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Yongnuo YN760 - lampa
diodowa LED o temp.
barwowej 5500K
Cena brutto

999,00 zł

Cena netto

812,20 zł

Dostępność

magazyn zewnętrzny

Czas wysyłki

do 48h

Numer katalogowy

YN760 / 5500K

Kod producenta

6947110912073

Kod EAN

6947110912073

Opis produktu
Yongnuo
YN760
lampa diodowa LED o temp. barwowej 5500K
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Yongnuo YN760 to lampa diodowa LED o temp. barwowej 5500K, to kompaktowa lampa ?wiat?a ci?g?ego wykorzystuj?ca innowacyjn? technologi? COB LED. Du?a moc, oraz
niewielkie wymiary czyni? z niej idealne narz?dzie do pracy zarówno w studio jak i w terenie.
Charakterystyka:

Du?a moc dzi?ki diodzie LED COB marki CREE - ?ród?em ?wiat?a lampy YN760 jest wysokowydajna dioda COB LED renomowanej ameryka?skiej firmy CREE.
Innowacyjna technologia COB (Chip-On-Board) pozwala z jednego modu?u o niewielkiej powierzchni wygenerowa? strumie? ?wiat?a o du?ej mocy (8000 lumenów)
oraz wysokiej g?sto?ci. Rozwi?zanie takie przek?ada si? na niewielkie gabaryty urz?dzenia, mo?liwo?? stosowania tradycyjnych modyfikatorów ?wiat?a oraz p?ynno??
emitowanego strumienia ?wietlnego.
Wysoki wspó?czynnik CRI - O naturalnej charakterystyce emitowanego ?wiat?a ?wiadczy wysoki wspó?czynnik oddawania barw - CRI (Ra). Wspó?czynnik ten
okre?la stopie? podobie?stwa ?wiat?a do widma naturalnego ?wiat?a s?onecznego i zawiera si? w przedziale od 0 do 100. Im wy?sza warto?? parametru, tym lepiej
oddawane s? barwy o?wietlanych przedmiotów - wygl?daj? one naturalniej. Warto?? wspó?czynnika na poziomie powy?ej 95 gwarantuje wierno?? barw oraz g??bi?
tonów.
5500K – standardowa temperatura barwowa ?wiat?a - Lampa YN760 generuje ?wiat?o o temperaturze barwowej 5500 K. Jest ono zbli?one do ?wiat?a dziennego
przy lekkim zachmurzeniu i przyj?te jako standard w o?wietleniu fotograficznym i filmowym. ?wiat?o o takiej ciep?ocie emituj? mi?dzy innymi lampy b?yskowe,
zarówno reporterskie, jaki i studyjne. Ustandaryzowana barwa pozwala w prosty sposób po??czy? wiele ?róde? ?wiat?a ci?g?ego i b?yskowego.
Modyfikatory ?wiat?a w komplecie - W zestawie wraz z lamp? znajduj? si? dwa modyfikatory umo?liwiaj?ce dostosowanie charakteru ?wiat?a do wybranej sceny.
Czasza pozwala zaw?zi? i ukierunkowa? strumie? ?wietlny, a parasolka dyfuzyjna rozproszy? i zmi?kczy? ?wiat?o. Ponadto standardowe mocowanie parasolkowe
pozwala wykorzysta? szerok? gam? innych modyfikatorów dost?pnych na rynku.
Wydajne ch?odzenie - Yongnuo YN760 wyposa?ona zosta?a w aktywny uk?ad ch?odzenia zapewniaj?cy bezpiecze?stwo lampy nawet podczas wielogodzinnej pracy.
Dwa sposoby zasilania - Lampa mo?e by? zasilana dwoma lub czterema akumulatorami z serii NP-F (np. NP-F970). Akumulatory montuje si? w podpinanym za pomoc?
elastycznego kabla adapterze akumulatorowym. Dla wygody u?ytkowania adapter z akumulatorami mo?na przenosi? na do??czonym do zestawu pasku naramiennym.
Oddzielenie lampy od ci??kich akumulatorów przek?ada si? na komfort pracy „z r?ki” oraz mo?liwo?? monta?u na wysokim statywie. Wtyki kabla po??czeniowego
wyposa?one zosta?y w blokady zapobiegaj?ce przypadkowemu wypi?ciu. Istnieje równie? mo?liwo?? zasilania lampy z gniazdka przy u?yciu (opcjonalnego) zasilacza
sieciowego 19 V / 5 A. (zasilacz Yongnuo FJ-SW1905000F).
Sterowanie urz?dzeniem - Sterowanie lamp? odbywa si? za pomoc? panelu kontrolnego, umieszczonego z ty?u urz?dzenia. U?ytkowanie znacz?co u?atwia czytelny
wy?wietlacz. YN760 sterowa? mo?na równie? bezprzewodowo przy u?yciu pilota lub aplikacji zainstalowanej na smartfonie. Obie zdalne metody pozwalaj? na
grupowanie i kontrol? parametrów pracy wielu lamp jednocze?nie.
Uchwyty i mocowania - YN760 wyposa?ona zosta?a standardowe mocowanie umo?lwiaj?ce monta? na wi?kszo?ci statywów o?wietleniowych lub na, znajduj?cym si?
w zestawie, uchwycie r?cznym. Regulowany przegub pozwala skierowa? lamp? w po??danym kierunku. Ponadto nad panelem steruj?cym z ty?u lampy znajduje si?
dodatkowy uchwyt.
Wygodna i bezpieczna w transporcie - Lampa oraz wszystkie do??czone akcesoria mieszcz? si? w praktycznej torbie. Jej grube, wykonane z mi?kkiego materia?u
?cianki chroni? zawarto??, a uchwyt oraz pasek u?atwiaj? przenoszenie.

Specyfikacja techniczna:

wymiary: 11 x 18,5 x 14 cm (bez akcesoriów)
waga: 1045 g (bez akcesoriów)
dioda LED COD
temperatura barwowa emitowanego ?wiat?a: 5500 K
wspó?czynnik emitowanego ?wiat?a CRI > 95
k?t ?wiecenia diod LED: 110°
moc: 80 W
strumie? ?wietlny: 8000 lm
zasi?g sterowania bezprzewodowego: do 15 m
modu? Bluetooth do sterowania za pomoc? aplikacji mobilnej
Kompatybilno??:

zasilanie bateryjne: akumulatory z serii NP-F (brak w zestawie)
zasilanie sieciowe: zasilacz Yongnuo FJ-SW195000F 19 V, 5 A DC (brak w zestawie)
Sprzedawany zestaw zawiera:

lampa Yongnuo YN760 - WB (5500 K)
pilot bezprzewodowy
czasza
parasolka dyfuzyjna
adapter akumulatorowy z kablem po??czeniowym
uchwyt r?czny
torba transportowa z paskiem na rami?
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