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NOVINKY NIKON – zábleskové systémy
Ovládejte bezdrátově celý váš
systém
blesků
kreativního
zábleskového
osvětlení
NIKON
pomocí rozměrného a přehledného
LCD
panelu.
Pro
správně
exponované snímky v libovolných
světelných podmínkách již nebudete
potřebovat žádné kabely a separátní
flashmetr. Bezdrátová záblesková
řídící jednotka SU-800 může ovládat
3 skupiny libovolného počtu i-TTL
blesků
systému
kreativního
osvětlení, jako jsou blesky SB-800 a
SB-600, resp. speciální bezdrátové
makroblesky SB-R200, a poskytne
vám zcela nové možnosti práce v
interiéru i exteriéru.

Řídící jednotka pro záblesková světla „SU-800“
Přepínání mezi režimy Makro a Commander mode jedním stiskem tlačítka
Ovládání skupin blesků SB-800, SB-600 a SB-R200
Vestavěný pomocný AF reflektor
Ovládání blesků bez systému iTTL pomocí volitelné sady kabelů SC-30
Rozměrný, přehledný LCD panel.

Záblesková jednotka SB-R200.
Výkonný kompaktní blesk bezdrátového zábleskového systému Nikon pro
makrofotografii. Upevňuje se na objektivy Nikkor a k ovládání vyžaduje fotoaparát
v systému i-TTL v režimu Commander mode, bezdrátovou řídící zábleskovou
jednotku SU-800 nebo blesk SB-800. Všestranné nastavení výstupního výkonu a
přehledné ovladače usnadňují manuální nastavení blesku. U fotoaparátů
D70/D70s a D200 lze požít k ovládání této jednotky vestavěného blesku.

Stojánek AS-20

Redukční kroužky SY-1

Upevňovací kroužek SX-1

77 mm

72 mm

67 mm

62 mm

52 mm

Variabilnost použití SB-R200.
Pro využití zábleskové jednotky SB-R200 nabízí NIKON celé
spektrum volitelného příslušenství usnadňující práci při
makrofotografii. Jednotka SB-R200 lze uchytit přímo na objektiv
pomocí Upevňovacího kroužku SX-1 (pro použití na objektiv
vždy v kombinaci s příslušným redukčním kroužkem) na který
lze podle potřeby osadit až 8 blesků SB-R200. Dále se dá využít
stojánku AS-20 a to buď jako stojánku pro jednotlivý blesk (s
možností uchycení na stativový šroub), nebo lze přichytit na
tento stojánek upevňovací kroužek SX-1 a na něj 1-8
zábleskových jednotek SB-R200 (s možností uchycení na
stativový šroub).

SW-11

Adaptér pro extrémní makrofotografii soustředí světlo
ke středu objektivu.
Vhodné například pro snímky ústní dutiny – zubní
lékaři

Nastavitelné raménko s klipy SW-C1
Praktické, nastavitelné raménko s klipy na obou koncích, umožňující přidržení
například odrazných nebo difúzních ploch případně malých objektů před objektivem
při zhotovování makrosnímků. Druhý konec raménka lze zacvaknout do
upevňovacího kroužku SX-1. Jako příklad dalšího využití lze uvést použití dvou
ramének SW-C1 pro upevnění pravítka v záběru, jako reference pro výpočet měřítka
zobrazení. Raménko SW-C1 není určeno k uchycení blesků nebo fotoaparátů.

SG-3IR
IR panel pro vestavěný blesk fotoaparátů
D70, D70s, D200.
Panel propouští pouze na snímku
neviditelné světlo sloužící k použití
interního blesku fotoaparátu jako řídícího
při bezdrátovém ovládání externích blesků

SC-30

Propojovací kabely sloužící k ovládání blesků fotoaparátem
bez systému iTTL
Lze použít s fotoaparáty
D1/D100/F5/F4/F100/F90X/F90/F80 a F70

Difuzér SW-12
Pevný plastový panel změkčující zábleskové osvětlení.
Ideální příslušenství pro volně stojící zábleskové jednotky
SB-R200, SB-600 a SB-800. Pro upevnění vyžaduje
nastavitelné raménko s klipy SW-C1

Speciální redukční kroužek UR-5
Na objektiv AF Micro-Nikkor 60mm f/2,8 D lze nasadit
upevňovací kroužek SX-1 za použití redukčního kroužku
UR-5, redukčního upevňovacího kroužku SX-1 a redukčního
kroužku SY-1-72

SZ-1
Držák barevných filtrů
SS-MS1
Systémová brašna
SJ-R200
Sada barevných filtrů

SS-SU800
Pro řídící jednotku pro SU800
Makro zábleskový KIT „SB-R1“
Ucelený KIT zábleskových světel, neobsahující jednotku SU-800
Unikátní sada bezdrátově ovládaných blesků pro makrofotografii. Sada
obsahuje dva dálkově ovládané blesky SB-R200, upevňované na
objektiv a spouštěné vestavěným bleskem fotoaparátů D70s a D200.
Plně automatické TTL řízení zábleskové expozice probíhá pomocí
bezdrátové infračervené komunikace mezi měřícím systémem
fotoaparátu a dálkově ovládanými blesky. Sada obsahuje difuzéry pro
frontální osvětlení, filtry a redukční kroužky pro upevnění do
nejrozšířenějších filtrových závitů objektivů Nikkor. Pro možnost zcela
nových způsobů osvětlení objektu lze do systému přidávat další
zábleskové jednotky SB-R200, SB-800 a SB-600. Tato sada je
doporučena pro uživatele fotoaparátů D70/D70s/D200.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SS-R200
Pro zábleskovou jednotku
SB-R200

SS-SX1

Praktická sada osvětlení pro makrofotografii
2 dálkově ovládané zábleskové jednotky SB-R200
Pro použití v kombinaci s fotoaparáty s vestavěným i-TTL bleskem
Difuzéry SW-12 pro frontální osvětlení
Redukční kroužky pro filtrové závity 52/62/67/72/77 mm
Praktické měkké pouzdro.

Pro upevňovací kroužek
SX-1

Makro zábleskový KIT „SB-R1C1“
Ucelený KIT zábleskových světel, včetně jednotky SU-800
Unikátní sada bezdrátově ovládaných blesků pro makrofotografii. Sada obsahuje dva dálkově ovládané blesky SB-R200 upevňované na objektiv, a
bezdrátovou zábleskovou řídící jednotku SU-800, upevňovanou na fotoaparáty systému i-TTL. Plně automatické TTL řízení zábleskové expozice
probíhá pomocí bezdrátové infračervené komunikace. Sada obsahuje difuzéry pro frontální osvětlení, filtry a redukční kroužky pro upevnění do
nejrozšířenějších filtrových závitů objektivů Nikkor. Pro možnost zcela nových způsobů osvětlení objektu lze do systému přidávat další zábleskové
jednotky SB-R200, SB-800 a SB-600. Tato sada je doporučena pro uživatele fotoaparátů D70/D70s/D200/D2H/D2Hs/D2X a F6. Při použití kabelů SC30 lze použít s fotoaparáty D1/D100/F5/F4/F100/F90X/F90/F80 a F70
1.
2.
3.
4.
5.

Praktická sada osvětlení pro makrofotografii
2 dálkově ovládané zábleskové jednotky SB-R200
Bezdrátová záblesková řídící jednotka SU-800
Difuzéry SW-12 pro frontální osvětlení
Redukční kroužky pro filtrové závity 52/62/67/72/77 mm
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