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Spis treœci

Copylizer ”eVision”
Zestaw zawieraj¹cy podœwietlan¹ podstawê 
i oœwietlenie boczne,  do fotografowania w
œwietle przechodz¹cym i odbitym, odpowied-
ni dla fotografii cyfrowej.

strona 3

rePRO
Profesjonalny, solidnie wykonany system 
z wielofunkcyjn¹ podstaw¹. Zapewnia nieza-
wodn¹ stabilnoœæ dla ciê¿kich, profesjo-
nalnych aparatów cyfrowych i analogowych,
œrednioformatowych, kamer telewizyjnych 
i skanuj¹cych.
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R2
System amatorski z mo¿liwoœci¹ zastosowa-
nia profesjonalnego. Zapewnia odpowiednie
warunki dla lekkich aparatów cyfrowych 
i analogowych, lekkich lustrzanek i przemy-
s³owych kamer CCD.
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reprokid
Ten ma³y podrêczny zespó³ urz¹dzeñ jest
doskona³y do fotografowania ma³ych, lekkich
przedmiotów przy ograniczeniach przestrze-
nnych. Niskie koszty s¹ atrybutem tego
urz¹dzenia.
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Przy fotografowaniu, skanowaniu 

i filmowaniu szczegó³ów dwu-

wymiarowych i ma³ych obiektów 

musimy spe³niæ okreœlone wymagania.

Kamera powinna byæ skierowana 

ku do³owi na fotografowany obiekt

i w³aœciwie zamocowana na statywie.

Potrzebna jest tak¿e mo¿liwoœæ regulacji

wysokoœci kamery nad fotografowanym

obiektem i odpowiednie oœwietlenie. 

Prezentowane przez nas statywy 

reprodukcyjne zdaj¹ siê idealnie 

spe³niaæ wszystkie te wymagania, 

a ponadto dziêki swojej budowie 

i wyposa¿eniu dodatkowemu daj¹ siê

adaptowaæ do wielu potrzeb, tak¿e 

indywidualnych.

Mnogoœæ zestawów oœwietlenia

wspó³pracuj¹cych ze statywami daje

mo¿liwoœæ doboru odpowiedniego

œwiat³a z uwzglêdnieniem takich czynni-

ków jak rodzaj obiektu, jego wymiary,

w³aœciwoœci odblaskowe, przepuszczal-

noœæ œwiat³a oraz rodzaj i w³aœciowoœci

zastosowanego urz¹dzenia wizyjnego.

Pracuj¹c kamer¹ analogow¹ istotne 

jest dobranie œwiat³a o temperaturze

barwy 5000o K dla œwiat³a dziennego 

i 3200-3400o K dla œwiat³a sztucznego.

Do fotografii cyfrowej stosujemy

systemy oœwietlenia o wysokiej 

czêstotliwoœci, bior¹c pod uwagê nowe

wymagania stawiane stabilnosci œwiat³a,

zale¿ne od ustawieñ elementów CCD

zarówno w kamerach skanuj¹cych jak 

i aparatach oraz tylnych sciankach 

pracuj¹cych w trybach mikroskanowania

i multiekspozycji.

R1
Niezwykle elastyczny i funkcjonalny system,
maj¹cy zastosowanie analogowe jak i cyfro-
we. Szeroki wybór dodatkowego wyposa¿e-
nia i akcesoriów pozwala na u¿ycie go do
celów specjalnych.
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Spis akcesoriów akcesoriów i dane techniczne wyposa¿enia strona 18

Wszystkie urz¹dzenia dostêpne s¹ w wersji napiêciowej 120V, 230V, i 240V, 
chyba ¿e inaczej wskazuje informacja na tabliczce znamionowej urz¹dzenia.



Zestaw ten mo¿e mieæ zastosowanie wszêdzie,

zarówno w przemyœle jak i w administracji, 

w medycynie i badaniach naukowych, 

na ca³ym polu komunikacji i informacji

technicznej, gdzie zdjêcia lub inne

obiekty musz¹ byæ kopiowane, katalo-

gowane, archiwizowane i przetwarzane.

Szeroki dobór kamer fotograficznych 

jaki mo¿na montowaæ jak i odpowiedniego

wymiennego oœwietlenia, daje nieogra-

niczone mo¿liwoœci kopiowania i foto-

grafowania metod¹ konwencjonaln¹ 

i cyfrow¹.

Oœwietlenie boczne mo¿e byæ

dowolnie montowane lub od³¹cza-

ne od statywu.

Lista statywów na str. 4,

bocznego oœwietle-

nia na str. 5 

i wyposa¿enia

dodatkowego na

str. 6.

Copylizer  "eVision"

33Kaiser eVision

Kaiser

Kompletny zestaw, 
statyw z blatem 
podœwietlanym
i oœwietleniem 

bocznym.

• Przeznaczony jest dla fotografii analogowej i

cyfrowej z mo¿liwoœci¹ fotografowania ka¿dego

rodzaju obiektów p³askich jak i trójwymiarowych.

• Dla elektronicznej dokumentacji z u¿yciem 

cyfrowego lub analogowego systemu kamer.

• Do fotografowania dokumentów, symboli, foto-

grafii, rysunków z mo¿liwoœci¹ póŸniejszego ich

przetwarzania w systemie DTP lub u¿ycia dla

potrzeb wideokonferencji.

