnen.
(levering: zie Details)

Artikelcode
M001-30

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Adviesprijs
135,00 € incl. BTW
111,57 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

M001-40 - Rail lengte 4000mm
Verzendkosten:
Vanwege lengtevracht zijn er andere verzendkosten en/of afleveringstermijnen.
(levering: zie Details)

Artikelcode
M001-40

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Adviesprijs
180,00 € incl. BTW
148,76 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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M001-50 - Rail lengte 5000mm
Verzendkosten:
Vanwege lengtevracht zijn er andere verzendkosten en/of afleveringstermijnen.
(levering: zie Details)

Artikelcode
M001-50

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Adviesprijs
225,00 € incl. BTW
185,95 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

M001-60 - Rail lengte 6000mm
Verzendkosten:
Vanwege lengtevracht zijn er andere verzendkosten en/of afleveringstermijnen.
(levering: zie Details)

Artikelcode
M001-60

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Adviesprijs
271,00 € incl. BTW
223,97 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

M002 - Bevestigingplaat voor rail

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
M002
Adviesprijs
14,00 € incl. BTW
11,57 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

M004 - Dubbele railwagen

Artikelcode
M004
Adviesprijs
54,00 € incl. BTW
44,63 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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M006 - Railwagen met kabelbevestiging

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
M006
Adviesprijs
8,00 € incl. BTW
6,61 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

M003 - Eindstop voor rail

Artikelcode
M003
Adviesprijs
2,00 € incl. BTW
1,65 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

M007 - Eindstop voor rail, met kabelbevestiging

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
M007
Adviesprijs
7,00 € incl. BTW
5,79 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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M022 - Muurroller die de muren beschermt tegen railstoten - Elfo
Element gemonteerd op het uiteinde van de rail, om de muren te beschermen tegen beschadiging door de rail.

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
M022
Adviesprijs
12,00 € incl. BTW
9,92 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

M016 - Koppelstuk voor rails

Artikelcode
M016
Adviesprijs
13,00 € incl. BTW
10,74 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

M026 - Dubbele bevestigingsplaat voor railkruising

Artikelcode
M026

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Adviesprijs
19,00 € incl. BTW
15,70 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

M005 - Railwagen met spigot en rem

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
M005
Adviesprijs
40,00 € incl. BTW
33,06 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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M021 - Pantograaf type U2 380~2000mm met 2 bladveren - belastbaar tot 8kg
M021 - Pantograph type U2 (380/2000mm) belastbaar tot 8kg - Elfo
Dankzij de twee bladveren is er geen spankabel en vergrendelingsmechanisme nodig, zodat hij continu zeer precies kan
ingesteld worden.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
M021
Adviesprijs
282,00 € incl. BTW
233,06 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

M027 - Pantograaf type P 430~2000mm, spankabel oprolmechanisme en ontgrendeling - belastbaar tot 15kg
M027 - Pantograph type P (430/2000cm) belastbaar tot 15kg - Elfo
Spankabel met oprolmechanisme en ontgrendeling voor het laten zakken van apparatuur.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
M027
Adviesprijs
165,00 € incl. BTW
136,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

T6 - Telescoop 1500~650mm - met spigot

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
T6
Adviesprijs
85,00 € incl. BTW
70,25 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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T7 - Telescoop 2300~900mm - met spigot

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
T7
Adviesprijs
88,00 € incl. BTW
72,73 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

M017-30 - Afstandelement voor bevestiging van rail aan plafond 210~300mm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
M017-30
Adviesprijs
26,00 € incl. BTW
21,49 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

M017-40 - Afstandelement voor bevestiging van rail aan plafond 310~400mm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
M017-40
Adviesprijs
28,00 € incl. BTW
23,14 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

M017-50 - Afstandelement voor bevestiging van rail aan plafond 410~500mm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
M017-50
Adviesprijs
32,00 € incl. BTW
26,45 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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M017-60 - Afstandelement voor bevestiging van rail aan plafond 510~600mm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
M017-60
Adviesprijs
33,00 € incl. BTW
27,27 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

M017-70 - Afstandelement voor bevestiging van rail aan plafond 610~700mm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
M017-70
Adviesprijs
36,00 € incl. BTW
29,75 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

M017-80 - Afstandelement voor bevestiging van rail aan plafond 710~800mm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
M017-80
Adviesprijs
41,00 € incl. BTW
33,88 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

M017-90 - Afstandelement voor bevestiging van rail aan plafond 810~900mm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
M017-90
Adviesprijs
45,00 € incl. BTW
37,19 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

WB-169 - Muur boom-arm 169~98cm, 3-delig ø35,6/31,5/25 - 180° roteerbaar
Muurboomarm
Met de solide muurplaat is hij makkelijk en stevig aan de muur te bevestigen.
De arm kan van links naar rechts gedraaid worden en de hoogte kan naar wens ingesteld worden.
Geschikt voor alle gangbare flitsers.
WB-169: van 98 - 169 cm belastbaar tot 8,0 kg

Artikelcode
WB-169
Adviesprijs
67,00 € incl. BTW
55,37 € excl. BTW

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

TFA-027B - Bevestigingsplaat voor muur / plafond met 5/8” spigot 12cm
Een universele metalen muur- en plafondhouder die gebruikt wordt om bijvoorbeeld een studio flitser, pantograaf of
telescoop op te plaatsen.
U kunt de plaat bevestigen met 4 schroeven, de lengte van de Spigot is 12 cm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
TFA-027B
Adviesprijs
16,00 € incl. BTW
13,22 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

M018 - Bevestigingsplaat voor muur / plafond met spigot
Een universele metalen muur- en plafondhouder die gebruikt wordt om bijvoorbeeld een studio flitser, pantograaf of
telescoop op te plaatsen.
U kunt de plaat bevestigen met 4 schroeven, de lengte van de Spigot is 3 cm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
M018
Adviesprijs
23,00 € incl. BTW
19,01 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

SCLAMP - Superklem - Universele klem voor bevestigen van toebehoren - slot voor spigot & hexa koppeling
Universele multidoelklem.
De illuStar® Superklem is één van de meest nuttige hulpstukken voor de fotograaf.
Zij kan vastklemmen op ronde buizen tot Ø55mm en vlakke gedeelten tot 35mm.
In deze Superklem passen een waaier van spigots en toebehoren voor de bevestiging van lampen, verlengarmen, haken,
enz...

Artikelcode
SCLAMP

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Adviesprijs
24,00 € incl. BTW
19,83 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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SCLAMP-EC28 - Superklem - Universele klem voor bevestigen van toebehoren met Excentric cam (Buisklem) ø19/22/25/28mm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
SCLAMP-EC28
Adviesprijs
41,00 € incl. BTW
33,88 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

EP-22 - Verlengarm van 22cm met hexa koppeling welke past in SCLAMP (super klem), met spigot SP-D4M8M
Universele verlengarm van 22cm
Voor eenvoudige en stabiele bevestig van flitsers, lampen en diverse toebehoren.
Deze zeer stevige metalen verlengarm past in de illuStar® superklem SCLAMP en kan ook op de spigot van een
lampstatief geplaatst worden.
- Lengte: 22cm
- Het zeskantig uiteinde(Hexa koppeling) past in het hexa slot van de illuStar® superklem SCLAMP.
- Het andere uiteinde is voorzien van een slot voor een standaard spigot met vastzetschroef.

Artikelcode
EP-22

Geleverd inclusief standaard 16mm spigot (SP-D4M8M) met 1/4" en 3/8" draad.

Adviesprijs
18,00 € incl. BTW
14,88 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

EP-50 - Verlengarm van 50cm met hexa koppeling welke past in SCLAMP (super klem), met spigot SP-D4M8M
Universele verlengarm van 50cm
Voor eenvoudige en stabiele bevestig van flitsers, lampen en diverse toebehoren.
Deze zeer stevige metalen verlengarm past in de illuStar® superklem SCLAMP en kan ook op de spigot van een
lampstatief geplaatst worden.
- Lengte: 50cm
- Het zeskantig uiteinde(Hexa koppeling) past in het hexa slot van de illuStar® superklem SCLAMP.
- Het andere uiteinde is voorzien van een slot voor een standaard spigot met vastzetschroef.

Artikelcode
EP-50

Geleverd inclusief standaard 16mm spigot (SP-D4M8M) met 1/4" en 3/8" draad.

Adviesprijs
25,00 € incl. BTW
20,66 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop
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CLIP-SP - Veerklem met spigot
Stevige metalen veerklem met spigot.
Een krachtige veer zorgt ervoor dat diverse zaken kunnen vastgehouden worden, zoals het klemmen van hulpmiddelen,
ophangen van een kleine flitser of achtergronddoek.
De klem is afgewerkt met rubber om beschadiging tegen te gaan.
De spigot zit vast en heeft 1/4 M schroefdraad.
De klem is 80 mm breed en kan 55 mm geopend worden.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
CLIP-SP
Adviesprijs
14,00 € incl. BTW
11,57 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

TC-CLIP - Buisklem (10-40mm) met veerklem
Een universele metalen klem die het mogelijk maakt om bijvoorbeeld een achtergrondpaneel aan een lampstatief of
plank te bevestigen.
Aan de ene zijde van de TC-CLIP zit een buisklem, geschikt voor buizen of planken tot 40 mm dikte.
Aan de andere zijde zit een zware klem met een breedte van 80 mm en kan 55 mm geopend worden. Een krachtige veer
zorgt ervoor dat hij met veel kracht klemt. De klem is afgewerkt met rubber om beschadiging tegen te gaan.

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
TC-CLIP
Adviesprijs
14,00 € incl. BTW
11,57 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

UCLIP - Universele veerklem
Sterke universele veerklem met compacte afmetingen.
Deze klem kunt u gebruiken om achtergronddoeken, reflectieschermen, enz... aan een buis of statief te bevestigen.
Geschikt voor plaatsing op een achtergrondpapierrol om te voorkomen dat deze verder afrolt.
Kenmerken :
- Maximale opening: 34mm
- Afmeting: 104x61x18 mm
- Gewicht: 59 gram
Ideale klem voor het verhinderen van het afrollen van een rol achtergrondpapier.
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
UCLIP
Adviesprijs
9,00 € incl. BTW
7,44 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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TC-SP - Buisklem (ø10~40mm) met 5/8” spigot
Buis/tafelklem met vaste spigot om iets vast te klemmen op een buis, tafel tot 40 mm.
Deze handige buisklem is snel verstelbaar in hoogte of los te koppelen door schroefmechanisme. De metalen buisklem is
afgewerkt met rubber om beschadiging van de buis of tafel tegen te gaan.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
TC-SP
Adviesprijs
14,00 € incl. BTW
11,57 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

TC-H - Buisklem (ø10~40mm) met haak
Deze metalen buisklem met haak kunt u bijvoorbeeld inzetten als u contragewicht wilt hangen aan een boomarm.
De klem bevestigt u aan de buis van de boomarm en aan de haak hangt u bijvoorbeeld een zandzak. Hij past op buizen
met een diameter van 10mm-40mm.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
TC-H
Adviesprijs
12,00 € incl. BTW
9,92 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

TB-U - Tilting bracket, universeel koppelstuk om flitser op statief te plaatsen, met parapluhouder
Een universele combinatie van regelklem en parapluhouder. Kan over 220° kantelen en wordt veilig vastgeklemd met
een hendel.
Voorzien van twee 5/8" spigot-koppelingen aan beide uiteinden.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
TB-U
Adviesprijs
17,00 € incl. BTW
14,05 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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TB-UHS - Tilting bracket met flitsschoen om cameraflitser op statief te plaatsen, met parapluhouder
Regelklem met flitsschoen om cameraflitser op statief te plaatsen, met parapluhouder.
Kan over 220° kantelen.
Voorzien van F 1/4" draad voor plaatsing op statief.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
TB-UHS
Adviesprijs
16,00 € incl. BTW
13,22 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

FLH-E - PRO Tilting bracket met flitsschoen om cameraflitser op statief te plaatsen, met parapluhouder
Pro Regelklem met flitsschoen om cameraflitser op statief te plaatsen
- Met parapluhouder.
- Kan over 220° kantelen.
- Voorzien van 5/8" spigotkoppeling voor plaatsing op lampstatief
Bijgeleverde toebehoren:
- Spigot met F 1/4" & F 3/8" draad

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
FLH-E
Adviesprijs
20,00 € incl. BTW
16,53 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

