Varenummer: LAS2006

LASTOLITE 50 CM REFLECTOR - SUNFIRE/WHITE

272.00
DKK ex moms

340.00
DKK incl moms

Produkteksperter:

Henrik Duus Preuss

Morten H. Vorsaa

henrik@goecker.dk

mv@goecker.dk

35865108

35865141

København

Aarhus

Kampagne:
Den pris du ser her i webshoppen er allerede nedsat med den procentsats som flaget på varen viser. Der gives derfor ikke yderligere
rabat på varen. Den pris du ser, er den pris varen sælges til. Den nedsatte pris er kun gældende så længe lager haves, dvs. så længe
lager status er grøn (bold). Bestiller du én udsolgt udsalgsvarer (rød lager status/bold) annulleres ordren automatisk af os, og vi
tilbagefører eventuel kort indbetaling. Da der ikke er billeder eller tekstbeskrivelse på alle udsalgsvarer her i webshoppen, er du altid
velkommen til at kontakte os på telefon 35821100 hvis du har spørgsmål til varen.

Beskrivelse:
Dobbeltsidig overflade, Sunfire / Hvid
Lastolite TriGrip reflektorer har to forskellige overflader på hver model.
Sunfire: Er en kombination af 50% silver og 50% guld, hvilket giver en farvetemperatur på 4750°K. Giver en varmere tone til motivet og
fungerer særdeles godt til portrætfoto i f.eks. skygge eller når du anvender flash hvor farvetemperaturen ofte når de koldere toner.
Hvid: Den mest anvendte overflade, farvetemperatur 5600°K. Giver en neutral reflektering, perfekt at anvende f.eks. med flash når man
vil lette op lyset på skyggesiden af motivet.
Mange anvendelsesmuligheder
Den unikke konstruktion med en indsyet stabil metalramme som kan foldes sammen gør at reflektorskærmen kan følge med på alle
fotoopgaver. Ved transport foldes den runde reflektor på 50 cm sammen til bare 25 cm i diameter og opbevares i medfølgende etui.
Som tilbehør findes flere varianter af holdere som kan monteres på stativ hvilket yderligere forenkler anvendelsen under fotograferingen.
Vælg orginalitet
Lastolite præsenterede den foldbare reflektor allerede i 1985 og har siden kontinuerligt videreudviklet konstruktionen med nyt materiel
og tilbehør. Når du vælger en reflektor fra Lastolite er du sikker på at få et produkt som har et kraftigt og holdbart stof samt en robust
metalramme der passer ind i Lastolites store sortiment.

Thursday, March 4, 2021

Specifikationer:
Producent

Lastolite

Kategori

Reflektor

Metalramme

Nej

Taske medfølger

Ja

Reflektorform

Rund

Reflektorfarve

Sunfire
White

Sammenklappelig

Ja

Leverandør

Aifo *
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