• Do reprodukcji i dokumentacji zdjêæ 

rentgenowskich, slajdów du¿ego formatu. 

Obiektów przeŸroczystych i wolno stoj¹cych.

• Do tworzenia prezentacji ilustrowanych slajdami.

• Dla potrzeb wideoprezentacji w szko³ach, 

na uniwersytetach, podczas kursów i spotkañ, 

w reklamie w przemyœle, dla potrzeb medycz-

nych, s³u¿b wojskowych, kryminalistycznych itp.

• Dla integracji i rozwoju systemów jakoœci 

w laboratoriach przemys³owych.

Kaiser
Copylizer  "eVision"



eVision exe.cutive eVision ini.tial

Kaiser
eVision

Copylizer
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Kaiser eVision

STATYW Sk³ada siê z podœwietlanej podstawy, kolumny i ramienia mocuj¹cego kamerê fotograficzn¹.

Podstawa podœwietlona Zintegrowane Ÿród³o œwiat³a z dziennymi, fluorescencyjnymi, lampami o temperaturze barwy œwiat³a 5000oK,

indywidualna regulacja wysokoœci     dla ka¿dej ze stron.

Wymiary zewnêtrzne 63 x 55 cm 32 x 45 cm 

Oœwietlana powierzchnia 43 x 35 cm (ca. DIN A 3) 20 x 18 cm (ca. DIN A 5)

Lampy 4 x 13 W 4 x 8 W

Wymienne lampy 2136 (1 sztuka), 2477 (4 sztuki) 2146 (1 sztuka), 2475 (4 sztuki)

cd/m2 oœwietlanej powierzchni 3300 4600

Wysoka czêstotliwoœæ – –

Regulacja natê¿enia 

oœwietlenia – – – –

Mocowanie kolumny z 

poziomnic¹ – –

Kolumna Zbudowana ze specjalnych aluminiowych profili, co zapewnia wysok¹ stabilnoœæ i odpornoœæ na 

wstrz¹sy. Szerokoœæ 70 mm, skala w centymetrach i calach. Wymienne, aluminiowe ramiê mocuj¹ce kamerê.

Rêczna regulacja wysokoœci za pomoc¹ korby.

Wysokoœæ 100 cm 67 cm

Regulacja wysokoœci z
kompensacj¹ wagi

Mechanizm do precyzyjnej
regulacji wysokoœci – – –

Ramiê do mocowania kamery

Typ (str. 11) RTP RA 101

Regulacja pozioma brak

Rodzaj gwintu kamery B 3/8 / B 1/4, wymienny B 3/8 / B 1/4, wymienny

Urz¹dzenie
pozycjonuj¹ce kamerê

Mo¿liwoœæ od³¹czenia i wymiany

Zestawy oœwietlenia pasuj¹ce 5276/5277 5276/5277 5270 5266 5265
do danego typu statywu 5280/5281 5280/5281

a 106 cm 73 cm

b 13,5 - 21,8 cm 11,7 cm

c  59 x 43 cm 28 x 33,5 cm

M max. 4 kg max. 4 kg    

* niedostêpny w wersji napiêciowej 120 V

b

c

a

M

Numer kodu 5232 5212    5211* 5206 5205*

1 2 4 53

5

4

2
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Kaiser
eVision

Oœwietlenie

dla Copylizer
RB 2.18 RB 2.36 RB 4.55 HF

55

Kaiser eVision

Sk³ada siê z dwóch bocznych lamp i dwóch uchwytów. URZ¥DZENIE  OŒWIETLENIOWE

Reflektory rynnowe, odpowiednie nawet dla bardzo miêkkiego oœwietlenia. Pod³¹czone     i wspó³pracuj¹ce

z Copylizerem     z oddzielnym sterownikiem (dla 5265, 5266)    . Reflektory

Zestaw lamp fluorescencyjnych typy dziennego 12 o temperaturze barwowej 5400oK , 

odwzorowanie barwowe 1A (DIN 5035), Ra= 90-100. Źród³o œwiat³a

2 x 18 W 2 x 36 W 4 x 36 W 4 x 55 W Iloœæ i moc œwietlówek

5458 5567   5567     3454 Wymienne lampy

23,5 x 8,5 cm 50 x 21 cm 50 x 21 cm 64 x 21 cm Oœwietlana powierzchnia

– – Wysoka czêstotliwoœæ

– – – – –
Regulacja

natê¿enia œwiat³a

– –
Niezale¿ne w³¹czniki
dla ka¿dej z lamp

– –
Szyba

dyfuzyjna

– – – Mo¿liwoœæ zamontowania reflektora

na niezale¿nym statywie

Stalowy k¹townik o wymiarach 16-20 mm (urz¹dzenia 5280, 5281), montowany do podstawy copylizera, Ramiona mocuj¹ce oœwietlenie

Regulacja k¹ta nachylenia

Regulacja wysokoœci

– – –

Reflektory obracane

5205 5206 5211 5232/5212 5232/5212 5232/5212 5232/5212 Pasuj¹ce do Copylizera

a

b

c

a

5265 5266    5270 5276  5277 5280 5281 Numer kodu

6 7 8

0-90° 0-90° 0-90° 0-90°

– – – 47 cm 47 cm 66 cm 66 cm a

38,5 cm 38,5 cm 56 cm 51-60 cm 51-60 cm 64-82 cm 64-82 cm b

50 cm 50 cm 74 cm 74 cm 74 cm 76 cm 76 cm c

9

1

3

7

8

9

1

RB 4.36 HF

6

z przegubem do regulacji k¹ta nachylenia.