UR-4M4F - Universele parapluhouder (om paraplu op statief te monteren) met schroefdraad (female 1/4"-male1/4")
Eenvoudige parapluhouder die op de 1/4" statiefkop gevezen wordt.
Op het bovenste 1/4" einde past de TB01 trigger met flitsschoen.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
UR-4M4F
Adviesprijs
9,00 € incl. BTW
7,44 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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FLH-10 - Flitsschoenhouder om cameraflitser op statief te plaatsen, met schroefdraad (female ¼")

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
FLH-10
Adviesprijs
9,00 € incl. BTW
7,44 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

FLH-11 - Drievoudige flitsschoenhouder om 3 cameraflitsers op statief te plaatsen, met parapluhouder
- 3 Flitsschoenen voor cameraflitser
- Paraplubevestiging
- Montagevoet voor statief met 1/ 4" M draad

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
FLH-11
Adviesprijs
29,00 € incl. BTW
23,97 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

FLH-13 - Drievoudige flitsschoenhouder om 3 cameraflitsers op statief te plaatsen, met parapluhouder, 3.5mm synchro
aansluiting
- 3 Flitsschoenen voor cameraflitser
- Ø3.5mm synchro aansluiting
- Paraplubevestiging
- Montagevoet voor statief met 1/ 4? M draad

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
FLH-13
Adviesprijs
33,00 € incl. BTW
27,27 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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SLB-CN-BS - Cameraflitserhouder type L met Flitsschoen (Canon/Nikon) voor Bowens-S koppeling
Gebruik de toebehoren van uw studioflitser ook met uw cameraflitser.
Een stevige universele adapter/houder voor uw cameraflitser.
De houder is voorzien van een adapter voor toebehoren met illustar (Bowens-S) koppeling.
U kunt de houder op een lampstatief plaatsen en uw cameraflitser op de (Canon/Nikon) flitsschoen van de houder.
- Voorzien van bevestiging voor paraplu.
- Voorzien van 5/8" spigotkoppeling voor plaatsing op lampstatief
Bijgeleverde toebehoren:
- Spigot met F 1/4" & F 3/8" draad
- Draagtas

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
SLB-CN-BS
Adviesprijs
44,00 € incl. BTW
36,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

SLB-SO-BS - Cameraflitserhouder type L met Flitsschoen (Sony & Canon/Nikon) voor Bowens-S koppeling
Gebruik de toebehoren van uw studioflitser ook met uw cameraflitser.
Een stevige universele adapter/houder voor uw cameraflitser.
De houder is voorzien van een adapter voor toebehoren met illustar (Bowens-S) koppeling.
U kunt de houder op een lampstatief plaatsen en uw cameraflitser op de (Sony & Canon/Nikon) flitsschoen van de houder.
- Voorzien van bevestiging voor paraplu.
- Voorzien van 5/8" spigotkoppeling voor plaatsing op lampstatief
Bijgeleverde toebehoren:
- Spigot met F 1/4" & F 3/8" draad
- FLH-10 (Canon/Nikon)
- Draagtas

Artikelcode
SLB-SO-BS

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Adviesprijs
44,00 € incl. BTW
36,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

SLB-CN-EL - Cameraflitserhouder type L met Flitsschoen (Canon/Nikon) voor Elinchrom koppeling
Gebruik de toebehoren van uw studioflitser ook met uw cameraflitser.
Een stevige universele adapter/houder voor uw cameraflitser.
De houder is voorzien van een adapter voor toebehoren met Elinchrom koppeling.
U kunt de houder op een lampstatief plaatsen en uw cameraflitser op de (Canon/Nikon) flitsschoen van de houder.
- Voorzien van bevestiging voor paraplu.
- Voorzien van 5/8" spigotkoppeling voor plaatsing op lampstatief
Bijgeleverde toebehoren:
- Spigot met F 1/4" & F 3/8" draad
- Draagtas

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
SLB-CN-EL
Adviesprijs
44,00 € incl. BTW
36,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SP-D4M8M - 5/8” Spigot dubbel - 68mm (male 1/4" - male 3/8")
Gestandaardiseerde aansluiting voor bevestiging van alle gangbare studioapparatuur

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
SP-D4M8M
Adviesprijs
9,00 € incl. BTW
7,44 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

SP-4M8M - 5/8” Spigot - 46mm (male 1/4" - male 3/8")
Gestandaardiseerde aansluiting voor bevestiging van alle gangbare studioapparatuur

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
SP-4M8M
Adviesprijs
7,00 € incl. BTW
5,79 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

SP-4F8F - 5/8” Spigot - 25mm (female 1/4" - female 3/8")
Gestandaardiseerde aansluiting voor bevestiging van alle gangbare studioapparatuur

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
SP-4F8F
Adviesprijs
6,00 € incl. BTW
4,96 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

SP-4F8M - 5/8” Spigot - 39mm (female 1/4" - male 3/8")
Gestandaardiseerde aansluiting voor bevestiging van alle gangbare studioapparatuur

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
SP-4F8M
Adviesprijs
6,00 € incl. BTW
4,96 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

SP-4M8F - 5/8” Spigot - 39mm (male 1/4" - female 3/8")
Gestandaardiseerde aansluiting voor bevestiging van alle gangbare studioapparatuur

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
SP-4M8F
Adviesprijs
6,00 € incl. BTW
4,96 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

SP-8H4M - 5/8” Spigot - 90mm (hexa - male 1/4”)
Gestandaardiseerde aansluiting voor bevestiging van alle gangbare studioapparatuur

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
SP-8H4M
Adviesprijs
9,00 € incl. BTW
7,44 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

SP-8H8M - 5/8” Spigot - 90mm (hexa - male 3/8")
Gestandaardiseerde aansluiting voor bevestiging van alle gangbare studioapparatuur

Artikelcode
SP-8H8M

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Adviesprijs
9,00 € incl. BTW
7,44 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

FLH-17 - Lampstatief adapter 3x 5/8” spigot (male 1/4”) & 5/8” spigotslot
Voor plaatsing van 3 toestellen met spigitslot op een lampstatief.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
FLH-17
Adviesprijs
35,00 € incl. BTW
28,93 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

LC-4040 - Opvouwbare fotostudio lichttent, 40×40×40cm inclusief 4x verwisselbare achtergrond kleuren
De opnameboxen van illuStar zijn speciaal ontworpen voor productfotografie; bijvoorbeeld voor glas, kunststof, sieraden,
horloges, keramiek en elektronica.
De opnamebox wordt geleverd met vier verschillende achtergronden; is opvouwbaar en gemakkelijk mee te nemen op
locatie, met behulp van de bijgeleverde tas.
Het diffuus materiaal is geschikt om hinderlijke reflecties te minimaliseren en het licht egaal te verdelen. Het materiaal
van de opnamebox geeft u een neutrale kleurtemperatuur. De voorkant van de box kan worden afgesloten met het
meegeleverde doek, dat met klittenband wordt bevestigd.
Het doek is voorzien van een opening voor de cameralens.
Voor een ideale uitlichting dient de box gebruikt in combinatie met normaal daglicht, continulampen of studioflitsers.
Artikelcode
LC-4040
Adviesprijs
33,00 € incl. BTW
27,27 € excl. BTW

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

LC-7575 - Opvouwbare fotostudio lichttent,, 75×75×75cm inclusief 4x verwisselbare achtergrond kleuren
De opnameboxen van illuStar zijn speciaal ontworpen voor productfotografie; bijvoorbeeld voor glas, kunststof, sieraden,
horloges, keramiek en elektronica.
De opnamebox wordt geleverd met vier verschillende achtergronden; is opvouwbaar en gemakkelijk mee te nemen op
locatie, met behulp van de bijgeleverde tas.
Het diffuus materiaal is geschikt om hinderlijke reflecties te minimaliseren en het licht egaal te verdelen. Het materiaal
van de opnamebox geeft u een neutrale kleurtemperatuur. De voorkant van de box kan worden afgesloten met het
meegeleverde doek, dat met klittenband wordt bevestigd.
Het doek is voorzien van een opening voor de cameralens.
Voor een ideale uitlichting dient de box gebruikt in combinatie met normaal daglicht, continulampen of studioflitsers.
Artikelcode
LC-7575
Adviesprijs
53,00 € incl. BTW
43,80 € excl. BTW

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken
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LC-120120 - Opvouwbare fotostudio lichttent,, 120×120×120cm inclusief 4x verwisselbare achtergrond kleuren
De opnameboxen van illuStar zijn speciaal ontworpen voor productfotografie; bijvoorbeeld voor glas, kunststof, sieraden,
horloges, keramiek en elektronica.
De opnamebox wordt geleverd met vier verschillende achtergronden; is opvouwbaar en gemakkelijk mee te nemen op
locatie, met behulp van de bijgeleverde tas.
Het diffuus materiaal is geschikt om hinderlijke reflecties te minimaliseren en het licht egaal te verdelen. Het materiaal
van de opnamebox geeft u een neutrale kleurtemperatuur. De voorkant van de box kan worden afgesloten met het
meegeleverde doek, dat met klittenband wordt bevestigd.
Het doek is voorzien van een opening voor de cameralens.
Voor een ideale uitlichting dient de box gebruikt in combinatie met normaal daglicht, continulampen of studioflitsers.
Artikelcode
LC-120120
Adviesprijs
99,00 € incl. BTW
81,82 € excl. BTW

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

SLT-100180 - Nonshadow-tent - cilindervormig met conische top - 100cm*180cm
De illuStar SLT-100180 is een eenvoudig op te bouwen opnametent in cilindrische vorm. De tent is opvouwbaar en
dankzij de bijgeleverde tas gemakkelijk mee te nemen op locatie.
Dankzij de cilindervorm van de opnametent kunt u producten optimaal rondom belichten. Door de transparante tent van
buitenaf te belichten, bekomt u aan de binnenkant een zachte uitlichting. Deze opnametent is geschikt voor reflectie- en
schaduwvrije fotografie van grotere voorwerpen. Aan de voorkant van de tent zit een rits van 118 cm. De rits gaat open
tot aan de tweede ring, zodat u zelf de grootte van de opening kunt bepalen. Dankzij de rits kunt u gemakkelijk grote
artikelen in de opnametent plaatsen. Aan de bovenkant van de tent zit een lus voor ophanging van de tent aan het
plafond.
Voor een ideale uitlichting dient de tent gebruikt in combinatie met normaal daglicht, continulampen of studioflitsers.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
SLT-100180
Adviesprijs
45,00 € incl. BTW
37,19 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

P-STUDIO - Fotostudio kit 40x40x40cm opvouwbaar, 4 verwisselbare achtergrond kleuren, 2x 50W halogeen lampen, fotostatief
Fotostudio
De gehele fotostudio kan opgeborgen worden in een draagtas. Ideaal om onderweg snel een perfecte foto te maken.
De studio is zeer snel, in en paar seconden, op te zetten.
Voor de achtergrond zijn kleuren gekozen die eenvoudig met een fotoshop programma te bewerken zijn.
Het lichtniveau wordt geregeld door de lampstatieven dichter of verder van de studio te plaatsen.
De levering bevat:
- Opklapbare fotostudio.
- 2x lampstatief met 50Watt halogeen.
- Statief voor camera.
- Vier achtergrondkleuren (wit, blauw, rood, zwart).
- Opbergtas.
- Afmetingen: 40cm x 40cm x 40cm.

