Varenummer: SIRP326

SIRUI P-326 MONOPOD

680.00
DKK ex moms

850.00
DKK incl moms

Produkteksperter:

Henrik Duus Preuss

Morten H. Vorsaa

henrik@goecker.dk

henrik@goecker.dk

35865108

35865141

København

Aarhus

Beskrivelse:
For ultimativ stabilitet bør man anvende et trebens-stativ. Men nogle gange er det ikke praktisk - eller tilladt - at anvende et stort stativ.
Et etbens-stativ giver god stabilitet når man arbejder med lange teleobjektiver og giver mange flere muligheder i situationer med svag
belysning. Monopods er nemme at bære, er lynhurtige at sætte op og ideelle når der er begrænset plads.
Du har sikkert set sportsfotografer på sidelinjen med store teleobjektiver - de har ikke meget plads at arbejde på og skal ofte kunne
flytte sig hurtigt fra sted til sted. Under disse forhold er det ikke muligt at bruge et trebens-stativ - men et etbens-stativ fungerer perfekt!
SIRUI P Serie monopods findes i flere størrelser op til 171cm høje og de mest kompakte har 6 sektioner så de sammenfoldet kun
fylder 38 cm - små nok til at passe i en rygsæk eller fototaske. Alle modeller er forsynet med en håndledsrem og et praktisk kompas.
Med en vægt på ned til kun 0,4 kg kan du altid have dit SIRUI monopod med dig.
SIRUI Photographic Equipment Industry Co. Ltd, blev grundlagt i 2001, og er hurtigt blevet en af de førende producenter af fotografisk
udstyr. De er specialiserede i fremstilling af professionelle stativer, etbensstativer, kuglehoveder og andet tilbehør.
SIRUI opnåede i 2007 kvalitets-og miljøcertificeringerne: ISO 9001 og ISO 14001. De har deres egen produktionslinje fra design,
udvikling, CNC-bearbejdning, efterbehandling, til den endelige samling. Kvalitetskontrollen er omhyggelig og minutiøs og SIRUI giver
hele 6 års garanti på deres produkter.
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Specifikationer:
Producent

Sirui

Kategori

Kamerastativ

Stativtype

Monopod

Antal sektioner

6

Vægt

400

Mindste højde

39.5

Maks højde

156

Maks last

10

Materiale

Carbon

Længde sammenklappet

39.5

Midter søjle

Nej

Leverandør

Focus Nordic *
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