Reflektory przesuwne poziomo



Copylizer

eVision exe.cutive

Copylizer

eVision ini.tial
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Kaiser eVision

Podstawa z szyb¹ i zaciskiem podtrzymuj¹cym 5292 

Wyprodukowana z wysokiej klasy szk³a kryszta³owe-
go, przeznaczona do pofa³dowanych powierzchni oraz
jako ochrona podœwietlanej p³yty ze szk³a akrylowego.
Mo¿e by przymocowana na zawiasach do podstawy

podœwietlanej i z ³atwoœci¹ podnoszona.

Kaiser
eVision

Akcesoria +

Komponenty

P³yta podœwietlana wyposa¿ona w kolumnê i 
uchwyt mocuj¹cy kamerê z systemem Kaiser R1
(zobacz str. 11). Oœwietlenie boczne mo¿e byæ

dopasowane zgodnie z potrzebami. Powierzchnia-
podœwietlana o wymiarach 43x35 cm.

Rodzaj pasuj¹cych oœwietleñ bocznych:

Metalowa podstawa jest ochronn¹ pokryw¹ dla szklanej p³yty, mo¿e byæ przymocowana 
do podstawy podœwietlanej na zawiasach i z ³atwoœci¹ przenoszona. 

Maskownica 5296
Zapobiega powstawaniu odblasków w przypadku

fotografowania przeŸroczystych powierzchni 
o wymiarach pomiêdzy 24x36 mm (35 mm slajd) 

i 13x18 cm. Z ³atwoœci¹ mo¿e byæ zamontowana na
zawiasach do postawy podœwietlanej i podnoszona.

5241*: bez HF, 5242: z HF,
5262: z HF i regulacj¹ natê¿enia.

Lampy zamienne do Copylizera „ini.tial“ 
i p³yty podœwietlanej:

5400 K, 8 W.
2146: 1 sztuka
2475: 4 sztuki

Lampy zamienne do Copylizera „exe.cutive“ 
i p³yty podœwietlanej: 

5400 K, 13 W.
2136: 1 sztuka
2477: 4 sztuki

Zaciski mocuj¹ce 5256 
Do mocowania bocznego oœwietlenia RB 2.18, RB 2.36, RB 4.36 HF, 

RB 4.55 HF do p³yty podœwietlanej do gruboœci 48 mm, 2 sztuki.

Lampy wymienne 5567 
Do RB 2.36 i RB 4.36 HF.
5400o K, 36 W, 1 sztuka.

Lampy wymienne 3454 
Do RB 4.55 HF.

5400o K, 55 W, 1 sztuka.

5294 Cztery magnesy do podtrzymywania fotografo-
wanych powierzchni oraz nadruk kratki na p³ycie,

umo¿liwiaj¹cy w³aœciwe ustawienie fotografowanego
obiektu. Zacisk przytrzymuj¹cy p³ytê. 

5298

* niedostêpne w wersji napiêciowej 120 V

Do zestawów oœwietlenia 

RB 2.36, RB 4.36 HF, RB 4.55 HF

Do zestawu oœwietlenia

RB 2.18

Lampy wymienne 5458 
Do RB 2.18.

5400o K, 18 W, 1 sztuka.

55 W

36 W

18 W

8 W

13 W
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Kaiser rePRO

rePRO 
KaiserKaiser

rePRO 
Idealne rozwi¹zanie 

dla profesjonalistów

Kiedy wymagasz maksymalnej stabilnoœci, 

wysokiej obci¹¿alnoœci potrzebnej do montowania

ciê¿kiego sprzêtu oraz solidnoœci wykonania, 

Kaiser rePRO system jest najlepszym wyborem.

Poza studiem fotograficznym system ten 

z powodzeniem znajdzie zastosowanie na polu

technologii, nauki, edukacji i produkcji medialnej.

Charakteryzuje siê niezwykle wysokim poziomem

stabilnoœci, co czyni go wyj¹tkowo skutecznym

przy fotografowaniu przedmiotów odblaskowych 

i przeŸroczystych, przy u¿yciu kamer z liniowym

skanowaniem, mikro skanowaniem, lub multi

ekspozycj¹.

Modu³owo zaprojektowany 

statyw posiada stolik jako sta³¹

bazê, na której umieszczona

jest kolumna z mo¿liwoœci¹

regulowania wysokoœci. Do stoli-

ka montowane jest równie¿ wy-

mienne oœwietlenie boczne. Stoso-

wnie do potrzeb, stolik mo¿e byæ

wyposa¿ony w du¿¹, specjaln¹ pod-

stawê do fotografowania przed-

miotów odblaskowych lub p³ytê

podœwietlan¹ do fotografowania

powierzchni przeŸroczystych.

Wysokoœæ kamery na statywie 

ustawiana jest za pomoc¹ mechanizmu

elektrycznego sterowanego pilotem 

w dwóch prêdkoœciach niezale¿nych 

od obci¹zenia.

W celu precyzyjnego ustawienia osi 

optycznej kamery wzglêdem fotografowa-

nego obiektu, ramiê kamery mo¿e byæ

wysuwane poziomo lub opcjonalnie

przechylane o +/- 90 stopni.

