FL‑600R
• Fotografie met optionele
draadloze flitser (4 kanalen
en 4 groepen)
• Intelligente, veelzijdige
externe flitser
• Geschikt voor foto- en
filmopnamen
• Gebruiksvriendelijke
draaischakelaar en pijltoetsen

• LED voor een geavanceerde
belichting bij filmopnamen
• Geschikt voor draadloze
bediening
• RG 50 bij ISO 200, RG 36 bij
ISO 100
• Werkt met vier standaard AAbatterijen

Krachtige flitser met LED voor filmopnamen
Dit is het eerste flitsersysteem van Olympus met een ingebouwde LED voor de belichting onder lastige omstandigheden. Voor
fotografen is de FL‑600R uitgerust met een draadloze functionaliteit voor vier kanalen en vier groepen met een groot bereik.
Hierdoor is een zeer flexibele belichting mogelijk ongeacht wat men precies fotografeert. Deze flexibiliteit wordt nog verder
vergroot dankzij de flitskop die 90 graden kan worden gekanteld en 180 graden kan worden gedraaid, en een diffuser voor een
meer gelijkmatige belichting. Alsof dat nog niet mooi genoeg is, zorgen de handige draaischakelaar en pijltoetsen voor een zeer
gemakkelijke bediening.

Specificaties
Richtgetal

Draadloze Flitsercontrole

ISO 200

RG 50 / RG 17 *

Aantal kanalen

4 kanalen

ISO 100

RG 36 / RG 12 *

Groepsinstelling

4 groepen

* Bij gebruik van

Opties

RC

het ingebouwde

SL AUTO

breedbeeldpaneel

SL MANUAL
Beschikbaar bij gebruik met
camera's die compatibel zijn

Belichtingshoek
Standaard

met het draadloze op afstand

Weergavegebied bij

bedienbare flitsersysteem.

brandpuntsafstand: 12 mm
Breedbeeldpaneel

Weergavegebied bij
brandpuntsafstand: 8 mm

Flitsmodi
Opties

TTL AUTO, AUTO,
HANDMATIG, FP TTL AUTO,

Permanente LED-verlichting
Power

1 Watt

Belichtingshoek

Ca. 30°

Belichting

100 lux (op 1 m)

Controlemodus

AUTO (afhankelijk van de

FP HANDMATIG

Handmatig (Volledig tot 1/16,
in stappen van 1 EV)

Bounce Hoek
Links / rechts

camera)

180° / 90°

Specificaties en vermeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant worden gewijzigd.

Netvoeding
Stroombron

4 AA-batterijen

Hersteltijd

Ca. 2,5 s (Alkalinebatterijen)
Ca. 2,0 s (NiMH-batterijen)

Batterijduur van de flitser

Max. 280 opnamen
(Alkalinebatterijen)
Max. 400 opnamen (NiMHbatterijen)

Duurzaamheid LED-batterij

Max. 2,8 u (Alkalinebatterijen)
Max. 4,0 u (NiMH-batterijen)

Afmetingen

Specificaties en vermeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant worden gewijzigd.

