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- Kit Lupo Dayled 650 Dual Color

- Kit inclui saco, Cabeça de luz, tripé, Barndoor, 
        adaptador para bateria

1399€ + IVA
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Tripé de viagem de alumínio com saco
139 € + IVA

Manfrotto Master Stand, Air Cushioned
149 € + IVA



Promoções válidas até 30 de setembro, exceto informação contrária. JULHO 2017

O kit inclui:
    

  - Frame
  - Screen
  - Grip-head
  - Tuning-clips
  - Saco de Transporte

332€ + IVA

SUN-BOUNCER MINI REFLECTOR STARTER-KIT
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B+W é a primeira marca de filtros no mundo a incorporar o processo 
inovador de revestimento multi-camadas MRC de água e poeiras, oferece 
ainda propriedades anti-reflexo e resistência superior a riscos.

Desconto Especial no Filtro B+W PREMIUM Clear XS PRO MRC NANO

 - Ideal para zooms de curta distância focal;
 - Design fino, ideal para lentes de grande angular até 17mm com DSLR 
full frame;
 - Revestimento exclusivo MRC nano para as imagens mais exigentes.
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Compre 3 fundos de papel e tenha 
como 

OFERTA do 4º fundo!

CCoorreess  àà  eessccoollhhaa. 

Tamanho: 2,72 x 11m

Aproveite já!!  

6655€€  ++  IIVVAA  xx  33
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A essência da marca Cambo consiste na combinação de técnicas 
de fotografia tradicionais com a mais recente tecnologia de 

captura.

Disponível com montagem para: Canon, Nikon, Sony e Fuji. 

Preço especial 1475€ + IVA 
* sem lente e sem DSLR

http://www.cambo.com/newsletterMarch2017.html
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Luz LED contínua, suave, principalmente para 
iluminação de retrato, produto e vídeo 
profissional.

HEDLER Twin Soft Kit
    

 2 x Led 1000 (potência equivalente 1000w)  

     2 x Caixas de Luz 50 x 50cm

     2 x Tripé 2,37m

     1 x  Saco de Transporte

                        APENAS 1950€ + IVA 

https://store.ibermagem.pt/pt/continua/61-hedler-led1000-twin-2-1000w.html?search_query=HEDLER+Twin+Soft+Kit&results=1
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    Compra o B1 ou o B2
   
    e ganha um  Air Remote 
   
   
   GRÁTIS!

Válido até 31 de agosto.

https://store.ibermagem.pt/pt/content/8-oferta-profoto-air-remote
https://store.ibermagem.pt/pt/content/8-oferta-profoto-air-remote
https://store.ibermagem.pt/pt/content/8-oferta-profoto-air-remote
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Aproveite 55%%  ddee  ddeessccoonnttoo 
nos fundos Série 7000!

    
    Fale connosco!

Desconto também aplicado 
nos adereços, se comprar 
fundos da Série 7000. 
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Sistema XF IQ1 100MP

APENAS 26.990 €

OFERTA do Corpo XF e Lente 
Schneider Kreuznach de 80mm

Estas promoções estão em vigor até 31 de Agosto de 2017.
Nota: Ao valor apresentado acresce IVA á taxa legal em vigor.
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Sistema IQ2 60MP
 
Refurbished

Corpo XF, Visor de Prisma  e Lente 
Schneider Kreuznach de 80mm

APENAS 16.990 €

Estas promoções estão em vigor até 31 de Agosto de 2017.
Nota: Ao valor apresentado acresce IVA á taxa legal em vigor.
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A qualidade alemã ao seu alcance.

Multiblitz M6, um flash móvel e compacto com controle
TTL e sincronização de alta velocidade para câmeras Canon e Nikon.

Oferta de Lançamento
Apenas 2500€ com oferta de TTL para Canon ou Nikon

KIT M6
 2 x M6-TTL 600Ws E-TTL, I-TTL, HSS*

  1 x Estojo de transporte acolchoado.

  2 x Bateria.

  1 x TTL Canon ou Nikon.

  2 x Softbox 60x90cm.

  2 x Tripé.

  *Refletor padrão (FILNOS) não incluido!

   
    Fale connosco!
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A Tether tools fornece soluções 
inovadoras que aumentam a 
produtividade, melhoram a 

eficiência e aumentam a segurança 
para as pessoas e equipamentos.

    Fale connosco!
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OFERTA especial de 5%* 
em todos os FUNDOS e 

TRIPÉS. 

    Fale connosco!
* desconto não acumulável com outros descontos ou promoções
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* desconto não acumulável com outros descontos ou promoções

    Compre uma base ATM 360 e obtenha 

   um desconto de 5%*  
   
   

   em todos os ACESSÓRIOS!

    Fale connosco!
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Oferta* de 2% desconto sobre as 
lentes adicionais.

* desconto não acumulável com outros descontos ou promoções

    Fale connosco!

http://www.alpa.ch/en/section/products/
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É uma luz bicolor que possui uma gama de temperaturas de cor de 3200K a 5600K, 

permitindo-lhe usar tungstênio ou luz diurna equilibrada, para coincidir com a 

temperatura de cor de outras luzes. 

* Potências de qualquer fonte de alimentação de 6V a 18V DC.

* LED indicador de energia disponível.

* O consumo de energia é de apenas 8W apesar da forte iluminacao .

DESTAQUES DO PRODUTO

*  Unidade de luz LED com focagem.

*  Variável de 3200 a 5600K.

*  Saída consistente sobre a faixa de temperatura de cor.

*  Sem Flickering de 100% a 1% de escurecimento.

O Dedolight Ledzilla Mini luz LED Day-On-Light 
Camera  

    Fale connosco!

Oferta especial de 5%*
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Oferta* 5% de desconto sobre os ecrãs 

ColorEdge.

    Fale connosco!
* desconto não acumulável com outros descontos ou promoções
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* desconto não acumulável com outros descontos ou promoções

    Fale connosco!

S2145
Impressora Fotográfica 
Digital de Alta Velocidade 
 
Sinfonia S2145 a impressora térmica de 
Sublimação de tinta mais rápida do mundo, 
Rápida, robusta e intuitiva.

Alta velocidade
Imprime uma foto 10x15 cm em apenas 6,8 
segundos. É extremamente robusta e 
durável com baixos custos de manutenção 
e de utilização fácil.

Alta capacidade
Capaz de imprimir até 700 impressões em 
formato de 10x15, 350x 15x20 em brilho, 
Mate e Super Brilho.

OFERTA especial 
 699€+IVA com oferta rolo 15x20.
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