Kolumna, która jest zbudowana 

z wielu pogrupowanych ze sob¹ profili

przytwierdzonych do stabilnej bazy, 

tworzy niezwykle solidn¹ konstrukcjê

odporn¹ na wstrz¹sy i wibracje.

Do fotografowania przedmiotów 

b³yszcz¹cych dostêpny jest odpowiedni

zestaw oœwietlenia bocznego wraz 

z uchwytami  do mocowania folii

polaryzacyjnych i dyfuzyjnych. 

Kaiser rePRO system jest zawodowym

stanowiskiem pracy, które wyposa¿one 

w odpowiedni sprzêt wizyjny, zapewnia

optymalne warunki nawet dla bardzo 

wyszukanych i precyzyjnych zadañ.



Kaiser
rePRO

Akcesoria +

Komponenty
Stolik pod podstawê

5615

Wymiary bez coko³u
(d³. x wys. x g³.): 
88 x 66 x 78 cm.

Wymagana przestrzeñ
(d³. x g³.): 88 x 104 cm.

Konstrukcja metalowa
do monta¿u i demon-
ta¿u.

Cokó³ do montowania
kolumny wykonany 
z aluminium z wbudo-
wan¹ poziomnic¹.

Nogi stolika 
regulowane
indywidualnie.

Pó³ka o wymiarach 
79,5 x 49 cm.

Podstawa
5616

Podstawa, dopaso-
wana do sto³u 5615.

Wymiar (d³. x g³.): 
80 x 60 cm (DIN A1).

Gruboœæ: 38 mm.

Wykonana 
z wysokiej jakoœci
drewna, laminowana, 
z nadrukiem siatki 
i skali w centymetrach 
i calach, z uchwytem
na skrzynkê steruj¹c¹
oœwietleniem
bocznym.

P³yta podœwietlana
5617

Podstawa dopasowa-
na do stolika 5615.

Wymiar (d³. x g³.): 
80 x 60 cm.

Powierzchnia œwiec¹ca
(d³. x g³.): 48 x 43 cm.

Szklana p³yta.

Œwietlówki: 4 x 55 W
kompaktowe, fluores-
cencyjne.

Temperatura barwowa 
5400o K, Ra = 90-100.

Œrednia ¿ywotnoœæ 
ok. 8000 h.

Ch³odzona wentylato-
rem, bez mo¿liwoœci
umieszczania przed-
miotów o wysokiej
temperaturze na
powierzchni œwiec¹cej.

Natê¿enie powierzchni
œwiec¹cej: 6700 cd/m2.

Równomiernoœæ
oœwietlenia: 85%.

Wysoka czêstotliwoœæ
œwiecenia (HF).

Lampy wymienne: 
2414 (1 sztuka),
2487 (4 sztuki).

Kolumna
5612

Wysokoœæ: 150 cm.

Przekrój (szer. x g³.):
12 x 8 cm.

Materia³: czarne
anodyzowane
aluminium.

Nadruk skali w centy-
metrach i calach.

Mechanizm
przesuwu
pionowego kamery

Obci¹¿enie maks.: 
ok. 15 kg.

Przesuw pionowy:
zaautomatyzowany,
dwie prêdkoœci.
Dodatkowa prêdkoœæ:
sta³a, niezale¿na od
obci¹¿enia.

Napêd realizowany
przez przek³adniê 
œlimakow¹ ograni-
czon¹ czujnikiem
optycznym na 
szczycie kolumny,
sterowany pilotem 
na kablu.

Przesuw poziomy:
realizowany za
pomoc¹ dwóch korb
ze œrubami blokuj¹cy-
mi po prawej i lewej
stronie kolumny.

Wbudowana poziomica.

Ramiê kamery
przechylane o +/- 90o,
o wymiarach 13 x 13
cm, z gwintem 
monta¿owym
kamery B 1/4 / B 3/8”,
wymiennym i poziomo
przesuwanym.

Oœwietlenie boczne
RB 5056 HF, 5656

Reflektory rynnowe 
o wysokim po³ysku,
wymiary 64 x 21cm.

Wyposa¿one w lampy
fluorescencyjne 2 x 55
W na reflektor, œwiat³o
dzienne o temperatu-
rze barwy 5400o K,
Ra = 90-100.

Wysoka 
czêstotliwoœæ, 40 kHz.

Oddzielna skrzynka 
steruj¹ca oœwietle-
niem.

Mo¿liwoœæ regulacji
ramion reflektorów 
w pionie i poziomie.

Œrednica stela¿u
reflektorów: 25 mm. 

Ramiona montowane
zaciskami (15-55 mm)
do stolika.

Lampy wymienne: 
3454 (1 sztuka).

5612

5656

60 cm

6-28
cm

217
cm

max.
15 kg

75 cm

64-91 cm

87
 c

m

0-90°

5593
5592

5594

Uchwyt do montowa-
nia na œcianie 5614

Do monta¿u œcienne-
go kolumny 5612.
Dolna czêœæ z miejs-
cem na cokó³ i dop³yw
energii, z poziomnic¹,
górna czêœæ  z mo¿li-
woœci¹ regulacji pio-
nowej kolumny.

Odleg³oœæ od œciany
ok. 35 cm. Odlegloœæ
uchwytu kamery od
œciany 51-73 cm. 

Sprzeda¿ razem 
z materia³ami potrzeb-
nymi do monta¿u.

