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Resolution: 101 Megapixels

Sensitivity (ISO): 35 - 12800

Dynamic Range: 15 f-stops

Long Exposure: 60 minutes

16 bit Opticolor+  ✔ 

Electronic Shutter ✔ 

XF Powershare  ✔ 

IQ3 100MP 
Trichromatic 

A Filosofia Tricromática da Phase One representa mais do que apenas a 

tecnologia que ajuda a realizar a visão. É uma dedicação à fotografia, à arte e à 

qualidade da imagem. A Filosofia Tricromática da Phase One é uma promessa de 

onde a cor e a qualidade podem se expandir, enquanto outros podem estar 

satisfeitos com o que eles têm, a Phase One sempre se esforçará pela perfeição.

©Tony Hewitt
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Profoto A1

O A1 é um flash 100% Profoto, apenas mais pequeno. A sua 
cabeça de flash circular proporciona uma luz natural de grande 
beleza com uma difusão suave. Além disso, graças à recarga 
super-rápida e à longa duração da bateria, é muito fácil de usar 
e você nunca perderá uma foto. 

Características

Cabeça circular com difusão suave e natural;

AirTTL e HSS para uma rápida e bela imagem profissional;

Montagem de clique magnética inteligente para acessórios 

de modelação A1;

A Bateria consegue até 350 disparos de flash com potencia 

máxima;

Luz de modelação LED integrada na cabeça;

Air Remote incorporado;

Bateria recarregável e intermutável de iões de lítio;

Rempo de reciclagem de 1.2 segundos.

995€
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Tether Table Aero

A Tether Table Aero fornece aos fotógrafos uma 
plataforma de ligação portátil estável, perfeita para o 
uso diário do estúdio e o espaço de trabalho ideal 
para fora do estúdio. Ele se prende facilmente a 
praticamente qualquer tripé ou suporte de luz e é 
compatível com todo o hardware de montagem 
padrão. Existem 6 tamanhos diferentes e duas 
opções de acabamento para atender às suas 
necessidades.

Tether Table Aero iMac

249€
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Suporte para fundos

      149€

   KIT

    Montagem rápida, permite fundos de papel 

1,35m, 2,75 m ou tecidos de fundos. 

    Entregue com 2 pinças para segurar: telas ou 

fundos. 

    Tubos em alumínio. 

    Secções de ar comprimido, evitando 

quedas.  

    Altura: 96/280 cm 

    Tripés: 85cm 

    Diâmetro base: 108 cm 

    Mini bar: 125 cm 

    Max bar: 290 cm 

    Secções: 19-22,4-26-29.5 mm 

    Pernas : 22 mm 

    Peso: 8 Kg
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EIZO ColorEdge 

 

630€

Características

Cor : Preto

Tipo:  IPS

Retroiluminação : LED

Tamanho : 23,0 "/58 cm

Resolução nativa : 1920 x 1080 (16:9 proporção de aspecto)

Tamanho de imagem visível (H x V) : 509,2 x 286,4 mm

Pixel pitch :  0,265 x 0,265 mm

Densidade de pixel : 96ppi
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Dedolight DLH-4 150 Watt 

482€

Tamanho ultra compacto; Saída de luz igual a 

fontes luminosas muito maiores.

Padrões de plano de fundo do projeto com 

acessório de projeção e lentes opcionais.

Feixe limpo-nenhuma luz perdida; muito 

mesmo distribuição leve.

O dimmer 120 Volt permite o controle de 

precisão da temperatura da cor.

Características

Incluído no kit :

DLH4 light head, DT24-1 power supply, light 
shield ring, barn door, 150W tungsten lamp, 
European cable



Aos valores apresentados acresce IVA à Taxa Legal em vigor.
Promoções válidas até 31 de Março, exceto informação contrária. Jan. - Mar. 2018

Lupo Dayled 2000 

Tecnologia ' true color '

Índice de renderização de cor CRI > 92

Valores elevados de TLCI (índice de 

consistência da iluminação) 

entre 92 e 97

Lente de Fresnel de vidro de 200mm

Temperatura da cor: 5600 ° k ou 3200 ° k

Portas do celeiro incluídas

Controle DMX incorporado

Flicker tecnologia livre

1329€

Características
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Drone Backpack 

SKU MB AV-BP-H-25 

Acesso rápido a DJI Mavic Pro e OSMO
Projeto traseiro de malha suspensa respirável
Revestimento repelente de água
Bolsa isolada para proteger as baterias
Compartimentos para pertences pessoais

119€
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O ultra móvel Bounce-clássico 3-D, Sun-bouncer

Eles têm uma proporção de 4:3.
A construção tridimensional do frame é apenas final. 
Forte retenção e manuseio apertos são parte desta construção única.

Conteúdo do KIT                                    

    Quadro

     Tela

     Saco do estilingue do ombro

       Kit Refletor Sun-Bouncer Pro

399€
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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.

PROMOÇÃO
5% Desconto

Filtros B+W
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Compre 3 fundos de papel e tenha 
como 

OFERTA o 4º fundo!

CCoorreess  àà  eessccoollhhaa. 

Tamanho: 2,72 x 11m

Aproveite já!!  

6655€€  xx  33

Fundos de Papel



Aos valores apresentados acresce IVA à Taxa Legal em vigor.
Promoções válidas até 31 de Março, exceto informação contrária. Jan. - Mar. 2018

Aproveite 55%%  ddee  ddeessccoonnttoo 

nos fundos Série 7000!

Desconto também aplicado nos adereços, 
se comprar fundos da Série 7000. 

Adereços e Fundos 
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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!

3D-VIZ - ATM 360
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Alpa 12 TC

Esta é a câmera ideal para 
viajar. 

O mais pequeno e o mais leve 
possível, oferecendo 
integração total na 
plataforma modular da 
câmera ALPA 12.

O adaptador de lente ALPA 
está disponível em versões 
diferentes: "long barrel", 
"short barrel 17 mm" e "short 
barrel 34 mm"; 

Os adaptadores também 
estão disponíveis com e 
sem um mecanismo 
integrado de tilt/swing.
 
Uma opção para visor é o 
iPhone com o suporte de 
dispositivo inteligente 
ALPA SDH em conjunto 
com a aplicação ALPA 
eFinder ou o clássico visor 
óptico ALPA de 120°.

2090€
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Impressora CS2

Impressora Fotográfica Digital de 
Alta Velocidade 
Sinfonia CS2 é 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.

999€
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O Cambo ACTUS-XCD é derivado do sistema de câmera ACTUS-Mini, 
projetado para câmeras sem espelho, como a câmera Sony Alpha 7 e os 
corpos de câmera Fuji-X.Combina técnicas tradicionais de câmera de 
visão com a mais recente tecnologia de captura.
Esta versão ACTUS-XCD possui uma baioneta para uso do Hasselblad 
X1D, o corpo de câmera sem espelho de formato médio da Hasselblad 
usando um obturador eletrônico.

Cambo Actus XCD

2299€
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O HEDLER Profilux LED650 é uma luz de 
superfície ultra compacta, produzida a 
partir de uma qualidade de luz  de LED de 
célula única de alto desempenho com 
aproximadamente 5600K e uma CRI> 96.

    
    Saída de luz cerca de 700 watts
    Consumo de energia 75 watts
    Ângulo de iluminação 70 °
    Vida útil de aproximadamente 50,000 h
    Compatível com todos os formadores     
de   luz Hedler originais

Dimensões: L 160 mm x W 165 mm x H 180 mm

Peso: 2,55 kg

 

Kit Profilux Led 650

599€
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