Artikelcode
P-STUDIO
Adviesprijs
59,00 € incl. BTW
48,76 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

ST-60110 - Opnametafel 60x110cm, opvouwbaar
Opnametafel met niet-reflecterend wit opaal doorschijnend Plexiglas oppervlak.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
ST-60110
Adviesprijs
85,00 € incl. BTW
70,25 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

ST-100240 - Opnametafel (professioneel model) 100x240cm
Opnametafel met niet-reflecterend wit opaal doorschijnend Plexiglas oppervlak.
De hoek van de rugleuning is verstelbaar en kan ook volledig vlak gebruikt worden.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
ST-100240
Adviesprijs
469,00 € incl. BTW
387,60 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

PL-60110 - Vervangplexiglas voor opnametafel 60x110cm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
PL-60110
Adviesprijs
44,00 € incl. BTW
36,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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PL-100240 - Vervangplexiglas voor opnametafel (professioneel model) 100x240cm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
PL-100240
Adviesprijs
196,00 € incl. BTW
161,98 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

DIFFAB - Diffusordoek (wit) – Breedte 146 cm, lengte per lopende meter.
Speciaal doorschijnend textiel geschikt voor gebruik als diffuser voor softbox, diffusiepaneel, opnamebox, opnametent,
enz....
Perfect voor de doe-het-zelver om zéér grote verspreidingspanelen en opnametenten te maken.
Het doek is gecoat met een niet-vergelende UV bestendige coating.
Lichtverlies : +/- 1 f-stop.
Opmerking:
Niet afgewerkt aan de 4 zijden
De uiteinden zijn schaar-gesneden.
Eenheid : verkocht per lopende meter

Artikelcode
DIFFAB
Adviesprijs
20,00 € incl. BTW
16,53 € excl. BTW

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

klik hier om dit product
online te bekijken

CRK-60 - Reflectiescherm ø60cm - 5in1 (Wit / Zwart / Goud / Zilver / Diffuse Wit) - opvouwbaar tot ø20cm
De 5-in-1 reflector bezorgt u de veelzijdigheid van vijf verschillende reflectorpanelen.
Een praktische set voor unieke verlichtingseffecten.
Is voorzien van een ritssluiting voor eenvoudige verwisseling van de kleuren.
Vouwt compact samen tot 1/3 van zijn grootte en wordt geleverd met draagtas.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
CRK-60
Adviesprijs
22,00 € incl. BTW
18,18 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu
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Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

CRK-80 - Reflectiescherm ø80cm - 5in1 (Wit / Zwart / Goud / Zilver / Diffuse Wit) - opvouwbaar tot ø30cm
De 5-in-1 reflector bezorgt u de veelzijdigheid van vijf verschillende reflectorpanelen.
Een praktische set voor unieke verlichtingseffecten.
Is voorzien van een ritssluiting voor eenvoudige verwisseling van de kleuren.
Vouwt compact samen tot 1/3 van zijn grootte en wordt geleverd met draagtas.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
CRK-80
Adviesprijs
33,00 € incl. BTW
27,27 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

CRK-110 - Reflectiescherm ø110cm - 5in1 (Wit / Zwart / Goud / Zilver / Diffuse Wit) - opvouwbaar tot ø40cm
De 5-in-1 reflector bezorgt u de veelzijdigheid van vijf verschillende reflectorpanelen.
Een praktische set voor unieke verlichtingseffecten.
Is voorzien van een ritssluiting voor eenvoudige verwisseling van de kleuren.
Vouwt compact samen tot 1/3 van zijn grootte en wordt geleverd met draagtas.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
CRK-110
Adviesprijs
38,00 € incl. BTW
31,40 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

RRK-91122 - Reflectiescherm 91×122cm - 5in1 (Wit / Zwart / Goud / Zilver / Diffuse Wit) - opvouwbaar tot ø43cm
De 5-in-1 reflector bezorgt u de veelzijdigheid van vijf verschillende reflectorpanelen.
Een praktische set voor unieke verlichtingseffecten.
Is voorzien van een ritssluiting voor eenvoudige verwisseling van de kleuren.
Vouwt compact samen tot 1/3 van zijn grootte en wordt geleverd met draagtas.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
RRK-91122
Adviesprijs
48,00 € incl. BTW
39,67 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
www.studioflash.eu
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RRK-120180 - Reflectiescherm 120×180cm - 5in1 (Wit / Zwart / Goud / Zilver / Diffuse Wit) - opvouwbaar tot ø52cm
De 5-in-1 reflector bezorgt u de veelzijdigheid van vijf verschillende reflectorpanelen.
Een praktische set voor unieke verlichtingseffecten.
Is voorzien van een ritssluiting voor eenvoudige verwisseling van de kleuren.
Vouwt compact samen tot 1/3 van zijn grootte en wordt geleverd met draagtas.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
RRK-120180
Adviesprijs
73,00 € incl. BTW
60,33 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

RH-168-C - Houder voor 5-1 Reflector, armlengte 168~63cm, met excentric cam voor bevestiging op lampstatief
Reflectorhouder ontworpen voor opvouwbare reflectors.
De arm is telescopisch en kan reflectors van verschillende afmetingen bevestigen.
Met excentric cam voor bevestiging van de arm op een lampstatief.
pour fixation sur le spigot d'un trépied lumière
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
RH-168-C
Adviesprijs
43,00 € incl. BTW
35,54 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

BAG-LS - Draagtas voor 3 lampstatieven, max. lengte 105cm
Soepele en lichtgewicht nylon tas voor statieven.
Speciaal ontworpen om uw materiaal te beschermen tijdens het transport.
• Kan 3 statieven van 105cm bevatten.
• Handvatten.

Artikelcode
BAG-LS
Adviesprijs
36,00 € incl. BTW
29,75 € excl. BTW

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken
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info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

BAG-STANDS - Draagtas voor 3 statieven, max. lengte 115cm

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Artikelcode
BAG-STANDS
Adviesprijs
52,00 € incl. BTW
42,98 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

BAG-SM - Draagtas voor 3 studioflitsers, 80x25x27cm
Lichtgewicht nylon tas voor flitskoppen.
Speciaal ontworpen om uw materiaal te beschermen tijdens het transport.
• Kan tot 3 illuStar® flitsers met aansluitsnoeren en toebehoren bevatten.
• Regelbare schouderdraagriem met steun.
• Handvatten.
• Beschermende zachte binnenbekleding en indeelbare compartimentering.
Artikelcode
BAG-SM
Adviesprijs
67,00 € incl. BTW
55,37 € excl. BTW

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

E013 - Draagtas type L (90x28x40cm)
Draagtassen
Stevige tassen, voor flitskoppen met toebehoren, vervaardigd uit schokabsorberend, slijtvast en waterafstotend
materiaal.
Betrouwbare stevige ritssluiting. Voorzien van handvat en/of schouderdraagriem.
Zelf indeelbare vakken met velcostrips.

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Artikelcode
E013
Adviesprijs
115,00 € incl. BTW
95,04 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

E135 - Draagtas type MIQRO B (67x29x19cm)
Draagtassen
Stevige tassen, voor flitskoppen met toebehoren, vervaardigd uit schokabsorberend, slijtvast en waterafstotend
materiaal.
Betrouwbare stevige ritssluiting. Voorzien van handvat en/of schouderdraagriem.
Zelf indeelbare vakken met velcostrips.

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Artikelcode
E135
Adviesprijs
86,00 € incl. BTW
71,07 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

E133 - Draagtas type MIQRO3 (70x39x22cm)
Draagtassen
Stevige tassen, voor flitskoppen met toebehoren, vervaardigd uit schokabsorberend, slijtvast en waterafstotend
materiaal.
Betrouwbare stevige ritssluiting. Voorzien van handvat en/of schouderdraagriem.
Zelf indeelbare vakken met velcostrips.

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Artikelcode
E133
Adviesprijs
102,00 € incl. BTW
84,30 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

E069 - Draagtas (ø52x21cm) voor RBD-485 Beauty dish - PRO - Wit ø48,5cm
Draagtassen
Stevige tas, voor RBD-485 Beauty dish, vervaardigd uit schokabsorberend, slijtvast en waterafstotend materiaal.
Betrouwbare stevige ritssluiting.
Voorzien van handvat.

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Artikelcode
E069
Adviesprijs
55,00 € incl. BTW
45,45 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

E063 - Draagtas (ø70x22cm) voor RBD-70-A135 Beauty dish ø70cm
Draagtassen
Stevige tas, voor RBD-485 Beauty dish, vervaardigd uit schokabsorberend, slijtvast en waterafstotend materiaal.
Betrouwbare stevige ritssluiting.
Voorzien van handvat.

Garantie:

3 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 3 jaar na aankoop

Artikelcode
E063
Adviesprijs
75,00 € incl. BTW
61,98 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

SF-01 - Professionele Studioventilator - Traploze snelheidsregeling - Luchtverplaatsing 20m³/min
De perfecte ventilator voor uw studio!
Voor het bereiken van zéér creatieve effecten
In tegenstelling tot een normale ventilator produceert deze speciaal ontwikkelde ventilator een licht pulserende
windstroming voor een natuurlijk look.
De snelheid is via een controlepaneel op afstand traploos instelbaar.
Continu regelbaar van een zwakke bries tot een stevige wind !
Zeer stevige metalen constructie.
- Vermogen : 130 W
- Luchtverplaatsing : 20m³/min
- Regeling luchtdebiet : Traploos van 20% à 100%
- Toerental ventilator : Max. 2600 r/min
- Geluidsniveau : ≤ 72 dB/A
- Stroomkabel : 5m.
- Kabel bedieningspaneel : 3m.
- Voor bevestiging op lampstatief / standard spigot 5/8"
- Afmetingen : Ø260 x 330 mm
- Gewicht : 7 Kg

Artikelcode
SF-01
Adviesprijs
387,00 € incl. BTW
319,83 € excl. BTW

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

SF-05 - Compacte Studioventilator - Traploze snelheidsregeling - Luchtverplaatsing 5,5m³/min
De perfecte ventilator voor uw studio!
Voor het bereiken van zéér creatieve effecten
De snelheid is via een controlepaneel op afstand traploos instelbaar.
Continu regelbaar van een zwakke bries tot een stevige wind !
Zeer stevige metalen constructie.
- Vermogen : 120 W
- Luchtverplaatsing : 5,5m³/min
- Regeling luchtdebiet : Traploos van 20% à 100%
- Toerental ventilator : Max. 2600 r/min
- Geluidsniveau : ≤ 72 dB/A
- Stroomkabel : 5m.
- Kabel bedieningspaneel : 3m.
- Voor bevestiging op lampstatief / standard spigot 5/8"
- Afmetingen : 280 x 100 x 180 mm
- Gewicht : 3,5 Kg

Artikelcode
SF-05
Adviesprijs
155,00 € incl. BTW
128,10 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

Polaris Karat - Lichtmeter en Flitsmeter
De Polaris Licht- en Flitsmeter Karat is een professionele meter met veel geavanceerde functies.
Het is de eerste handzame lichtmeter met een "Flitsduur"-functie voor het meten van de flitsduur van uw flitsers. Deze
functie is ideaal bij het maken van high-speed fotografie (stop-action foto's).
De Karat heeft ook een Auto ISO-functie, deze geeft u de juiste ISO-instelling voor het regelen van diafragma en
sluitertijd.
Het toestel is voorzien van een (verlicht) LCD kleurendisplay dat alle gegevens en functies duidelijk weergeeft.
De meter wordt gevoed door twee AA-batterijen (niet meegeleverd).
Levering:
- Polaris Licht- en Flitsmeter Karat.
- Beschermhoesje.
- Nekriem.
Artikelcode
SPDFM3

Garantie:

2 jaar

Adviesprijs
349,00 € incl. BTW
288,43 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

C050 - Achtergrondsupport Kit - breed 301 cm (telescopish) - hoogte 252~100 cm (2x statief FP2600, dwarsligger P123, draagtas)
Achtergrondsupport
Bestaat uit 2 statieven en een telescopische dwarsligger.
Geschikt voor papierrollen of achtergronddoeken.
Zeer snel op te bouwen.
Geleverd met draagtas.

Artikelcode
C050
Adviesprijs
178,00 € incl. BTW
147,11 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

-:

- Statief : -

Maximum hoogte:

252 cm

Minimum hoogte:

100 cm

Opgevouwd:

90 cm

Secties:

3

Buizen:

Ø 29,5/26/22,4 mm

Spreiding statiefpoten:

Max. Ø 104 cm

Diameter poten:

Ø 22 mm

Vering Statief:

Luchtgeveerd

Materiaal:

Aluminium

Bevestiging poten en vergrendeling:

Metaal

Uitvoering met:

Afneembare & omkeerbare 5/8” spigot (SP-D4M8M)
met 1/4" & 3/8" schroefdraad

-:

- Dwarsligger : -

Breedte:

301 cm

Buizen:

Ø 27/23 mm

Secties:

2 telescopish

Materiaal:

Aluminium

Draagtas:

Inclusief

Belastbaar:

8 Kg

Gewicht:

5 Kg

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

CB-300 - Dwarsligger 300 cm (3x100 cm - buis ø30 mm), past op de meeste lampstatieven en in houder H-CB

Artikelcode
CB-300
Adviesprijs
38,00 € incl. BTW
31,40 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Breedte:

300 cm

Buizen:

Ø 30 mm

Secties:

3

Materiaal:

Aluminium

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

CB-400 - Dwarsligger 400 cm (4x100 cm - buis ø30 mm), past op de meeste lampstatieven en in houder H-CB

Artikelcode
CB-400

Breedte:

400 cm

Buizen:

Ø 30 mm

Adviesprijs
47,00 € incl. BTW
38,84 € excl. BTW

Secties:

4

Materiaal:

Aluminium

Garantie:

2 jaar

klik hier om dit product
online te bekijken

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

P123 - Telescopische dwarsligger 301~165 cm, opgevouwd 86 cm, gewicht 0,9 kg voor lampstatief

Breedte:

301 cm

Buizen:

Ø 27/23 mm

Secties:

2 telescopish

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
P123
Adviesprijs
44,00 € incl. BTW
36,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

AP-280 - Autopole voor plaatsing tussen vloer en plafond, hoogte 290~165 cm - buis ø39/33 mm (1 paar)
De illuStar® AP-280 autopole is een universeel, in hoogte regelbaar, systeem dat tussen vloer en plafond of tussen 2 muren kan
worden ingeklemd.
Achtergronden, diverse hulpstukken, lamphouders of flitsers kunnen snel aan de autopole bevestigen worden met de illuStar®
superklem SCLAMP.
De lengte van de AUTOPOLE is regelbaar tussen 165cm en 290cm.
De diameter van de buizen is ø39/33mm.
De onder- en bovenzijde zijn voorzien van stabiele rubbervoeten.
Wordt per set van 2 stuks geleverd.