Adapter zbli¿eniowy
5627

Do montowania na
uchwycie kamery.
S³u¿y do zmniejszania
i ustawiania minimal-
nej odleg³oœci pomiê-
dzy kamer¹ a podsta-
w¹.

rePRO-Adapter 4421 

Do zamontowania na
uchwycie kamery
systemu R1.

Ekran dyfuzyjny
5593

Do zastosowania 
w uchwytach do filtrów
5592. 2 sztuki.

Filtr polaryzacyjny
5594

Do zastosowania 
w uchwytach do filtrów
5592. 2 sztuki.

Uchwyty do filtrów
5592

Specjalne szyny do
zamontowania na 
obudowach reflek-
torów. 4 sztuki, 
zestaw na 2 reflektory.

88

Kaiser rePRO



B

o

G

f

A
g

9
9

Kaiser R1-

System

• Dla profesjonalistów i zagorza³ych fotografów.

• Zapewnia wysok¹ stabilnoœæ i precyzjê.

• Idealny dla aparatów do 4 kg ca³kowitej masy.

• Szeroki wachlarz dodatkowego wyposa¿enia.

• Poszczególne czêœci systemu daj¹ siê ³atwo

adaptowaæ do indywidualnych potrzeb.

• Ró¿ne powierzchnie robocze podstaw 

i wysokoœci kolumn oraz wiele mo¿liwoœci 

regulacji ramion mocuj¹cych kamerê.

• Zestawy oœwietlenia z ró¿nymi reflektorami 

i Ÿród³ami œwiat³a, o ró¿nych mocach oraz

ró¿nych mo¿liwoœciach monta¿u i regulacji.

• System ca³kowicie modularny, 

zoptymalizowany do adaptacji 

i umo¿liwiaj¹cy wiele 

konfiguracji.

Uniwersalny, wyrafinowany, wszechstronny, 

wielofunkcyjny, daj¹cy 

siê ³atwo adoptowaæ 

modularny system

Kaiser R1R1Kaiser 



RSX RS 10 RS 1

1010

Kaiser R1-System

Kaiser
R1-System

Statywy
RS 1 RS 1 microdrive

Numer kodu 5512 5513 5510 5511 5507

STATYW Sk³ada siê z podstawy, kolumny i ramienia mocuj¹cego kamerê.

Podstawa Szara, matowa z podzia³k¹ w centymetrach i calach     . 

Wymiary 60 x 50 cm 60 x 50 cm 45 x 50 cm 45 x 50 cm 45 x 50 cm

Gruboœæ  32 mm 32 mm 28 mm 28 mm 28 mm

Cokó³ z
poziomnic¹

Regulacja

Kolumna Czarna, z aluminiowych profili, 70 mm szerokoœci, ze skal¹ w centymetrach i calach, z rêczn¹  korb¹ do regulacji.

Wysokoœæ 120 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm

Regulacja wysokoœci za
pomoc¹ mech. frykcyjnego – – –

Regulacja wysokoœci za 
pomoc¹ mech. zêbatkowego

– –

Zrównowa¿enie

Napêd – – – –

Ramiê do mocowania 

kamery Wymienne

Typ (str. 11) RTX  RTP RA 1 RT 1 RA 1

Regulacja pozioma i pochylna pozioma – pozioma –

Gwint kamery B 3/8 / B 1/4, wymienny B 3/8 / B 1/4, wymienny B 3/8 / B 1/4, wymienny B 3/8 / B 1/4, wymienny B 3/8 / B 1/4, wymienny

Urz¹dzenie pozycjonuj¹ce kamerê – –

Œruba blokuj¹ca – – –

Pozycje kamery przednia/tylna przednia przednia tylna/poziom/pion przednia

a 125,5 cm 105,5 cm 105 cm 105 cm 105 cm

b 18 - 31 cm 15,5 - 23,8 18,5 23 - 31,8 18,7

c 60 x 43 cm 60 x 43 cm 45 x 43 cm 45 x 43 cm 45 x 43 cm

M max. 3,5 kg max. 4 kg max. 4 kg max. 3 kg max. 4 kg

a
b

c

M

1 2 43

2

4

3

1
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4409 1,5 m – –
4408 1,2 m – –
4475 1m – 1:10
4476 1m – –
4474 1m – – –
4473 1m – – – –

Kolumny
Matowe, czarne, wykonane z profili 
aluminiowych, ze skal¹ w centymetrach 
i calach. 
Regulacja wysokoœci korb¹, centralne, 
czopowe mocowanie ramienia kamery.
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Podstawy
Matowe, szare, z nadrukiem skali 
w centymetrach i calach. Indywidualna 
regulacja wysokoœci nóg. Uchwyt do kolumny
z aluminium z wbudowan¹ poziomic¹.

Z mo¿liwoœci¹ poziomego 
przesuwu platformy kamery 
w lewo lub prawo i monta¿u
kamery odpowiednio 
do poziomych i pionowych 
formatów. Z ogranicznikami
pozycji koñcowej przesuwu.

Z dwoma platformami
kamery daj¹cymi siê 
przesuwaæ poziomo w
prawo i lewo. Odpowiednia
do symultanicznego przesu-
wu dwóch kamer np. przy
zdjêciach porównawczych. 

Uchwyt œcienny
4412 
Dla kolumn systemu
R1. Czêœæ górna 
z regulacj¹ dla 
uzyskania absolutnie
pionowej pozycji.
Czêœæ dolna - 
sztywne mocowanie
z poziomic¹.
Odleg³oœæ od œciany
do przedniej krawêdzi
mechanizmu przesu-
wu pionowego (bez
ramienia kamery) 
ok. 25 cm. 

