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Světlo 

FOMEI LED WIFI-160F Fresnel (dva kusy) 

LED zdroj s fresnelovou čočkou o výkonu 160W (Ekvivalent 1600W halogenu) a variabilní barevnou 

teplotou 3000-8000K. Obsahuje přijímač pro spigot 5/8 palce (16 mm) 

k uchycení. 

 

 

 

FOMEI LED WIFI-150D Panel (2 kusy) 
Deskové LED trvalé světlo s výkonem 150W a proměnlivou barevnou teplotou v 

rozpětí 3000K - 8000K. Samozřejmostí je 95 CRI. Napájení je řešeno baterií, nebo ze sítě. 

Světlo je možné ovládat bezdrátově skrze aplikaci iOs/Android. Obsahuje přijímač pro 

spigot 5/8 palce (16 mm) k uchycení. 

 

 

FOMEI LED BAR 17W 
 17W tyčové LED světlo odolné konstrukce určené především pro kreativní 

fotografování a základní video svícení. Součástí balení je NP-F baterie a 

nabíječka. 

 

  

Digital Pro X - 600, studiový blesk (3 kusy) 
 Profesionální studiový blesk s maximálním výkonem 700Ws s 650W pilotní 

žárovkou. Obsahuje přijímač pro spigot 5/8 palce (16 mm) k uchycení. 

 

 

PRO X - radiový přijímač 2,4GHz (3 kusy) 
 2,4GHz přijímač pro blesky Digital Pro X kompatibilní s vysílačem FY3447 

PRO X radiový vysílač. 

 

PRO X - DSLR radiový vysílač 2,4GHz (1 kus) 

Rádiový vysílač pro blesky Digital Pro X s frekvencí 2,4GHz. Univerzální 

pro všechny značky fotoaparátů. 
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Stativy 

C STAND MASTER LS-15B (8 kusů) 

 

Standartní filmařský a fotografický universální stojan který má tři teleskopické sekce, 

standard spigot 5/8 palce (16 mm) s maximální nastavitelnou výškou 295 cm a nosnost 10 kg.  

 

 

 

MASTER BOOM 532 (1 kus) 

Tento stativ maximální výšky 532 cm má základnu na kolech s ramene o maximální 

délce 240 cm se spigotem 5/8 palce (16 mm) a přijímačem spigotu 1-1/8 palce (28 mm). 

Umožňuje universální použití v oblasti film a lighting design. 

 

 

MASTER LS-10B (2 kusy) 

Standardní universální skladný filmařský a fotografický stojan který má dvě 

teleskopické sekce, standard spigot 5/8 palce (16 mm) s maximální nastavitelnou výškou 250 

cm a nosnost 5 kg.  

 

SENIOR STAND Manfrotto 007BUAC (2 kusy) 
 Světelný stativ, barva stříbrná, hmotnost 7.5kg, průměr 118cm, výška 

složeného stativu 116cm, min. pracovní výška 118cm, max. výška s vytaženým střed. 

sloupem 220cm. Spigot 16 a 28 mm. 

 

35 mm STAND Konig & Meyer 21449 (2 kusy) 

 Je standardní stativ na reproduktorové boxy používané v oblasti veřejného ozvučení. 

Trubka je 35 mm. Maximální výšku lze nastavit do 193 cm pro maximální zátěž 50 kg. 

 

 

Vinten V8-AP2M VISION 8 Aluminum Tripod System 

Profesionální trojnožka pro kameru. 
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