AP-280

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode

Adviesprijs
175,00 € incl. BTW
144,63 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

BE-3 - Achtergrondophangsysteem set voor 3 rollen - Drievoudige Haak, 3x Expan - montage aan muur/plafond (1 paar)
Set met compleet ophangsysteem voor 3 achtergronden.
Bevat:
- 1 paar H-3EX ophangbeugels voor 3 achtergronden.
- 3 paar EXPAN (afrollers voor achtergrondpapier of -doek, kettingen, gewichten).
- Handleiding.
Met de illuStar® BE-3 set kunnen achtergronden op zeer eenvoudige wijze opgehangen worden.
Door middel van de ketting kan men de achtergronden op- en afrollen.
De lengte van de ketting is instelbaar. Spanmoeren regelen de weerstand bij het rollen en beletten dat de achtergrond
spontaan afrolt.
Geschikt voor bediening van achtergrondpapierrollen of achtergronddoek (voor doek is een optionele aluminiumbuis Ø54
mm vereist).
Voor bevestiging aan de muur of plafond.
Kan ook samen met de illuStar® Superklem SCLAMP gebruikt worden.
Artikelcode
BE-3

(set voor linker- en rechterassen)

Adviesprijs
94,00 € incl. BTW
77,69 € excl. BTW

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

EXPAN - Achtergrondpapier of doek afroller voor plaatsing in haak of frame, met ketting (1 paar)
Met de illuStar® EXPAN kunnen achtergronden op zeer eenvoudige wijze opgehangen worden.
Door middel van de ketting kan men de achtergronden op- en afrollen.
De lengte van de ketting is instelbaar. Spanmoeren regelen de weerstand bij het rollen en beletten dat de achtergrond
spontaan afrolt.
Geschikt voor bediening van achtergrondpapierrollen of achtergronddoek (voor doek is een optionele aluminiumbuis Ø48
mm vereist).
De illuStar® EXPAN kan worden gehangen in de H-3EX montagebeugels of in de H-1EX haken.
Kan ook gebruikt worden voor vervanging in reeds bestaande systemen.

Artikelcode
EXPAN

Set: linker- en rechteras + ketting en contragewicht.

Adviesprijs
28,00 € incl. BTW
23,14 € excl. BTW

(set voor linker- en rechteras)

klik hier om dit product
online te bekijken

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

BGT-3 - Aluminium buis voor achtergrond - ø48 mm lengte 3000 mm - 3 secties

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
BGT-3
Adviesprijs
49,00 € incl. BTW
40,50 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

H-1EX - Haak voor expan (achtergrondrollen) met hexa koppeling - past in SCLAMP (super klem), (1 paar)
In deze haken kan een EXPAN (afroller voor achtergrondpapier of -doek) worden opgehangen.
Past in de illuStar® Superklem
Voor gebruik met EXPAN (achtergrond afrol systeem)

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
H-1EX
Adviesprijs
16,00 € incl. BTW
13,22 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

HW-1EX - Haak voor expan (achtergrondrol) - voor montage aan muur of plafond (1 paar)

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
HW-1EX
Adviesprijs
16,00 € incl. BTW
13,22 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

TC-1EX - Buisklem (10-40 mm) met Haak voor expan (achtergrondrol) (1 paar)

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
TC-1EX
Adviesprijs
22,00 € incl. BTW
18,18 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

LS-1EX - Haak voor expan (achtergrondrol) - dient geplaast op de spigot van het statief (1 paar)

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
LS-1EX
Adviesprijs
28,00 € incl. BTW
23,14 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

H-2EX - Tweevoudige Haak (2-assen) voor 2x Expan (achtergrondrollen) - dient geplaast op de spigot van het statief (1 paar)

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
H-2EX
Adviesprijs
50,00 € incl. BTW
41,32 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

H-3EX - Drievoudige Haak (3-assen) voor 3x Expan (achtergrondrollen) - voor montage aan muur of plafond, (1 paar)
Drievoudige haak
In deze haken kunnen 3x EXPAN (afroller voor achtergrondpapier of -doek) worden opgehangen.
Voor bevestiging aan de muur of plafond.
Kan ook samen met de illuStar® Superklem SCLAMP gebruikt worden.
Voor gebruik met EXPAN (achtergrond afrolsysteem).

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
H-3EX
Adviesprijs
29,00 € incl. BTW
23,97 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

H-A3EX - Drievoudige Haak (3-assen) voor 3x Expan (achtergrondrollen) - verstelbaar - voor montage aan muur of plafond, (1
paar)

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
H-A3EX
Adviesprijs
35,00 € incl. BTW
28,93 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

TC-3EX - Buisklem (10-40 mm) met Drievoudige Haak (3-assen) voor 3x Expan (achtergrondrollen) (1 paar)

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
TC-3EX
Adviesprijs
52,00 € incl. BTW
42,98 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

T003 - Frame 1/3 voor 3 achtergrondrollen (expan of elektische motor) voor montage aan plafond (1 paar)
Achtergrond ophangsysteem
Het universeel achtergrondsysteem van Elfo is eenvoudig te bedienen en een uitstekende oplossing voor elke fotostudio.
Met de frames kunnen, op zeer eenvoudige wijze, op een beperkte ruimte verschillende achtergronden opgehangen
worden.
De frames worden aan de muur of plafond gemonteerd.
Geschikt voor gebruik met:
• Expan met ketting
• Universele elektrische motor met expan voor buis of rol
Het systeem is flexibel uitbreidbaar met gemotoriseerde dwarsliggers (T024 max.16) die met een draadloze
afstandbediening (AE-16) kunnen gestuurd worden.
Artikelcode
T003
Adviesprijs
49,00 € incl. BTW
40,50 € excl. BTW

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

T013 - Frame 3/1 voor 3 achtergrondrollen (expan of elektische motor) voor montage aan muur of plafond (1 paar)
Achtergrond ophangsysteem
Het universeel achtergrondsysteem van Elfo is eenvoudig te bedienen en een uitstekende oplossing voor elke fotostudio.
Met de frames kunnen, op zeer eenvoudige wijze, op een beperkte ruimte verschillende achtergronden opgehangen
worden.
De frames worden aan de muur of plafond gemonteerd.
Geschikt voor gebruik met:
• Expan met ketting
• Universele elektrische motor met expan voor buis of rol
Het systeem is flexibel uitbreidbaar met gemotoriseerde dwarsliggers (T024 max.16) die met een draadloze
afstandbediening (AE-16) kunnen gestuurd worden.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
T013
Adviesprijs
53,00 € incl. BTW
43,80 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

T001 - Frame 1/5 voor 5 achtergrondrollen (expan of elektische motor) voor montage aan plafond (1 paar)
Achtergrond ophangsysteem
Het universeel achtergrondsysteem van Elfo is eenvoudig te bedienen en een uitstekende oplossing voor elke fotostudio.
Met de frames kunnen, op zeer eenvoudige wijze, op een beperkte ruimte verschillende achtergronden opgehangen
worden.
De frames worden aan de muur of plafond gemonteerd.
Geschikt voor gebruik met:
• Expan met ketting
• Universele elektrische motor met expan voor buis of rol
Het systeem is flexibel uitbreidbaar met gemotoriseerde dwarsliggers (T024 max.16) die met een draadloze
afstandbediening (AE-16) kunnen gestuurd worden.

Artikelcode
T001
Adviesprijs
78,00 € incl. BTW
64,46 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

T008 - Frame 2/8 voor 8 achtergrondrollen (expan of elektische motor) voor montage aan muur of plafond (1 paar)
Achtergrond ophangsysteem
Het universeel achtergrondsysteem van Elfo is eenvoudig te bedienen en een uitstekende oplossing voor elke fotostudio.
Met de frames kunnen, op zeer eenvoudige wijze, op een beperkte ruimte verschillende achtergronden opgehangen
worden.
De frames worden aan de muur of plafond gemonteerd.
Geschikt voor gebruik met:
• Expan met ketting
• Universele elektrische motor met expan voor buis of rol
Het systeem is flexibel uitbreidbaar met gemotoriseerde dwarsliggers (T024 max.16) die met een draadloze
afstandbediening (AE-16) kunnen gestuurd worden.

Artikelcode
T008
Adviesprijs
99,00 € incl. BTW
81,82 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

T010 - Frame 3/15 voor 15 achtergrondrollen (expan of elektische motor) voor montage aan muur of plafond (1 paar)
Achtergrond ophangsysteem
Het universeel achtergrondsysteem van Elfo is eenvoudig te bedienen en een uitstekende oplossing voor elke fotostudio.
Met de frames kunnen, op zeer eenvoudige wijze, op een beperkte ruimte verschillende achtergronden opgehangen
worden.
De frames worden aan de muur of plafond gemonteerd.
Geschikt voor gebruik met:
• Expan met ketting
• Universele elektrische motor met expan voor buis of rol
Het systeem is flexibel uitbreidbaar met gemotoriseerde dwarsliggers (T024 max.16) die met een draadloze
afstandbediening (AE-16) kunnen gestuurd worden.

Artikelcode
T010
Adviesprijs
155,00 € incl. BTW
128,10 € excl. BTW

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

H-CB - Haak voor dwarsligger, buis max. ø38 mm, met hexa koppeling welke past in SCLAMP (super klem), (1 paar)
In deze haken kan een buis tot Ø38 mm worden opgehangen.
Past in de illuStar® Superklem
Voor gebruik met dwarsligger CB-315 en CB-400

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
H-CB
Adviesprijs
16,00 € incl. BTW
13,22 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

EB-3TR - Elektrische achtergrondsupport - 3 gemotoriseerde Aluminium buizen ø50 mm lengte 3100 mm
Gemotoriseerde achtergrondsupport – Set EB-3TR
Set voor 3 achtergronden met gemotoriseerde buizen.
Bevat:
- 1 paar ophangbeugels voor 3 achtergronden.
- 3 Gemotoriseerde aluminium buizen Ø50 mm, lengte 3100mm.
- 1 afstandsbediening.
Met de illuStar® EB-3TR set kunnen achtergronden op zeer eenvoudige wijze bevestigd worden aan de muur of het
plafond.

Artikelcode
EB-3TR

Door middel van elektromotoren kan men de achtergronden op- en afrollen.
Het geheel wordt bediend met een afstandsbediening.

Adviesprijs
340,00 € incl. BTW
280,99 € excl. BTW

Geschikt voor bediening van achtergrondpapier, Poly-canvas achtergrond of achtergronddoek tot +-/ 3050mm breedte.

klik hier om dit product
online te bekijken

De aluminium buis heeft als voordeel dat ze na langdurig gebruik niet zal doorbuigen, in tegenstelling tot de standaard
kartonnen koker van papieren en Poly-canvas achtergrondrollen.
De illuStar® EB-3TR is het aangewezen ophangsysteem voor een duurzame Poly-canvas achtergrond; bevestig de Polycanvas achtergrond met dubbelzijdige kleefband op de aluminium buis.
– afstandsbediening - voor montage aan muur of plafond
Voedingsspanning:

220~240V

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

EB-4EWR - Elektrische achtergrondsupport - 4 elektromotoren met Expan voor achtergrond
Gemotoriseerde achtergrondsupport – Set EB-4EWR
Set voor 4 achtergronden met gemotoriseerde expans.
Bevat:
- 1 paar ophangbeugels voor 4 achtergronden.
- 4 elektromotoren met expans voor buis of rol +/- Ø50mm.
- 1 controlebox met ontvanger voor gemotoriseerde expans.
- 1 draadloze radiogestuurde afstandsbediening.
Met de illuStar® EB-4EWR set kunnen achtergronden op zeer eenvoudige wijze bevestigd worden aan de muur of het
plafond.
Artikelcode
EB-4EWR

Door middel van elektromotoren met expan kan men de achtergronden op- en afrollen.
Het geheel wordt bediend met een draadloze radiogestuurde afstandsbediening.

