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Beskrivelse:
SIRUI KIT BCT-2203+BCH-20
Sirui Professional BCH-20 Fluid Video Head har funktioner, som videografer har brug for for at kunne producere perfekte resultater.
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3 niveauer af friktionskontrol til panorering og tilt, samt 0-position for friktionsfri betjening
7 niveauer for justering af modvægt
To vaterpas - 1 oplyst base vaterpas samt "Sirui exclusive" vaterpas på toppen af hovedet
Dobbelt sikkerhedslås på kamerapladen gør at kameraet ikke glider af hovedet
Kalibreret platform med kameraplade - nem justering af dit udstyr takket være raderet skala på platformen
Dobbelt teleskophåndtag
Har indbygget 75mm rundet bunddel, som passer i 75mm standard skål
Separate panorerings- og tilt-låseknapper
Kameraplade medfølger
Leveres med ekstra 1/4" og 3/8" skruer
Sirui BCH-20 har udtag til ekstra skruer, som kan bruges til montering af bl.a. lys, mikrofoner eller andet tilbehør

Teknisk information BCH-20:
·
·
·

Størrelse: 400x188x338mm
Vægt: 3,2 kg
Maks. belastning: 10 kg

Sirui Professionella BCT-2203 Videostativ er konstrueret til at kunne håndtere hårdt brug i studioet og i marken.
·
·
·
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·

Multi-tube-design giver øget stabilitet og reducerer vibrationer
Den præcisionsbyggede aluminiumsspindel er meget let, men giver en overlegen belastningskapacitet
Ben produceret i 100% kulfiber i 10 lag giver en lav vægt og en forbedret vibrationsreducering
Stor og kraftig benlås giver hurtig og nem justering - selv når du bærer handsker
Justerbar terræn- og centrumspreder, kraftige pigfødder af rustfrit stål til brug udendørs og gummifødder til brug på hårde og faste
overflader medfølger
Til videohoveder med 175mm kuglegevind

Teknisk info BCT-2203:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Materiale: Kulfiber
Antal bensektioner: 3
Maks. bendiameter: 22mm
Min. bendiameter: 16mm
Mindste højde: 435mm
Maks. højde: 1600mm
Længde sammenfoldet: 750mm
Vægt: 3,5 kg
Maks. belastning: 10 kg
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Specifikationer:
Producent

Sirui

Kategori

Stativhoved

Leverandør

Focus Nordic *
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