Stolik pod p³ytê 5508
Dla wszystkich statywów/podstaw systemu R1.
Nogi z indywidualn¹ regulacja wysokoœci.
Uchwyt na skrzynkê steruj¹c¹ oœwietleniem.  
Wymiary (szer., wys., g³êb.): 58 x 51 x 60 cm. 

Uchwyt do 
fotografowania 
przedmiotów
5528 
Do zdjêæ w œwietle
przenikaj¹cym 
i odbitym z regulacja
wysokoœci i
przechy³u. Obrotowa
rama ze szk³em
wysokiej jakoœci oraz
szk³em akrylowym 
o wymiarach 37 x 48
cm. Dostarczany 
z dodatkowym ramie-
niem do zamontowa-
nia na kolumnie. 

Ramiê przed³u¿aj¹ce
4455 
Przed³u¿a ramiê
kamery o 8 cm.

a b c d

5519 80 cm 60 cm 53 cm 32 mm

5518 60 cm 50 cm 43 cm 32 mm

5517 45 cm 50 cm 43 cm 28 mm

a

c
b

Kaiser
R1-System

Komponenty +
Akcesoria

y

70 mm

35
mm

4409 4408 4475 4476 4474 4473

d
b

5520 5540 5521 5523

5522 5539 5524

114 
mm

5519 5518

5517

45-175

95-225 mm190 mm

132-220

147-235 mm

110 mm

71-155 mm

88 mm

70
 m

m

100 mm90 mm

45 mm90

90
 m

m
14

5 
m

m

B 1/4
B 3/8

400 mm

51
 m

m73 mm

114
mm

400 mm

51
 m

m

73 mm

114
mm

232 mm

105
mm

21
 m

m

B 1/4
B 3/8 Patrz opis na str. 18

Urz¹dzenie 
suwakowe

5531

2CC             2 x

5540

B 1/4

RLR 

5539

B 1/4

Do kamer z du¿ym 
odstêpem pomiêdzy 
mocowaniem statywu 
a osi¹ optyczn¹. 
Z urz¹dzeniem 
pozycjonuj¹cym kamerê.

RA 101 

5523

B 1/4
B 3/8

RA 1 

5520

B 1/4
B 3/8

Z urz¹dzeniem 
pozycjonuj¹cym kamerê.

RTP

5524

B 1/4
B 3/8

Regulowane w poziomie 
na równoleg³ych szynach, 
z urz¹dzeniem pozycjonu-
j¹cym kamerê.

RT 1 

5521

B 1/4
B 3/8

Regulowane w poziomie 
na równoleg³ych szynach
oraz pochylne. Z dwiema
pozycjami monta¿owymi 
dla formatu poziomego 
i pionowego. 

Ramiê do  kamery
RTX

5522

Regulowane w poziomie
(regulacja precyzyjna -
œruba mikrometryczna) 
na równoleg³ych szynach. 
Obracane o +/- 90 stopni, 
z poziomic¹. 
Monta¿ kamery z przodu 
i z ty³u.



1212

Kaiser R1-System

Kaiser
R1-System

Œwiat³o

Numer kodu 5590             5589 5558             5588 5557 5556

Sk³adaj¹ siê z dwóch reflektorów rynnowych zamontowanych na przegubach do podstawy kolumny.

Reflektory Reflektory rynnowe z mo¿liwoœci¹ uzyskania efektu miêkkiego œwiat³a.

Typ œwietlówki Kompaktowe, fluorescencyjne œwietlówki typu dziennego, odwzorowanie barw 1A (DIN 5035) Ra=90-100.

Temperatura barwy 5400o K 5400o K 5400o K 5400o K

Iloœæ/moc lamp 4 x 55 W 4 x 36 W 4 x 36 W 2 x 36 W

Wymienne œwietlówki 3454 5567 5567 5567

Zakres emisji œwiat³a 64 x 21 cm 50 x 21 cm 50 x 21 cm 50 x 21 cm

Wysoka czêstotliwoœæ – –

Mo¿liwoœæ przyciemniania –                  –                  – –

Wysoki po³ysk we

wnêtrzu reflektora
– –

Mo¿liwoœæ zamontowania 
reflektora na niezale¿nym statywie

–

Oddzielna skrzynka 

steruj¹ca oœwietleniem –

Stela¿ reflektorów mocowany za pomoc¹ zacisków     do p³yty kolumny o gruboœci do 48 mm

skalowane ramiona pionowe     z regulacj¹ k¹ta nachylenia    .

Regulacja k¹ta nachylenia

Mozliwoœæ poziomego 
przesuwu reflektorów –

Mozliwoœæ obracania 

reflektorów

Œrednica stela¿u reflektorów 20 mm 16 mm 16 mm 16 mm

RB 5055 HF RB 5004 HF RB 5004 RB 5000 DL

0-72° 0-72° 0-72° 0-72°

a 66 cm 47 cm 47 cm –

b 64 - 82 cm 51 - 60 cm 51 - 60 cm 56 cm

c 76 cm 74 cm 74 cm 74 cm

a

a

c
b

1 2 43

1

4

3

6 4

8

BOCZNE URZ¥DZENIA

OŒWIETLENIOWE

Ramiona

mocuj¹ce reflektory



5591              5595 5559 5552 5554 Numer kodu

Sk³adaj¹ siê z dwóch lub czterech lamp oraz ramion mocuj¹cych.

