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MK290XTA3-3W

Kit Tripé 290 
Xtra com rótula 
3 posiçoẽs 

   - Alumínio

Preço: 135€ + IVA 

MK055XPRO3-3W

Kit Tripé 055 
3 secçoẽs com 
rótula 3 posiçoẽs

  - Alumínio

Preço: 289€ + IVA 

MK290XTA3-2W

Kit Tripé 290 Xtra 
com rótula fluída 
2 posiçoẽs
   - Alumínio.

Preço: 149€ + IVA

MVH502A,546BK-1

Kit vídeo com 
tripé alumínio 
PRO 546B + 
rótula MVH502A.

Preço: 579€ + IVA
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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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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!

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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Profoto AirTTL Olympus
Já podes desfrutar da compatibilidade remota integrando o Profoto 

AirTTL com as câmaras Olympus. 

Com o TTL da Profoto podes apontar e fotografar e o flash ajustará 

automaticamente a saída de luz para proporcionar a exposição perfeita. 

O HSS da Profoto permite-te capturar com o flash a velocidades até 

1/8000s.

Modelos suportados:

 - Olympus PEN-F
 - Olympus OM-D E-M1 Mark II
 - Olympus OM-D E-M5 Mark II 
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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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* 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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Agora, controlado digitalmente e com novos 
recursos, o Multiblitz COMPACT PLUS Kit é 
projetado principalmente para amadores 
ambiciosos que se esforçam para trabalhar 
como profissionais.

Equipado com um painel de controlo intuitivo 
e características que se esperaria de maiores 
flashes, o COMPACT PLUS Kit para as suas 
áreas de aplicação prevista como retratos, 
produto e fotografia de documento. Com 
saída de 200 Ws do flash controlada ao longo 
de 5 f-stops em incrementos de 1/10 é 
garantido o controlo da precisão. 

Ficará surpreendido com a quantidade de luz 
que vai sair de uma unidade COMPACT PLUS 
Kit quando a comparar com as unidades "200 
wts" criadas pelos seus concorrentes.

Inclui:
2 x COMPACT PLUS compact flash

2 x 60 x 60 cm Double Diffusion Softbox

2 x Light stand

1 x 4- Channel wireless trigger kit

1 x Padded soft case

1 x Booklet "Studio Portraiture com Compact Plus System"    Fale connosco!
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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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5%* de desconto em todos os 
produtos Sunbounce. 

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

APROVEITE!  
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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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www.ibermagem.pt

IbermagemChannel

store.ibermagem.pt
Rua dos Abraços, nr. 38 Rechousa

Vila Nova de Gaia
Porto 4410-478

+351 227 150 800

Informação válida salvo erro tipográfico ou de introdução. Preços excluem IVA.

Promoções válidas até ao fim do mês corrente, salvo informação em contrário.

https://www.facebook.com/ibermagem
https://twitter.com/Ibermagem38
https://www.instagram.com/ibermagem/
https://www.linkedin.com/company/10152613
https://www.ibermagem.pt/
https://store.ibermagem.pt/pt/
https://www.youtube.com/user/IbermagemChannel



