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Beskrivelse:
Trådlås TTL mellem dit Canon hus & flash.
Den mindste PocketWizard radio nogensinde.
BEMÆRK AT RÆKKEVIDDEN AF SYSTEMET ER BEGRÆNSET TIL CA: 30 METER, VED BRUG MED CANON 580 FLASH.
Der er dog tale om ca. 30 meter i stærk sollys, rundt om hjørner mm.
Kontakt vores salgsafdeling for yderligere informationer, hvis du ønsker længere rækkevidde.
MiniTT1 Transmitter fæstnes direkte på kameraets flash-sko. Transmitteren er udstyret med en flash-sko, så det stadig er muligt at
placere en flash på kameraet samtidig med, at transmitteren arbejder sammen med andre PocketWizard-enheder
MiniTT1 Transmitteren er enkel at bruge. Sæt den i kameraets flash-sko og skyd - så simpelt er det. PocketWizard ControlTLsystemet fortolker komplekse E-TTL II-data og transmitterer det via et pålidelig radiosignal. Systemet korrigerer for alle ændringer
foretaget i kameraet, hvad enten det er ISO, blænde, lukkertid eller andre ændringer, der påvirker eksponeringen.
PocketWizard ControlTL radiokommunikation giver dig mulighed for at skyde omkring hjørner og gennem vægge selv i stærk dagslys.
Nu kan du placere en trådløs flash, hvor du måtte ønske det uden de begrænsninger, du kender fra infrarøde systemer.
Du kan benytte MiniTT1 sammen med en hvilken som helst PocketWizard modtager såsom FlexTT5, PlusII eller MultiMAX. Med
MiniTT1 får du glæde af PocketWizards HyberSync-tekniologi, som tillader synkronisering på op til 1/500 sek.
Har du behov for højere synkroniseringshastigheder, går ControlTL-systemet automatisk i FP/High-Speed sync mode, når du ændrer
lukkertiden på dit kamera. Således kan du opnå synkroniseringshastigheder på helt op til 1/8000 sek.
Med PocketWizard Utility-programmet kan du via USB-porten konfigurere dine kanalindstillinger og indtaste din HyperSync-timing,
samt opdatere dit produkt til den seneste firmware.
PocketWizard MiniTT1 er starten på en ny æra inden for trådløs flashfotografering.

NOTE:
* PocketWizard radio systems utilize different frequencies in different markets to meet performance and regulatory requirements. We
can not provide proper warranty service for products shipped out of their intended market.
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Specifikationer:
Producent

Pocket Wizard

Kategori

Flash trigger

Leverandør

Pocket Wizard
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