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Vloggingkit ringlamp
#24393

Maak betere vlogs met deze 10-inch ringlamp, inclusief afstandsbediening, statief en telefoonklem

Eigenschappen
• 10-inch ledringlamp; schijnt fraai licht op je gezicht
• Met de inline afstandsbediening stel je de helderheid en de

kleurtemperatuur in
• Wordt geleverd met een statief met balhoofd en een universele,

flexibele telefoonklem
• Inclusief Bluetooth® controller; voor draadloze bediening van de

ontspanning van je telefoon
• Voeding via USB; werkt via een telefoonoplader of een

powerbank (wordt niet meegeleverd)

Wat zit er in de verpakking
• 10-inch ringlamp
• Flexibele telefoonklem
• Statief
• Balhoofd
• Bluetooth ontspanner (inclusief batterij)
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• USB-oplader of powerbank
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Een professionele uitstraling
Zie er bij ieder licht op je voordeligst uit tijdens het vloggen;
de Maku-vloggingkit met ringlamp zorgt in iedere situatie voor
het perfecte licht. Met afstandsbediening, een statief en
telefoonklem bevat deze set alles wat je nodig hebt voor een
professionele vlogsetup. Deze volledige set zorgt voor
professioneel licht voor je video's, streams en selfies.

Compact alles-in-een-ontwerp
Met de ring van 10 inch kun je snel en eenvoudig voor meer
licht in je foto's en video's zorgen. Het compacte ontwerp
biedt je al het vermogen dat je nodig hebt zonder af te doen
aan de draagbaarheid en het gebruiksgemak. Je kunt de lamp
snel instellen door deze te monteren op het meegeleverde
statief of door de lamp op je telefoon te klemmen. 

Het juiste licht en de juiste kleur
Pas de lichtintensiteit en kleurtemperatuur aan met de inline
bediening. Of je nu de helderheid wilt opvoeren in
binnenomgevingen met weinig licht of een klein beetje licht
wilt voor zachte closeups, de Maku kan het allemaal.
Bovendien kun je met de inbegrepen
Bluetooth-afstandsbediening de sluiter draadloos bedienen
zodra je tevreden bent over de opstelling.

USB-voeding voor gevarieerd gebruik
De Maku wordt gevoed via USB, dus hoef je deze alleen maar
aan te sluiten op je telefoonoplader en beginnen met
opnemen of streamen. Bovendien kun je, wanneer je de Maku
met je powerbank gebruikt, de set meenemen en overal en op
elk moment beginnen met filmen. 
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ALGEMEEN
Main material Plastic Height of main product

(in mm)
395 mm

Width of main product
(in mm)

305 mm Depth of main product
(in mm)

305 mm

Total weight 428 g Weight of main unit 198 g

LIGHT SOURCE
Number of lights 120 Lights replaceable False

Light intensity (max) 450 Lumen Light power (max) 10 W

INPUT
Power source USB

ADJUSTABILITY
Adjustability (general) 3200k-5600k Light

temperature

CONTROL
Controls Bluetooth, light color mode,

light intensity, remote
control button

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone
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