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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:
Lastolite Trigrip Difflector Soft Gold, størrelse 120 cm.
Lastolite har i mere end 20 år lavet de klassiske, foldbare reflektorer som de fleste fotografer har i sin udrustning. Reflektorskærmen
som en ekstra "lyskilde" er uundværlig ved alle typer af fotografering udenfor og i studie.
Håndteres med én hånd
Lastolite TriGrip har en trekantet form hvilket giver reflektorskærmen enestående stabilitet og styrke. Et fast håndgreb med låserem gør
det muligt at sikkert håndtere TriGrip med bare en hånd.
Takke være låseremmen over hånden er TriGrip bekvem at holde selv under længere perioder.
Unik kombination af reflektor og diffusor
TriGrip Difflector har et specialfremstillet stof som gør at skærmen dels kan anvendes som diffusor, der dæmper lysmængden med ca 2
blændetrin når den placeres mellem lyskilde og motiv. Perfekt ved solrige dage hvor man vil undvige det hårde sollys eller som diffusor
hvis man anvender flash. Difflectoren kan også anvendes som reflektor og giver et blødt lysbillede med en varm farvetone hvilket
passer særdeles godt ved portrætfoto og hvis man vil lette op lyset fra en kold lyskilde f.eks. når man fotograferer i skygge.
Mange anvendelsesmuligheder
Takket være den trekantede form med stabilt håndtag som gør at TriGrip kan holdes med en hånd er det enkelt at placere diffusorn.
Desuden kan TriGrip diffusor også anvendes som reflektor for at få lys på sværtfremkommelige steder, f.eks. under hagen eller øjnene
på en model.
Som tilbehør findes flere modeller af stativbeslag. Ét af disse kombinerer stativholdere og beslag for kamera flash hvilket øger
anvendingsmulighederne for TriGrip. Ved transport kan TriGrip 120 cm foldes sammen til bare 51 cm i diameter og opbevares i
medfølgende etui.
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Specifikationer:
Producent

Lastolite

Kategori

Reflektor

Metalramme

Nej

Taske medfølger

Ja

Reflektorform

Triangulær

Længde

120

Håndtag

Ja

Antal håndtag

1

Reflektorfarve

Soft gold

Sammenklappelig

Ja

Leverandør

Aifo *
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