
Studiové světlo

Poznámka: Technické data jsou předmětem neustálých změn a aktualizací bez předchozího upozornění.

Studiové světlo

1. Světlo by se melo používat v suchém a dobře ventilovaném prostředí.
2. Nevystavujete světlo dešti, nebo příliš vlhkému prostředí pro zamezení poškození

obvodu, v opačném případě by mohlo dojít ke zkratu nebo trvalému poškození
světla.

3. Nepoužívejte světlo při nadměrném napětí.
4. Je zcela v pořádku pokud se světlo lehce zahřeje.
5. Během skladování a transportu světla, dbejte na to, aby se světlo nedotýkalo

dalšího příslušenství pro zamezení poškození konstrukce světla nebo difuzního
filtru.

6. Nedoporučujeme koukat přímo do světla nechráněným okem, vždy používejte
difuzní filtr, nebo další vhodné difuzní prostředky.

7. Nepoužívejte světlo v blízkosti alkoholu, benzínu a dalších vysoce hořlavých nebo
těkavých látek.

8. Pro čištění světla používejte měkké a suché prostředky. Světlo můžete utřít
vlhkým hadříkem s trochou neutrálního saponátu, abyste se zbavili těžce
odstranitelných nečistot, a poté osušte světlo měkkým a suchým hadříkem.

9. Uchovávejte světlo mimo dosah dětí.
10. Nepoužívejte světlo při přepětí.
11. Nepokoušejte se sundavat, nebo jakkoliv odmontovávat konstrukci světla, při

styku s interními komponenty můžete lehce přijít k úrazu. Světlo by měl
opravovat pouze kvalifikovaný technik.

12. Doporučujeme vypínat světlo pokud jej právě nepoužíváte.
13. Dbejte na standardní bezpečnostní opatření při používaní tohoto světla.
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Díky pevné konstrukci ze slitiny hliníku a designu o velikosti dlaně, vám světlo ST-80 

poskytne profesionální osvětlovací zařízení pro řadu scénářů, počínaje od portrétní 

fotografie, produktové fotografie, osvětlení reportážního studia a jiného využití ve 

studiu. Světlu naleznete i široké využití v exteriérech. Regulovatelná intenzita světla v 

rozsahu od 10% do 100% v chladném tónu 5600K. Vysoké CRI 95+ v podání barev. 

Světlo je chlazeno aktivními ventilátory a může být napájeno, jak ze sítě pomocí 

dodávaného adaptéru, nebo díky bateriím NP-F960. 
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INFORMACE O PRODUKTU PŘEHLED

SPECIFIKACE

Studiové světloStudiové světlo
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Slot pro baterii

5    Tlačítko pro zachycení / uvolnění baterie

VypínačTlačítko kanálu
Krátce stiskněte tlačítko CH a otočením 
ovladače změňte kanály od 01 do 99.

Podržte vypínač po dobu 
několika sekund pro 
zapnutí / vypnutí napájení.

Stiskněte a podržte tlačítko PUSH, zatlačte 
baterii nahoru, vyjměte baterii ze světla

Zásuvka
DC příkon 19V 4.74A.

Držák
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LED displej

Kolečkové tlačítko
Dlouhým stisknutím tlačítka po dobu 3 sekund přepínáte mezi režimy nepřetržitého osvětlení a 
světelnými efekty. V režimu nepřetržitého osvětlení otočením kolečka změníte jas od 10% - 
100%. V režimu  speciálních efektů krátkým stisknutím tlačítka přepínáte mezi intenzitou světla 
a režimem efektu.

F1- Paparazzi    F2- Ohňostroj F3- Rozbitá žárovka   F4- Blesk    F5- TV    F6- SOS

Model ST-80

Výstupní výkon

Světelný tok

Počet LED diod

Barevná teplota 5600K ± 200K

Osvětlení

Rozsah nastavení

Dálkové ovládání

Vzdálenost dálkového ovládání

Napětí AC100-240V 50/60Hz 丨 DC19V4.7A

10%-100%

99 kanálů 2.4G dálkové ovládání

≥30M

80W

7200LM

1 ks COB

Vysoce výkonný LED Modul

NP-F960*2Typ baterií




