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Halka Işık Vlog kiti
#24393

Uzaktan kumandalar, tripod ve telefon kelepçesi dahil bu 10 inç halka ışıkla vlog'larınızı geliştirin

Key features
• 10 inç LED halka ışığı; yüzüne güzel bir ışık saçar
• Sıralı uzaktan kumanda, parlaklığı ve renk sıcaklığını

ayarlamanıza olanak tanır
• Hem top başlı bir tripod hem de evrensel, esnek bir telefon

kelepçesi ile birlikte gelir
• Bluetooth® denetleyicisi içerir; telefonunuzun deklanşörünü

kablosuz olarak kontrol edin
• USB ile güçlendirilmiştir; herhangi bir telefon şarj cihazı veya güç

bankası ile çalışır (dahil değildir)

What's in the box
• 10 inç halka ışığı
• Esnek telefon kelepçesi
• Tripod
• Top kafa
• Bluetooth Deklanşör Düğmesi (pil ile birlikte)
• Kullanım kılavuzu

System requirements
• USB şarj cihazı veya güç bankası
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Profesyonel Görünün
Vlog sırasında olabilecek en iyi şekilde görünün; Maku
Halka Işık Vlog Kiti her seferinde mükemmel bir ışık sağlar.
Beraberinde gelen uzaktan kumanda, tripod ve telefon
kelepçesi ile vlog kurulumunuzu profesyonelleştirmek için
ihtiyacınız olan her şey bu sette. Bu eksiksiz kit videolarınız,
yayınlarınız ve selfie’leriniz için profesyonel ışıklandırma
sağlıyor.

Hepsi Bir Arada Kompakt Tasarım
10 inçlik halka, fotoğraf ve videolarınızı aydınlatmayı hızlı ve
kolay bir hale getirir. Kompakt tasarımı, taşınabilirliği ve
kullanım kolaylığını kaybetmeden ihtiyacınız olan tüm kontrole
sahip olmanızı sağlar. Işığı, beraberinde gelen tripod standa
bağlayarak veya telefonunuza kelepçeleyerek kurabilirsiniz. 

Doğru Işık ve Renk
Kablo üzeri kumanda ile ışık yoğunluğunu ve renk sıcaklığını
ayarlayabilirsiniz. Aradığınız ister düşük ışıklı ortamlarda
yüksek parlaklık, ister yakın çekimlerde yumuşak bir ışık olsun
Maku, aydınlatma ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca beraberinde
gelen Bluetooth kontrol cihazı ile, kurulumu tamamladıktan
sonra deklanşörü kablosuz olarak kontrol edebilirsiniz.

USB’den Güç ile Çok Amaçlı Kullanım
Maku, gücünü USB’den alır; bu sayede telefonunuzun şarj
aletine bağlayıp kayda veya yayına başlayabilirsiniz. Ayrıca bir
güç bankası ile kullandığınızda kiti yanınızda taşıyabilir ve
istediğiniz yerde, istediğiniz zaman çekime başlayabilirsiniz. 
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GENERAL
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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