Adviesprijs
379,00 € incl. BTW
313,22 € excl. BTW

Geschikt voor bediening van achtergrondpapierrollen, Poly-canvas achtergrondrollen of achtergronddoek (voor doek is
een optionele aluminium buis +/- Ø50mm vereist).
De breedte van de achtergrond kan vrij bepaald worden, zodat het past voor alle achtergrondrollen.

klik hier om dit product
online te bekijken

– draadloze afstandbediening - voor montage aan muur of plafond
Voedingsspanning:

220~240V

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

T041 - Contragewicht voor achtergrond 2,75 m
Verzendkosten:
Vanwege lengtevracht zijn er andere verzendkosten en/of afleveringstermijnen.
Kosten voor levering in andere landen en hoeveelheden op aanvraag.
Artikelcode
T041
Adviesprijs
28,00 € incl. BTW
23,14 € excl. BTW

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

T042 - Contragewicht voor achtergrond 3 m
Verzendkosten:
Vanwege lengtevracht zijn er andere verzendkosten en/of afleveringstermijnen.
Kosten voor levering in andere landen en hoeveelheden op aanvraag.
Artikelcode
T042
Adviesprijs
28,00 € incl. BTW
23,14 € excl. BTW

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

BP-WH - Rol achtergrondpapier 2,72 x 11 m (+/- 160g/m²) - Wit
Papiergewicht : +/- 160g/m²
Dit product NIET bestellen (in uw winkelwagen plaatsen) indien u het zelf komt afhalen.
Verzendkosten:
Vanwege lengtevracht zijn er andere verzendkosten en/of afleveringstermijnen.
Kosten voor levering in andere landen en hoeveelheden op aanvraag.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Grootte:

2,72 x 11 m

Artikelcode
BP-WH
Adviesprijs
79,00 € incl. BTW
65,29 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

BP-BL - Rol achtergrondpapier 2,72 x 11 m - (+/- 160g/m²) Zwart
Papiergewicht : +/- 160g/m²
Dit product NIET bestellen (in uw winkelwagen plaatsen) indien u het zelf komt afhalen.
Verzendkosten:
Vanwege lengtevracht zijn er andere verzendkosten en/of afleveringstermijnen.
Kosten voor levering in andere landen en hoeveelheden op aanvraag.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Grootte:

2,72 x 11 m

Artikelcode
BP-BL
Adviesprijs
79,00 € incl. BTW
65,29 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

BP-SG - Rol achtergrondpapier 2,72 x 11 m (+/- 160g/m²) - Slate Grijs
Papiergewicht : +/- 160g/m²
Dit product NIET bestellen (in uw winkelwagen plaatsen) indien u het zelf komt afhalen.
Verzendkosten:
Vanwege lengtevracht zijn er andere verzendkosten en/of afleveringstermijnen.
Kosten voor levering in andere landen en hoeveelheden op aanvraag.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Grootte:

2,72 x 11 m

Artikelcode
BP-SG
Adviesprijs
79,00 € incl. BTW
65,29 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

BP-GK - Rol achtergrondpapier 2,72 x 11 m (+/- 160g/m²) - (Chroma Key) Groen
Papiergewicht : +/- 160g/m²
Dit product NIET bestellen (in uw winkelwagen plaatsen) indien u het zelf komt afhalen.
Verzendkosten:
Vanwege lengtevracht zijn er andere verzendkosten en/of afleveringstermijnen.
Kosten voor levering in andere landen en hoeveelheden op aanvraag.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Grootte:

2,72 x 11 m

Artikelcode
BP-GK
Adviesprijs
79,00 € incl. BTW
65,29 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

BPS-BL - Rol achtergrondpapier 1,35 x 11 m - (+/- 160g/m²) Zwart
Papiergewicht : +/- 160g/m²

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Grootte:

1,35 x 11 m

Artikelcode
BPS-BL
Adviesprijs
40,00 € incl. BTW
33,06 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

BPS-WH - Rol achtergrondpapier 1,35 x 11 m (+/- 160g/m²) - Wit
Papiergewicht : +/- 160g/m²

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Grootte:

1,35 x 11 m

Artikelcode
BPS-WH
Adviesprijs
40,00 € incl. BTW
33,06 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

BPS-SG - Rol achtergrondpapier 1,35 x 11 m (+/- 160g/m²) - Slate Grijs
Papiergewicht : +/- 160g/m²

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Grootte:

1,35 x 11 m

Artikelcode
BPS-SG
Adviesprijs
40,00 € incl. BTW
33,06 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

BPS-GK - Rol achtergrondpapier 1,35 x 11 m (+/- 160g/m²) - (Chroma Key) Groen
Papiergewicht : +/- 160g/m²

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Grootte:

1,35 x 11 m

Artikelcode
BPS-GK
Adviesprijs
40,00 € incl. BTW
33,06 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

BPC-GR - Rol Studio Poly-Canvas achtergrond 3 x 6 m (+/- 180g/m²) - Grijs
illuStar Poly-canvas is gemaakt van 100% polyester
Het is dubbel zo dik als papieren achtergrond.
In tegenstelling tot papier, kan Poly-canvas niet scheuren en is het beter bestand tegen kreuken en krassen.
Het is vuil– en waterbestendig waardoor het veel duurzamer is dan papieren achtergrond
De kleur is gefixeerd in het polyester materiaal zodat het niet vervaagt zoals papier. De kleur is uniform waardoor het
ideaal is voor chroma-key toepassing.
Poly-canvas is mat en niet-reflecterend waardoor het uitermate geschikt is voor professionele foto- en video-opnamen.
Het illuStar Poly-canvas is 3 m breed en 6 m lang en wordt geleverd op een stevige kartonnen transportkoker van 3m;
het Poly-canvas is niet op de koker bevestigd. Geschikt voor elke achtergrondsupport.
De afmetingen zijn ideaal voor full-body fotografie.
Poly-canvas heeft een geweven structuurpatroon dat van dichtbij zichtbaar is. Deze textuur wordt niet waargenomen bij
portret en full-body fotografie.
Het best plaatst u het onderwerp 1 à 2 meter vóór de achtergrond. Deze afstand maakt een betere controle van de
schaduw op de achtergrond mogelijk.
De scherptediepte van de camera zorgt ervoor dat het onderwerp los komt te staan van de achtergrond; de achtergrond
vervaagt ten opzichte van het onderwerp.

Artikelcode
BPC-GR
Adviesprijs
165,00 € incl. BTW
136,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Poly-canvas is niet aangewezen voor het fotograferen van voorwerpen die op het Poly-canvas geplaatst worden
(Productfotografie); hiervoor raden wij u aan illuStar achtergrondpapier of een fototafel te gebruiken.
Schoonmaken: om eventueel vuil te verwijderen raden wij om een natte spons en een zachte zeep te gebruiken.
Gewicht : +/- 180g/m²
Aangewezen achtergrondsupport :
EB-3TR Elektrische achtergrondsupport – 3 gemotoriseerde aluminium buizen ø50mm lengte 3100mm –
afstandsbediening - voor montage aan muur of plafond – illuStar.
Bevestig de Poly-canvas achtergrond met dubbelzijdige kleefband op de aluminium buis.
De aluminium buis heeft als voordeel dat ze na langdurig gebruik niet zal doorbuigen, in tegenstelling tot de standaard
kartonnen transportkoker van papieren en Poly-canvas achtergrondrollen.
Dit product NIET bestellen (in uw winkelwagen plaatsen) indien u het zelf komt afhalen.
Verzendkosten:
Vanwege lengtevracht zijn er andere verzendkosten en/of afleveringstermijnen.
Kosten voor levering in andere landen en hoeveelheden op aanvraag.

www.studioflash.eu

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Grootte:

3x6m

info@studioflash.eu
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BPC-GK - Rol Studio Poly-Canvas achtergrond 3 x 6 m (+/- 180g/m²) - (Chroma Key) Groen
illuStar Poly-canvas is gemaakt van 100% polyester
Het is dubbel zo dik als papieren achtergrond.
In tegenstelling tot papier, kan Poly-canvas niet scheuren en is het beter bestand tegen kreuken en krassen.
Het is vuil– en waterbestendig waardoor het veel duurzamer is dan papieren achtergrond
De kleur is gefixeerd in het polyester materiaal zodat het niet vervaagt zoals papier. De kleur is uniform waardoor het
ideaal is voor chroma-key toepassing.
Poly-canvas is mat en niet-reflecterend waardoor het uitermate geschikt is voor professionele foto- en video-opnamen.
Het illuStar Poly-canvas is 3 m breed en 6 m lang en wordt geleverd op een stevige kartonnen transportkoker van 3m;
het Poly-canvas is niet op de koker bevestigd. Geschikt voor elke achtergrondsupport.
De afmetingen zijn ideaal voor full-body fotografie.
Poly-canvas heeft een geweven structuurpatroon dat van dichtbij zichtbaar is. Deze textuur wordt niet waargenomen bij
portret en full-body fotografie.
Het best plaatst u het onderwerp 1 à 2 meter vóór de achtergrond. Deze afstand maakt een betere controle van de
schaduw op de achtergrond mogelijk.
De scherptediepte van de camera zorgt ervoor dat het onderwerp los komt te staan van de achtergrond; de achtergrond
vervaagt ten opzichte van het onderwerp.

Artikelcode
BPC-GK
Adviesprijs
165,00 € incl. BTW
136,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Poly-canvas is niet aangewezen voor het fotograferen van voorwerpen die op het Poly-canvas geplaatst worden
(Productfotografie); hiervoor raden wij u aan illuStar achtergrondpapier of een fototafel te gebruiken.
Schoonmaken: om eventueel vuil te verwijderen raden wij om een natte spons en een zachte zeep te gebruiken.
Gewicht : +/- 180g/m²
Aangewezen achtergrondsupport :
EB-3TR Elektrische achtergrondsupport – 3 gemotoriseerde aluminium buizen ø50mm lengte 3100mm –
afstandsbediening - voor montage aan muur of plafond – illuStar.
Bevestig de Poly-canvas achtergrond met dubbelzijdige kleefband op de aluminium buis.
De aluminium buis heeft als voordeel dat ze na langdurig gebruik niet zal doorbuigen, in tegenstelling tot de standaard
kartonnen transportkoker van papieren en Poly-canvas achtergrondrollen.
Dit product NIET bestellen (in uw winkelwagen plaatsen) indien u het zelf komt afhalen.
Verzendkosten:
Vanwege lengtevracht zijn er andere verzendkosten en/of afleveringstermijnen.
Kosten voor levering in andere landen en hoeveelheden op aanvraag.