Reflektory rynnowe Reflektory ch³odzone Reflektory ch³odzone Okr¹g³e reflektory Reflektory
wentylatorem konwekcyjnie

UV-A Halogen Halogen ¯arówka E 27* Typ lampy

d³ugoœæ fali 366 nm 3400o K 3200o K 3000 - 3400o K Temperatura barwy

6 x 18 W 2 x 650 W 2 x 300 W max. 4 x 250 W Iloœæ/moc lamp

5569 3051 3038 – Lampy wymienne

64 x 21 cm 8 x 10 cm œrednica 7 cm œrednica 13,8 cm Oœwietlana powierzchnia

–                  – – – Wysoka czêstotliwoœæ

– – – – Regulacja natê¿enia oœwietlenia

Wysoki po³ysk 
– – – –

wnêtrza reflektora    

Mo¿liwoœæ zamontowania– – –
reflektora na niezale¿nym statywie

Oddzielna skrzynka
– – –                        

steruj¹ca oœwietleniem

Stela¿ reflektorów mocowany za pomoc¹ zacisków     do p³yty kolumny o gruboœci do 48 mm

skalowane ramiona pionowe     z regulacj¹ k¹ta nachylenia .

Regulacja k¹ta nachylenia

Mozliwoœæ poziomego

przesuwu reflektorów

Mo¿liwoœæ obracania 
reflektorów

20 mm 16 mm 16 mm 16 mm Œrednica stela¿u reflektorów

RB 5003 UV RB 101 RB 300

1313

Kaiser R1-System

Kaiser
R1-System

Œwiat³o
RB 104

* brak w zestawie, 
spis ¿arówek na str. 19

0-72° 0-72° 0-72° 0-72°

66 cm 47 cm 47 cm 47 cm a

64 - 82 42 cm 42 cm 29,5 cm b

76 cm 74 cm 74 cm 74 cm c

a

c
b

a

5 6 7 8

5 7

4

6 4

3

1

8

BOCZNE URZ¥DZENIA

OŒWIETLENIOWE

Ramiona mocuj¹ce

reflektory



Uchwyty do filtrów Filtr polaryzacyjny Filtr rozpraszaj¹cy

Kaiser
R1-System

Komponenty

+ Akcesoria

1414

Kaiser R1-System

Numer kodu 5592 5582 5594 5593 5583

U¿ywaæ z 5590/5591 5558/5557/5556      5590/5591/5558/5557/5556 5590/5591          5558/5557/5556

D³ugoœæ / rozmiar 60 cm 46 cm                   64 x 21,5 cm (mo¿liwoœæ obciêcia) 64 x 21,5 cm 50 x 21,5 cm

Opis

Ka¿dy reflektor rynnowy posiada otwory do zamontowania 

prowadnic do filtrów. Filtry s¹ wsuwane pomiêdzy prowadnice.

Zestaw 2 pary 2 pary 2 sztuki 2 sztuki 2 sztuki

5593/5583

5594

2 szt. Gwint ¿arówki: E27.

Przechylane,

z mocowaniem na sztyft.

¯arówki: max 2 x 250 W.

Brak ¿arówek w zestawie

(spis ¿arówek na str. 19).

Kable zasilaj¹ce: 2 x 2 m

z w³¹cznikami. 

Do u¿ytku z ramionami

5560.

2 szt. Gwint ¿arówki E27.

Na giêtkich ramionach po

36 cm ka¿de.

¯arówki: max 2 x 250 W.

Brak ¿arówek w zestawie

(spis ¿arówek na str.19).

Kable zasilaj¹ce: 2 x 2 m

z w³¹cznikami.

Ramiona lamp Zestaw lamp (opraw) RB 3     Zestaw lamp (opraw) GNT         Zestaw reflektorów 

RL 100 Vario 

Numer kodu 5560 5563 5564 5568*

Regulowana wysokoœæ 

i k¹t nachylenia. 

Mocowanie do podstawy

za pomoc¹ zacisków

(rozstaw do 48 mm 

gruboœci podstawy). 

Œrednica stela¿u: 16 mm.

Zestaw: 2 szt. 

Uchwyt do lampy 

b³yskowej

5571

Do montowania lampy 

b³yskowej lub oœwietlenia

ci¹g³ego wyposa¿onego 

w stopkê lub gwint 1/4 cala.

Do u¿ytku z ramionami 5560.

2 szt.

Reflektory halogenowe 

o zmiennej ogniskowej 

i zmiennym natê¿eniu œwiat³a

(zaciemnienie do ok. 20%).

Na giêtkich ramionach 

po 40 cm ka¿de.   

¯arówki: 2 x 100 W 

w zestawie (¿arówki 

zamienne: 3054).

Kable zasilaj¹ce: 2 x 4 m.

Dostarczany z dwoma od-

dzielnymi œciemniaczami (po

jednym na reflektor) z wbudo-

wanymi transformatorami. 

Filtr konwersyjny

93324

Bezpieczne mocowanie
przednie z filtrem 
konwersyjnym i klapkami 
skupiaj¹cymi œwiat³o. 
Zestaw na 1 reflektor.

* nie dostêpne w wersji napiêciowej 120/240 V. 

