FL‑900R
• Ammattisalama, jonka
ohjeluku on 58
• Tukee sarjakuvausta
• Monipuolista kuvaamista, kun
haluat laajentaa ilmaisullisia
keinojasi
• LED-valo videokuvaukseen

• Kompakti, kevyt ja
säänkestävä
• Valinnainen langaton
salamakuvaustoiminto
• Käyttäjäystävällinen
säätökiekko ja nuolipainikkeet
• Yhteensopiva sekä valokuviin
että videoon

Erittäin tehokas salama säänkestävässä rungossa
Tämän erittäin suorituskykyisen salaman rakenne on pölyn‑, roiskeen‑ ja pakkasenkestävä (–10 °C), ja sen kotelo on kompakti
ja kevyt. Kun sitä käytetään yhdessä OM‑D‑sarjan säänkestävien kameroiden ja M.ZUIKO PRO ‑objektiivien kanssa, ankarista
olosuhteista ei tarvitse enää murehtia. Tämän erittäin tehokkaan salaman enimmäisohjeluku on 58 ja kameran sisäänrakennetun
kuvaprosessorin (TruePic) ja TTL‑synkronointiteknologian yhdistelmä mahdollistaa ihanteellisen valaistuksen kuvausten aikana.
Salama sisältää langattoman salaman tilan, joten voit hyödyntää erittäin tehokasta monisalamakuvausta langattoman ohjauksen
avulla ja hallita jopa neljää salamaryhmää, valita, haluatko ryhmän laukeavan, korjata salaman tehoa ja säätää eri asetuksia. Eräs
toinen hyvin vastaanotettu lisätoiminto on orjasalamatoiminto – voit kiinnittää salaman kameran salamakenkään ja käyttää sitä
ja pääsalamaa samanaikaisesti ohjaintoiminnon kanssa. Olympuksen korkean resoluution kuvausta, terävyystason pinontaa ja
tarkennushaarukointia tuetaan tietenkin myös, ja nyt käytettävissä ovat aiempaa lyhyemmät kuvausvälit! FL‑900R:n ominaisuuksiin
kuuluu videoiden LED‑valo, joka sopii OM‑D‑videoiden kuvaamiseen heikossa valaistuksessa tai taustavalotilanteissa. Täydelliset
objektiivit vähintään 12 mm:n (24 mm:n*) polttovälin objektiiveille.

Tekniset tiedot
Ohjeluku
ISO 100

Heijastuskulmat
GN 58 / GN‑14 *

Ylös / Alas

90° / 7°

* Laajakulmapaneelin käyttö

Vasen/oikea

180° / 90°

Valaistus
Toimintajakso

Salaman langaton ohjaus
noin 1/20000 - 1/500 s (paitsi

Kanavien lukumäärä

4 kanavaa

käytettäessä Super FP -tilaa)

Ryhmäasetus

4 ryhmässä

Tilat

RC
SL AUTO

Valaisukulma
Standard

Kattaa katselukulman
polttovälille: 12 - 100 mm
(Micro Four Thirds)

Laajakulmapaneeli

Kattaa katselukulman
polttovälille: 7 - 10 mm (Micro
Four Thirds)

Salamatoiminnot
Tilat

TTL AUTO, AUTO, MANUAL,
FP TTL AUTO, FP MANUAL,
MULTI

Varaamme oikeuden teknisten tietojen ja ulkoasun muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta tai velvoitteita valmistajaa kohtaan

SL MANUAL
Valittavissa, kun toimintoa
käytetään yhdessä
Olympuksen langatonta RCsalamajärjestelmää tukevien
kameroiden kanssa.

Jatkuva LED-valo
Teho

1,5 Watt

Valaisukulma

noin 70°

Valaistusvoimakkuus

100 lux (1m)

Ohjaustila

AUTO (riippuen kamerasta)
Opas (Täysi - 1/16, 1EVportain)

Virtalähde
Virtalähde

4 AA paristoa

Palautumisaika

noin 4,5 s (Alkaline-paristot)
noin 2,5 s (NiMH-akut)

Salaman virrankesto

Maks. 160 kuvaa (Alkalineparistot)
Maks. 200 kuvaa (NiMH-akut)

LED virrankesto

Maks. 2,4 h (Alkaline-paristot)
Maks. 2,6 h (NiMH-akut)

Mitat
Leveys

81,2 mm

Korkeus

121,4 mm

Syvyys

125,2 mm
(ilman ulkonemia)

Paino

382 g (ilman akkuja)

Ympäristö
Roiskesuojattu

Luokka 1 (IPX1), vastaa
standardia JISC0920/
IEC60529 (sisämitat)
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