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Grootte:

3x6m

BM-WH - Achtergronddoek 3 x 6 m - Katoenen mousseline van hoge kwaliteit - met lus voor dwarsligger - Wit
Het gebruik van verschillende achtergronddoeken, aangepast aan de omstandigheden of de kleding van het model, laat
toe meer gepersonaliseerde foto's te maken. De keuze van de juiste achtergrond draagt veel bij tot het maken van de
gelukte foto.
Aan de bovenzijde zijn de doeken omgezoomd en kan er een buis doorheen gestoken worden voor het eenvoudig
ophangen.
Het wassen van het doek is zeer delicaat.
Het wassen in de machine mag enkel gebeuren op stand “Handwas / Wol / Fijne was” bij een temperatuur van maximum
25°C en mits zeer matig gebruik van een aangepast wasproduct. Het is aangeraden om dit eerst uit te testen met een
stuk van het doek.
Aangewezen support:
BS-300S
BS-315
BS-400
C050

Artikelcode
BM-WH
Adviesprijs
99,00 € incl. BTW
81,82 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Grootte:

3x6m

info@studioflash.eu
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BM-BL - Achtergronddoek 3 x 6 m - Katoenen mousseline van hoge kwaliteit - met lus voor dwarsligger - Zwart
Het gebruik van verschillende achtergronddoeken, aangepast aan de omstandigheden of de kleding van het model, laat
toe meer gepersonaliseerde foto's te maken. De keuze van de juiste achtergrond draagt veel bij tot het maken van de
gelukte foto.
Aan de bovenzijde zijn de doeken omgezoomd en kan er een buis doorheen gestoken worden voor het eenvoudig
ophangen.
Het wassen van het doek is zeer delicaat.
Het wassen in de machine mag enkel gebeuren op stand “Handwas / Wol / Fijne was” bij een temperatuur van maximum
25°C en mits zeer matig gebruik van een speciaal wasproduct voor kleuren. Het is aangeraden om dit eerst uit te testen
met een stuk van het doek.
Aangewezen support:
BS-300S
BS-315
BS-400
C050

Artikelcode
BM-BL
Adviesprijs
99,00 € incl. BTW
81,82 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Grootte:

3x6m

BM-GR - Achtergronddoek 3 x 6 m - Katoenen mousseline van hoge kwaliteit - met lus voor dwarsligger - Grijs
Het gebruik van verschillende achtergronddoeken, aangepast aan de omstandigheden of de kleding van het model, laat
toe meer gepersonaliseerde foto's te maken. De keuze van de juiste achtergrond draagt veel bij tot het maken van de
gelukte foto.
Aan de bovenzijde zijn de doeken omgezoomd en kan er een buis doorheen gestoken worden voor het eenvoudig
ophangen.
Het wassen van het doek is zeer delicaat.
Het wassen in de machine mag enkel gebeuren op stand “Handwas / Wol / Fijne was” bij een temperatuur van maximum
25°C en mits zeer matig gebruik van een speciaal wasproduct voor kleuren. Het is aangeraden om dit eerst uit te testen
met een stuk van het doek.
Aangewezen support:
BS-300S
BS-315
BS-400
C050

Artikelcode
BM-GR
Adviesprijs
99,00 € incl. BTW
81,82 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Grootte:

3x6m

BM-GK - Achtergronddoek 3 x 6 m - Katoenen mousseline van hoge kwaliteit - met lus voor dwarsligger - (Chroma key) Groen
Het gebruik van verschillende achtergronddoeken, aangepast aan de omstandigheden of de kleding van het model, laat
toe meer gepersonaliseerde foto's te maken. De keuze van de juiste achtergrond draagt veel bij tot het maken van de
gelukte foto.
Aan de bovenzijde zijn de doeken omgezoomd en kan er een buis doorheen gestoken worden voor het eenvoudig
ophangen.
Het wassen van het doek is zeer delicaat.
Het wassen in de machine mag enkel gebeuren op stand “Handwas / Wol / Fijne was” bij een temperatuur van maximum
25°C en mits zeer matig gebruik van een speciaal wasproduct voor kleuren. Het is aangeraden om dit eerst uit te testen
met een stuk van het doek.
Aangewezen support:
BS-300S
BS-315
BS-400
C050

Artikelcode
BM-GK
Adviesprijs
99,00 € incl. BTW
81,82 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Grootte:

3x6m
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BM-001 - Achtergronddoek 3 x 6 m - Handgeverfde katoenen mousseline van hoge kwaliteit - met lus voor dwarsligger - Gevlekt
Het gebruik van verschillende achtergronddoeken, aangepast aan de omstandigheden of de kleding van het model, laat
toe meer gepersonaliseerde foto's te maken. De keuze van de juiste achtergrond draagt veel bij tot het maken van de
gelukte foto.
Aan de bovenzijde zijn de doeken omgezoomd en kan er een buis doorheen gestoken worden voor het eenvoudig
ophangen.
Omdat ieder doek handmatig wordt geverfd, kunnen de kleuren en patronen van elk doek afwijken van het hier
afgebeelde doek.
Het wassen van het doek is zeer delicaat gelet op het feit dat het een met de hand geverfd doek betreft. Het wassen in
de machine mag enkel gebeuren op stand “Handwas / Wol / Fijne was” bij een temperatuur van maximum 25°C en mits
zeer matig gebruik van een speciaal wasproduct voor kleuren. Het is aangeraden om dit eerst uit te testen met een stuk
van het doek.
Aangewezen support:
BS-300S
BS-315
BS-400
C050

Artikelcode
BM-001
Adviesprijs
99,00 € incl. BTW
81,82 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

BM-004 - Achtergronddoek 3 x 6 m - Handgeverfde katoenen mousseline van hoge kwaliteit - met lus voor dwarsligger - Gevlekt
Het gebruik van verschillende achtergronddoeken, aangepast aan de omstandigheden of de kleding van het model, laat
toe meer gepersonaliseerde foto's te maken. De keuze van de juiste achtergrond draagt veel bij tot het maken van de
gelukte foto.
Aan de bovenzijde zijn de doeken omgezoomd en kan er een buis doorheen gestoken worden voor het eenvoudig
ophangen.
Omdat ieder doek handmatig wordt geverfd, kunnen de kleuren en patronen van elk doek afwijken van het hier
afgebeelde doek.
Het wassen van het doek is zeer delicaat gelet op het feit dat het een met de hand geverfd doek betreft. Het wassen in
de machine mag enkel gebeuren op stand “Handwas / Wol / Fijne was” bij een temperatuur van maximum 25°C en mits
zeer matig gebruik van een speciaal wasproduct voor kleuren. Het is aangeraden om dit eerst uit te testen met een stuk
van het doek.
Aangewezen support:
BS-300S
BS-315
BS-400
C050

Artikelcode
BM-004
Adviesprijs
99,00 € incl. BTW
81,82 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Grootte:

3x6m

BM-006 - Achtergronddoek 3 x 6 m - Handgeverfde katoenen mousseline van hoge kwaliteit - met lus voor dwarsligger - Gevlekt
Het gebruik van verschillende achtergronddoeken, aangepast aan de omstandigheden of de kleding van het model, laat
toe meer gepersonaliseerde foto's te maken. De keuze van de juiste achtergrond draagt veel bij tot het maken van de
gelukte foto.
Aan de bovenzijde zijn de doeken omgezoomd en kan er een buis doorheen gestoken worden voor het eenvoudig
ophangen.
Omdat ieder doek handmatig wordt geverfd, kunnen de kleuren en patronen van elk doek afwijken van het hier
afgebeelde doek.
Het wassen van het doek is zeer delicaat gelet op het feit dat het een met de hand geverfd doek betreft. Het wassen in
de machine mag enkel gebeuren op stand “Handwas / Wol / Fijne was” bij een temperatuur van maximum 25°C en mits
zeer matig gebruik van een speciaal wasproduct voor kleuren. Het is aangeraden om dit eerst uit te testen met een stuk
van het doek.
Aangewezen support:
BS-300S
BS-315
BS-400
C050

Artikelcode
BM-006
Adviesprijs
99,00 € incl. BTW
81,82 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Grootte:

3x6m
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BM-024 - Achtergronddoek 3 x 6 m - Handgeverfde katoenen mousseline van hoge kwaliteit - met lus voor dwarsligger - Gevlekt
Het gebruik van verschillende achtergronddoeken, aangepast aan de omstandigheden of de kleding van het model, laat
toe meer gepersonaliseerde foto's te maken. De keuze van de juiste achtergrond draagt veel bij tot het maken van de
gelukte foto.
Aan de bovenzijde zijn de doeken omgezoomd en kan er een buis doorheen gestoken worden voor het eenvoudig
ophangen.
Omdat ieder doek handmatig wordt geverfd, kunnen de kleuren en patronen van elk doek afwijken van het hier
afgebeelde doek.
Het wassen van het doek is zeer delicaat gelet op het feit dat het een met de hand geverfd doek betreft. Het wassen in
de machine mag enkel gebeuren op stand “Handwas / Wol / Fijne was” bij een temperatuur van maximum 25°C en mits
zeer matig gebruik van een speciaal wasproduct voor kleuren. Het is aangeraden om dit eerst uit te testen met een stuk
van het doek.
Aangewezen support:
BS-300S
BS-315
BS-400
C050

Artikelcode
BM-024
Adviesprijs
99,00 € incl. BTW
81,82 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Grootte:

3x6m

BM-025 - Achtergronddoek 3 x 6 m - Handgeverfde katoenen mousseline van hoge kwaliteit - met lus voor dwarsligger - Gevlekt
Het gebruik van verschillende achtergronddoeken, aangepast aan de omstandigheden of de kleding van het model, laat
toe meer gepersonaliseerde foto's te maken. De keuze van de juiste achtergrond draagt veel bij tot het maken van de
gelukte foto.
Aan de bovenzijde zijn de doeken omgezoomd en kan er een buis doorheen gestoken worden voor het eenvoudig
ophangen.
Omdat ieder doek handmatig wordt geverfd, kunnen de kleuren en patronen van elk doek afwijken van het hier
afgebeelde doek.
Het wassen van het doek is zeer delicaat gelet op het feit dat het een met de hand geverfd doek betreft. Het wassen in
de machine mag enkel gebeuren op stand “Handwas / Wol / Fijne was” bij een temperatuur van maximum 25°C en mits
zeer matig gebruik van een speciaal wasproduct voor kleuren. Het is aangeraden om dit eerst uit te testen met een stuk
van het doek.
Aangewezen support:
BS-300S
BS-315
BS-400
C050

Artikelcode
BM-025
Adviesprijs
99,00 € incl. BTW
81,82 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Grootte:

3x6m

BM-029 - Achtergronddoek 3 x 6 m - Handgeverfde katoenen mousseline van hoge kwaliteit - met lus voor dwarsligger - Gevlekt
Het gebruik van verschillende achtergronddoeken, aangepast aan de omstandigheden of de kleding van het model, laat
toe meer gepersonaliseerde foto's te maken. De keuze van de juiste achtergrond draagt veel bij tot het maken van de
gelukte foto.
Aan de bovenzijde zijn de doeken omgezoomd en kan er een buis doorheen gestoken worden voor het eenvoudig
ophangen.
Omdat ieder doek handmatig wordt geverfd, kunnen de kleuren en patronen van elk doek afwijken van het hier
afgebeelde doek.
Het wassen van het doek is zeer delicaat gelet op het feit dat het een met de hand geverfd doek betreft. Het wassen in
de machine mag enkel gebeuren op stand “Handwas / Wol / Fijne was” bij een temperatuur van maximum 25°C en mits
zeer matig gebruik van een speciaal wasproduct voor kleuren. Het is aangeraden om dit eerst uit te testen met een stuk
van het doek.
Aangewezen support:
BS-300S
BS-315
BS-400
C050

Artikelcode
BM-029
Adviesprijs
99,00 € incl. BTW
81,82 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Grootte:

3x6m

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

BM-034 - Achtergronddoek 3 x 6 m - Handgeverfde katoenen mousseline van hoge kwaliteit - met lus voor dwarsligger - Gevlekt
Het gebruik van verschillende achtergronddoeken, aangepast aan de omstandigheden of de kleding van het model, laat
toe meer gepersonaliseerde foto's te maken. De keuze van de juiste achtergrond draagt veel bij tot het maken van de
gelukte foto.
Aan de bovenzijde zijn de doeken omgezoomd en kan er een buis doorheen gestoken worden voor het eenvoudig
ophangen.
Omdat ieder doek handmatig wordt geverfd, kunnen de kleuren en patronen van elk doek afwijken van het hier
afgebeelde doek.
Het wassen van het doek is zeer delicaat gelet op het feit dat het een met de hand geverfd doek betreft. Het wassen in
de machine mag enkel gebeuren op stand “Handwas / Wol / Fijne was” bij een temperatuur van maximum 25°C en mits
zeer matig gebruik van een speciaal wasproduct voor kleuren. Het is aangeraden om dit eerst uit te testen met een stuk
van het doek.
Aangewezen support:
BS-300S
BS-315
BS-400
C050

Artikelcode
BM-034
Adviesprijs
99,00 € incl. BTW
81,82 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Grootte:

3x6m

BM-083 - Achtergronddoek 3 x 6 m - Handgeverfde katoenen mousseline van hoge kwaliteit - met lus voor dwarsligger - Gevlekt
Het gebruik van verschillende achtergronddoeken, aangepast aan de omstandigheden of de kleding van het model, laat
toe meer gepersonaliseerde foto's te maken. De keuze van de juiste achtergrond draagt veel bij tot het maken van de
gelukte foto.
Aan de bovenzijde zijn de doeken omgezoomd en kan er een buis doorheen gestoken worden voor het eenvoudig
ophangen.
Omdat ieder doek handmatig wordt geverfd, kunnen de kleuren en patronen van elk doek afwijken van het hier
afgebeelde doek.
Het wassen van het doek is zeer delicaat gelet op het feit dat het een met de hand geverfd doek betreft. Het wassen in
de machine mag enkel gebeuren op stand “Handwas / Wol / Fijne was” bij een temperatuur van maximum 25°C en mits
zeer matig gebruik van een speciaal wasproduct voor kleuren. Het is aangeraden om dit eerst uit te testen met een stuk
van het doek.
Aangewezen support:
BS-300S
BS-315
BS-400
C050

Artikelcode
BM-083
Adviesprijs
99,00 € incl. BTW
81,82 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Grootte:

3x6m

BM-089 - Achtergronddoek 3 x 6 m - Handgeverfde katoenen mousseline van hoge kwaliteit - met lus voor dwarsligger - Gevlekt
Het gebruik van verschillende achtergronddoeken, aangepast aan de omstandigheden of de kleding van het model, laat
toe meer gepersonaliseerde foto's te maken. De keuze van de juiste achtergrond draagt veel bij tot het maken van de
gelukte foto.
Aan de bovenzijde zijn de doeken omgezoomd en kan er een buis doorheen gestoken worden voor het eenvoudig
ophangen.
Omdat ieder doek handmatig wordt geverfd, kunnen de kleuren en patronen van elk doek afwijken van het hier
afgebeelde doek.
Het wassen van het doek is zeer delicaat gelet op het feit dat het een met de hand geverfd doek betreft. Het wassen in
de machine mag enkel gebeuren op stand “Handwas / Wol / Fijne was” bij een temperatuur van maximum 25°C en mits
zeer matig gebruik van een speciaal wasproduct voor kleuren. Het is aangeraden om dit eerst uit te testen met een stuk
van het doek.
Aangewezen support:
BS-300S
BS-315
BS-400
C050

Artikelcode
BM-089
Adviesprijs
99,00 € incl. BTW
81,82 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Grootte:

3x6m

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

BM-117 - Achtergronddoek 3 x 6 m - Handgeverfde katoenen mousseline van hoge kwaliteit - met lus voor dwarsligger - Gevlekt
Het gebruik van verschillende achtergronddoeken, aangepast aan de omstandigheden of de kleding van het model, laat
toe meer gepersonaliseerde foto's te maken. De keuze van de juiste achtergrond draagt veel bij tot het maken van de
gelukte foto.
Aan de bovenzijde zijn de doeken omgezoomd en kan er een buis doorheen gestoken worden voor het eenvoudig
ophangen.
Omdat ieder doek handmatig wordt geverfd, kunnen de kleuren en patronen van elk doek afwijken van het hier
afgebeelde doek.
Het wassen van het doek is zeer delicaat gelet op het feit dat het een met de hand geverfd doek betreft. Het wassen in
de machine mag enkel gebeuren op stand “Handwas / Wol / Fijne was” bij een temperatuur van maximum 25°C en mits
zeer matig gebruik van een speciaal wasproduct voor kleuren. Het is aangeraden om dit eerst uit te testen met een stuk
van het doek.
Aangewezen support:
BS-300S
BS-315
BS-400
C050

Artikelcode
BM-117
Adviesprijs
99,00 € incl. BTW
81,82 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Grootte:

3x6m

CBP-BL - Achtergrondpaneel opvouwbaar 150 × 200 cm - opvouwbaar tot ø66 cm - Zwart

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Grootte:

1,5 x 2 m

Artikelcode
CBP-BL
Adviesprijs
65,00 € incl. BTW
53,72 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

CBP-WH - Achtergrondpaneel opvouwbaar 150 × 200 cm - opvouwbaar tot ø66 cm - Wit

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Grootte:

1,5 x 2 m

Artikelcode
CBP-WH
Adviesprijs
65,00 € incl. BTW
53,72 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

HCBP-210 - Staander voor opvouwbaar achtergrondpaneel, hoogte 210~83 cm
De HCBP-210 is een staande reflectieschermhouder die tevens als vloerstatief kan gebruikt worden; de houder kan worden
losgekoppeld van het statief. Dit statief is geschikt voor zowel grote als kleine reflectieschermen.
Op het statief kunt u een reflectiescherm van minimaal 10 cm tot maximaal 200 cm plaatsen.
De houder bestaat uit drie secties.
Inhoud:
- Reflectieschermhouder
- Vloerstatief ø 55cm (max)
- Spigot 1/4 en 1/8

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
HCBP-210
Adviesprijs
62,00 € incl. BTW
51,24 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

GCW-30 - 2in1 opvouwbare grijskaart / witbalans ø30cm

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
GCW-30
Adviesprijs
27,00 € incl. BTW
22,31 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Grijskaarten 1x A5 & 1x 10X15cm + CD met instructies

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
GRAYCARD
Adviesprijs
22,00 € incl. BTW
18,18 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

BL-H805 - DSLR / Videocamera (RIG) Schouder stabilisatiebeugel - Geschikt voor plaatsing op lampstatief
Lichtgewicht stabilisatiebeugel voor de schouder, om cameratrillingen te elimineren tijdens het maken van opnames, aan
een betaalbare prijs.
Geweldig hulpmiddel voor stabiele, vloeiende professionele opnames. Zelfs wanneer u filmt tijdens het stappen kan je
het verschil zien. Gemakkelijk te hanteren en lichtgewicht.
Voorzien van een haak met schoudersteun en verstelbare borstondersteuning, zodat hij eveneens handenvrij kan
gebruikt worden.
- Helpt om trillingen te voorkomen.
- Verminderd de last op je arm tijdens de opname.
- Voor gebruik met elke standaard videocamera of DSLR toestel (bevestiging via standaard 3/8" schroef)
- Verstelbare Hotshoe voor plaatsing van optionele LED cameralamp.
- Kan ook op een lampstatief geplaatst worden.

Artikelcode
BL-H805
Adviesprijs
49,00 € incl. BTW
40,50 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

BL-H808 - DSLR / Videocamera (RIG) Schouder stabilisatiebeugel - Geschikt voor plaatsing op lampstatief
Lichtgewicht stabilisatiebeugel voor de schouder, om cameratrillingen te elimineren tijdens het maken van opnames, aan
een betaalbare prijs.
Geweldig hulpmiddel voor stabiele, vloeiende professionele opnames. Zelfs wanneer u filmt tijdens het stappen kan je
het verschil zien. Gemakkelijk te hanteren en lichtgewicht.
Voorzien van een haak met schoudersteun en verstelbare borstondersteuning, zodat hij eveneens handenvrij kan
gebruikt worden.
- Helpt om trillingen te voorkomen.
- Verminderd de last op je arm tijdens de opname.
- Voor gebruik met elke standaard videocamera of DSLR toestel (bevestiging via standaard 3/8" schroef)
- Verstelbare Hotshoe voor plaatsing van optionele LED cameralamp.
- Extra handvat voor meer stabiliteit en microfoonhouder.
- Kan ook op een lampstatief geplaatst worden.

Artikelcode
BL-H808
Adviesprijs
65,00 € incl. BTW
53,72 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

VS-803 - Video Hand-held Stabilisatiesysteem voor DSLR / Videocamera
De camerastabilisator VS-803 is een camerahouder die zorgt voor soepele en vloeiende bewegingen tijdens het filmen. Is
speciaal gebouwd om schokken op te vangen.
Het zachte handvat is bevestigd aan de stabilisator met een soepel balhoofd.
De meegeleverde contragewichten zijn los van elkaar te gebruiken, zodat voor iedere camera het juiste contragewicht
gebruikt kan worden.
Het aantal contragewichten kan aangepast worden.
De arm waar de contragewichten aan hangen, heeft een extra verstelbaar contragewicht voor fine-tuning.
Wanneer de stabilisator perfect ingesteld is, zweeft de camera altijd in balans, ongeacht de bewegingen die u met de
hand maakt.
De camera kan op het bevestigingsplatform naar voren en achteren geschoven worden.
• Duurzame aluminium constructie.
• Comfortabele handgreep met soepel balhoofd.
• Ingebouwde waterpas.
• Geschikt voor camera's tot 1,2 kg.

Artikelcode
VS-803

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Adviesprijs
98,00 € incl. BTW
80,99 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

CL-TH10 - Tablethouder om tablet (12,5 - 24 cm) op statief te plaatsen, met schroefdraad (female ¼")
Tablethouder om op een statief te bevestigen en stabiele foto’s te schieten, films te kijken of bladmuziek en recepten te
tonen.
• Zorgt voor een draagbare handsfree oplossing voor tablets
• Geschikt voor alle statieven met een statiefaansluiting van 1/4"
• Geschikt om stabiele zelfportretten te schieten en film te kijken
Afmetingen tablet: 12.5-24
Schroefdraad maat: 1/4 inch
Kleur: Zwart
Materiaal: ABS
Gebruik: Tablet
Artikelcode
CL-TH10
Adviesprijs
25,00 € incl. BTW
20,66 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

TRIPOD40 - Fotostatief 161cm + statiefkop + draagtas
Dit professionele foto- en videostatief heeft een maximale hoogte van 161 cm, een bevestigingshaak voor een contra gewicht en
flip locks voor extra stevigheid.
• Snelkoppeling
• Lift
• 90° verticale kop
• 2 waterpasniveau's
• Handgreep
• Met draagtas
Max. hoogte
Maximale Belasting
Gewicht
Materiaal
Kleur
Gebruik
Diameter Poot
Segmenten
Type kop

Artikelcode
TRIPOD40
Adviesprijs
44,00 € incl. BTW
36,36 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

161 cm
3.5 kg
1730 g
Aluminium
Zwart / Zilver
Camera/video
36.50 mm
2
Kantelen & Zwenken

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

TRIPOD45 - Monopod 178cm + statiefkop + draagtas
Monopod voor foto- en videocamera's om haarscherpe en stabiele foto's en opnamen te maken.
Het statief beschikt over vier verstelbare secties met snelvergrendeling.
Aluminium Monopod in 4 niveau`s.
- Statiefkop en schuimrubber handvat.
- Draagtas meegeleverd.
- Maximum Height: 1780mm
- Minimum Height: 600mm
- Folded Length: - 600mm
- Load Capacity: 3 kg
- Leg Stages/Sections: 4
- Leg material: Aluminium
- Leg diameter: 30mm
- Leg Lock Type: Yes
- Type kop: Kantelen & Zwenken
- Weight: 600g

Artikelcode
TRIPOD45N
Adviesprijs
28,00 € incl. BTW
23,14 € excl. BTW

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken

TRIPOD55 - Fotostatief 151cm + statiefkop + draagtas
Camerastatief met afzonderlijk in te stellen poten.
Het reguliere trapsysteem met stabilisator zorgt voor een perfecte afstelling van de demping ten opzichte van het gewicht van
de camera.
De 2-sectie center kolom maakt het mogelijk om vanuit de kleinste hoek te fotograferen.
De poten zijn makkelijk uit te klappen en goed te vergrendelen zodat de camera niet zomaar valt.
Max. hoogte
Maximale Belasting
Materiaal
Kleur
Gebruik
Diameter Poot
Segmenten
Type kop

TRIPOD55

151.50 cm
3 kg
Aluminium
Zwart
Camera/video
23 mm
3
Bal

Artikelcode

Adviesprijs
89,00 € incl. BTW
73,55 € excl. BTW

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

klik hier om dit product
online te bekijken
www.studioflash.eu

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

PVA10 - Blazer voor schoonblazen van lens en sensor

Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
PVA10
Adviesprijs
6,70 € incl. BTW
5,54 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

DS-RX1 - DNP Digitale Dye Sublimation Fotoprinter
De DNP DS-RX1 printer is ontworpen om de concurrentie voor te blijven.
Biedt een competitieve en kostenbesparende oplossing voor het afdrukken van foto’s met hoge resolutie.
De printer heeft een maximale resolutie van 300 x 600dpi wat hoog is voor een Dye Sublimation printer.
Een belangrijk voordeel is de hoge printcapaciteit van maar liefst 700 afdrukken per rol !
De DNP digitale Dye Sublimation Fotoprinter DS-RX1 is, net als alle andere DNP modellen, uitgerust met een speciale
printtechniek waardoor u mat en glanzend kunt printen zonder de printmedia te hoeven wisselen.
Tevens biedt deze printer de mogelijkheid om een 10 x 15 cm afdruk te knippen in 2 keer een 5 x 15 cm afdrukt.
Ideaal voor afdrukken pasfoto's!
Deze printer is uitermate geschikt om pasfoto's mee af te drukken in combinatie met de pasfotosoftware elFoto geleverd
bij de kit SKT03-ID (compact geheel van flitser en fototoestel voor numerieke pasfoto's)
Hot folder print
DNP biedt haar klanten het gratis softwarepakket "Hot folder print" aan, hiermee is het mogelijk om geautomatiseerd af
te drukken middels een zogeheten "hot folder".
Het idee is eenvoudig, definieer een map waarin de foto's geplaatst worden en kies de gewenste printer en lay-out.
Vervolgens kunt u fotograferen en worden de foto's automatisch vanuit de keuzemap geprint.

Artikelcode
DS-RX1
Adviesprijs
955,00 € incl. BTW
789,26 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

www.studioflash.eu

De DS-RX1 biedt meerdere printmogelijkheden in verschillende formaten:
10 x 15 cm (4 x 6 inch), 101 x 152mm: 700 afdrukken per rol
13 x 18 cm (5 x 7 inch), 127 x 178mm: 350 afdrukken per rol
15 x 20 cm (6 x 8 inch), 152 x 203mm: 350 afdrukken per rol
Levering:
- DS-RX1 printer
- Cd-rom met printerdriver en handleiding
- Handleiding
- Netsnoer
- Papierlade
- Opvangbak voor resten
- Papieradapters geschikt voor 10x15, 13x18 en 15x20 papier

Printmethode:

Dye Sublimation

Beeldafmetingen:

101 x 152mm / 127x178mm / 152x203mm

Resolutie:

300 x 300dpi of 300 x 600dpi

Afwerkopties:

Glanzend, Mat

Maximale snelheid:

10x15 print in ca. 15 sec.

Interface:

USB 2.0 (max. 480Mbps)

Besturingssysteem:

Windows® 8/7/10 (32/64 bits) Windows®XP Windows®Vista (32/64 bits) - MAC OS

Voedingsspanning:

220~240V

Vermogen:

288 VA

Afmetingen:

322 x 351 x 281 mm

Gewicht:

14 Kg

Garantie:

2 jaar of 40.000 prints

info@studioflash.eu

Tel: België 016 779367 - Frankrijk 01 70612711 - Nederland 40 8080005 - Europa +32 16 779367

CP1000 - Canon SELPHY Compacte fotoprinter - kleursublimatie 100x148mm

Artikelcode
CP1000
Adviesprijs
109,00 € incl. BTW
90,08 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

Ultracompacte,draagbare fotoprinter
De SELPHY CP1000 fotoprinter is ultracompact en eenvoudig mee te nemen. De printer biedt snelle en betrouwbare
fotoprints van professionele kwaliteit,waar je ook bent.
Eenvoudig in gebruik
Iedereen kan printen met dit gebruiksvriendelijke ontwerp met kantelbaar 6,8 cm (2,7 inch) LCD-scherm voor eenvoudige
weergave,en de intuïtieve menu's met instructies op het scherm voor handig navigeren. Sla eenvoudig je favoriete
printinstellingen op voor consistente resultaten.
Printen in fotolabkwaliteit
Print in minder dan een minuut professionele en duurzame kwaliteitsfoto's. De Dye sublimation-technologie zorgt voor
onovertroffen kleurdiepte en kleurgradaties,zonder wachttijd.
Herinneringen die een leven lang meegaan
Een speciale coating beschermt elke print tegen spetters,morsen en verkleuren,waardoor prints tot wel 100 jaar mooi
blijven wanneer ze in een album worden bewaard. Je kunt zelfs kiezen tussen 3 afwerkingen in zijdeglans om
vingerafdrukken te voorkomen en je prints dezelfde uitstraling te geven als traditionele fotolabprints,zonder consumables
te hoeven verwisselen.
Geen verrassingen
De SELPHY CP1000 biedt lage printkosten,geweldige kwaliteit en gebruiksgemak. Daarnaast houd je de printkosten
volledig in eigen hand met een vastgesteld aantal prints bij elke verpakking consumables. Geniet van nog lagere
printkosten met de grotere mediaverpakkingen.
Jouw manier van printen
Voor snelle prints sluit je een met PictBridge compatibele camera rechtstreeks aan op de printer. Voor nog meer
flexibiliteit kun je printen vanaf verschillende soorten geheugenkaarten of van USB flash-stations.
ID-fotoprint
Of het nu voor professioneel of thuisgebruik is,met ID-fotoprint met gezichtskader kun je snel en eenvoudig ID-foto's
maken en printen in talloze gangbare formaten. Met Dual ID-printen kun je 2 verschillende ID-formaten op een vel papier
printen. Geprinte snijlijnen zorgen ervoor dat je nauwkeurig kunt bijsnijden.
Serie printformaten
De printer biedt verschillende mogelijkheden om je herinneringen te delen,waaronder prints in briefkaartformaat,vierkant
formaat¹ of creditcardformaat¹ - en dat alles supersnel.
Nog mooiere foto's
Auto Image Optimize met Scène- en Gezichtsdetectie zorgt voor prachtige resultaten. Onvolkomenheden op het beeld
worden gecorrigeerd,terwijl ongewenste ruis wordt verminderd zodat je prints extra helder en warm worden.
Onderweg printen
Print onderweg zowel binnen als buiten met de optionele oplaadbare accu NB-CP2L,die je handig op de achterzijde van de
printer kunt bevestigen. Na één keer opladen kun je meer dan 36 prints op briefkaartformaat printen.
What's in the box
Canon SELPHY CP1000
Netspanningsadapter
Papiercassette
Snel en eenvoudig foto's printen van fotolabkwaliteit,altijd en overal,voor iedereen.
Direct prints van fotolabkwaliteit,altijd en overal.
Een compacte,stijlvolle,draagbare en gebruiksvriendelijke fotoprinter met keuze uit vier printafwerkingen en met Dual IDprinten.
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Printmethode:

Dye Sublimation

Beeldafmetingen:

100 x 148 mm

Resolutie:

300 x 300dpi

Afwerkopties:

Glanzend en 3 semi-glanzende afwerkingen

Maximale snelheid:

100x148 print in ca. 47 sec.

Interface:

USB 2.0 - Mini-B (max. 480Mbps)

Taal Software:

NL - FR - EN

Besturingssysteem:

Windows® 8/7/10 (32/64 bits) Windows®XP Windows®Vista (32/64 bits) - MAC OS

Voeding:

Netspanning / Batterij

info@studioflash.eu
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GX50 - Pilootlamp - Halogeen - 50W - 230V - GX6.35
SMD-200 SS110 150 200F

Levensduur:

Lamp : 1000 u

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Artikelcode
GX50
Adviesprijs
8,00 € incl. BTW
6,61 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

GX100 - Pilootlamp - Halogeen - 100W - 230V -GX6.35

Levensduur:

Lamp : 1000 u

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Artikelcode
GX100
Adviesprijs
11,00 € incl. BTW
9,09 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

GX300 - Pilootlamp - Halogeen - 300W - 230V - 3200K - GX6.35 - 7300 Lm - voor QUANT-PRO

Levensduur:

Lamp : 80 u

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Artikelcode
GX300
Adviesprijs
16,00 € incl. BTW
13,22 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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GX650 - Pilootlamp - Halogeen - 650W - 230V - 3400K - GX6.35 - 20000 Lm - voor QUANT-PRO

Levensduur:

Lamp : 80 u

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Artikelcode
GX650
Adviesprijs
22,00 € incl. BTW
18,18 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

64516 - Pilootlamp - Halogeen - 300W - 230V - 3200K - GX6.35 - 7300 lm - voor Quant PRO

Levensduur:

Lamp : 100 u

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Artikelcode
64516
Adviesprijs
28,00 € incl. BTW
23,14 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

64540 - Pilootlamp - Halogeen - 650W - 230V - 3400K - GX6.35 - 20000 lm - voor Quant PRO

Levensduur:

Lamp : 100 u

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Artikelcode
64540
Adviesprijs
28,00 € incl. BTW
23,14 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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ADE27-GX6.35 - Adapter voor lamphouder E27 naar GX-6.35

Met deze adapter kan een GX6.35 lamp max. 100W op een E27 lamphouder aangesloten worden
Garantie:

2 jaar

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

tot 2 jaar na aankoop

Artikelcode
ADE27-GX6.35
Adviesprijs
11,00 € incl. BTW
9,09 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

JDD-150 - Pilootlamp - Halogeen - Halolux - 150W - 230V - 2900K - E27 - 2400 lm

Levensduur:

Lamp : 2000 u

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Artikelcode
JDD-150
Adviesprijs
17,00 € incl. BTW
14,05 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

JDD-250 - Pilootlamp - Halogeen - Halolux - 250W - 230V - 2900K - E27 - 4210 lm

Levensduur:

Lamp : 2000 u

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Artikelcode
JDD-250
Adviesprijs
19,00 € incl. BTW
15,70 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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A160 - Halogeen pilootlamp - 80W - 230V - 3000K - E14 - voor MiQro Pro

Levensduur:

Lamp : 1000 u

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Artikelcode
A160
Adviesprijs
11,00 € incl. BTW
9,09 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

GU10-50 - Halogeen lamp 50 W - 230V - GU-10 voor P-STUDIO

Levensduur:

Lamp : 1000 u

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Artikelcode
GU10-50
Adviesprijs
8,00 € incl. BTW
6,61 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

55W-954 - Osram Fluorescentielamp - 55W - 230V - 5400K - 2G11 - 4000 lm

Levensduur:

Lamp : 10.000 u

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Artikelcode
55W-954
Adviesprijs
31,00 € incl. BTW
25,62 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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55W-930 - Osram Fluorescentielamp - 55W - 230V - 3200K - 2G11 - 4000 lm

Levensduur:

Lamp : 10.000 u

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Artikelcode
55W-930
Adviesprijs
31,00 € incl. BTW
25,62 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

FT-A120 - Flitsbuis voor A-120 - 120 Ws (Joule)

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Artikelcode
FT-A120
Adviesprijs
26,00 € incl. BTW
21,49 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

FT-FM120 - Flitsbuis voor FM-120 - 120 Ws (Joule)

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Artikelcode
FT-FM120
Adviesprijs
26,00 € incl. BTW
21,49 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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FT-SMD200 - Flitsbuis voor SMD-200 - 200 Ws (Joule)

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Artikelcode
FT-SMD200
Adviesprijs
26,00 € incl. BTW
21,49 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

FT-FS200 - Flitsbuis voor FS-200D - 200 Ws (Joule)

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Artikelcode
FT-FS200
Adviesprijs
28,00 € incl. BTW
23,14 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

FT-FI300 - Flitsbuis voor FI-300A / SM-300 - 300 Ws (Joule)

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Artikelcode
FT-FI300
Adviesprijs
53,00 € incl. BTW
43,80 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
www.studioflash.eu
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FT-FI500 - Flitsbuis voor FI-500(A/D) / SM-500 / KS-500A - 500 Ws (Joule)

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Artikelcode
FT-FI500
Adviesprijs
79,00 € incl. BTW
65,29 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

FT-FI800 - Flitsbuis voor FI-800(A/D) - 800 Ws (Joule)

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Artikelcode
FT-FI800
Adviesprijs
109,00 € incl. BTW
90,08 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

FT-WF300 - Flitsbuis voor illuStar WF-300A - 300 Ws (Joule) - PerkinElmer

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Artikelcode
FT-WF300
Adviesprijs
75,00 € incl. BTW
61,98 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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FT-WF400 - Flitsbuis voor illuStar WF-400A - 400 Ws (Joule) - PerkinElmer

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Artikelcode
FT-WF400
Adviesprijs
93,00 € incl. BTW
76,86 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

FT-WF600 - Flitsbuis voor illuStar WF-600A - 600 Ws (Joule) - PerkinElmer

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Artikelcode
FT-WF600
Adviesprijs
112,00 € incl. BTW
92,56 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

FT-RF400 - Flitsbuis voor RF-400 Ringflitser - 400 Ws (Joule)

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Artikelcode
FT-RF400
Adviesprijs
140,00 € incl. BTW
115,70 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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A108/MPRO - Flitsbuis voor Elfo MiQro en MiQro pro - 200 Ws (Joule) - 250 Ws (Joule) - PerkinElmer

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Artikelcode
A108/MPRO
Adviesprijs
75,00 € incl. BTW
61,98 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

A015/Q - Flitsbuis voor Elfo Mobilight, QUANT en FX - 250 Ws (Joule) - 500 Ws (Joule) - PerkinElmer

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Artikelcode
A015/Q
Adviesprijs
109,00 € incl. BTW
90,08 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken

A109/QPRO - Flitsbuis voor Elfo Quant PRO - 600 Ws (Joule) - 1200 Ws (Joule) - PerkinElmer

Garantie:

-

Beschikbaarheid wisselstukken / verbruiksgoederen:

-

Artikelcode
A109/QPRO
Adviesprijs
114,00 € incl. BTW
94,21 € excl. BTW
klik hier om dit product
online te bekijken
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Flanders Investment & Trade

Government of Flanders - Belgium

Uitzonderlijk lage prijzen.
Directe verkoop van de fabrikant.
Garantie producent : Illustar 2 jaar / Elfo 3 jaar

Niet-contractueel document
wijziging onder voorbehoud
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