47 cm

74
 c

m

0-72°



Statywy i zestawy oœwietlenia z rodziny R2 s¹

l¿ejszymi wersjami systemu R1. Zaprojektowa-

ne dla lekkiego sprzêtu wizyjnego, ich wymiary

i poziom stabilnoœci czyni¹ je idealnymi do

pracy reprodukcyjnej.

Zastosowanie znajd¹ tu ma³e aparaty i kamery

cyfrowe i analogowe oraz mniejsze lustrzanki i

przemys³owe kamery CCD.

Dostêpnych jest równie¿ wiele zestawów

oœwietlenia, pocz¹wszy od fluorescencyjnych

wysokiej czêstotliwoœci, a skoñczywszy na

wyposa¿onych w ¿arówki opalowe.

Elastyczny, 

stabilny, kompaktowy

R2            
Kaiser Kaiser 

R2            

1515

Kaiser R2-System



RS 2 XA RS 2 CP

Kaiser
R2-System

Statywy

1616

Kaiser R2-System

Numer kodu 5411 5301

P³yta                                                Szara matowa z nadrukiem w skali w cm i calach 25 cm gruboœci.

Wymiary 40 x 50 cm 40 x 42 cm

Cokó³ aluminiowy stalowy

Matowa, czarna, profile aluminiowe, 35 cm szerokoœci, skala w centymetrach i calach.
Kolumna Wysokoœæ regulowana korb¹.

Wysokoœæ 76 cm 60 cm

Sk³adana –

Uchwyt do mocowania kamery regulowany poziomo    , zakres regulacji 7 cm, gwint B 1/4

Zestaw statyw statyw, torba transportowa

Oœwietlenie

* nie wystêpuje w wersji napiêciowej 120 V 
** nie dostarczane ze statywem, spis lamp na str. 19

RB 218 HF       RB 218 RB 260 digital RB 2

Numer kodu 5454 5453 5462* 5450 5303*

OŒWIETLENIE BOCZNE Sk³ada siê z lamp i ramion mocuj¹cych.

Rerflektory 2 rynny oœwietleniowe z odb³yœnikiem 4 reflektory

Źród³o œwiat³a Kompaktowe œwietlówki ¿arówki opalowe**

Iloœæ lamp 2 x 18 W 2 x 11 W 4 x 150 W max.

Temperatura barwowa 5400o K 6000o K 3000o K

Wymienne lampy 5458 5460 –

Wysoka czêstotliwoœæ – – –

Ramiona mocuj¹ce Stela¿ reflektorów - wymiar krawêdzi 16 mm.

Ramiona mocuj¹ce Zaciski do p³yty o gruboœci do 48 mm.

Regulacja k¹ta nachylenia

Regulacja wysokoœci

Reflektory przesuwne poziomo – –

Reflektory obrotowe

a b

c

M

c
b

a a

d
b

a

5454/5453 5462/5303 5450

0-72° 0-72° 0-72°

a 38,5 cm 39,5 cm 47 cm

b 50 cm 50 cm 50 cm

c 34,5 cm 30,5 cm –

d – – 35 cm

5411 5301

a 79,5 cm 64 cm

b 12,5-19,5 12,5-19,5

c 44,5 cm 37 cm

M 1,5 kg 1,5 kg

1

2

2

1

Sk³ada siê ze statywu

RS 2 CP (5301) 

i oœwietlenia RB 260

digital (5462).

5301 i 5303 

z wytrzyma³¹ torb¹ 

transportow¹ o wy-

miarach 62 x 58 x 21 cm 

z r¹czk¹ i paskiem na

ramiê.

Zestaw przenoœny

R2 CP
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Kaiser reprokid

Kaiser 
"reprokid"

Kompaktowy statyw dla najmniejszych 

i najl¿ejszych aparatów, zapewnia te¿ bez-

pieczne trzymanie Kamer CCD i najl¿ejszych

lustrzanek.

Jeœli dysponujesz ma³¹ przestrzeni¹, bêdzie

idealny, gdy¿ zajmuje jedynie 35 x 40 cm

powierzchni biurka.

5360 5361 Numer kodu

Statyw z oœwietleniem bocznym Statyw Zestaw

Matowy szary 32 x 38 cm, 19 mm gruboœci. P³yta

59 cm wysokoœci, skala w centymetrach i calach. Kolumna

Regulowane ze œrub¹ blokuj¹c¹, gwint B 1/4. Ramiê kamery

Okr¹g³e ramiona z dwoma regulowanymi

reflektorami. Gwint ¿arówek E 27. – Oœwietlenie

¯arówki 2 x 250 W 

(nie dostarczane ze statywem)

Spis ¿arówek na str. 19 – Rodzaj ¿arówek

120/230/240 V – Napiêcie

63,5
cm

13 cm

38 cm

1 kg

32 cm

32 cm

42
 c

m30°

Kaiser 
"reprokid"

–  statyw biurkowy 



• Zapobiega wahaniom napiêcia
(<1%).

• Wymagany przy pracy z wysoce
czu³ymi aparatami cyfrowymi
lub opcjonalnie jako Ÿród³o
pr¹du dla zestawów oœwietlenia
wysokiej czêstotliwoœci.

• Maksymalne obci¹¿enie: 400W
• Dostêpny tylko w wersji napiê-

ciowej 230/240 V.

Urz¹dzenie suwakowe 
(tzw. sanki) 5531

Kaiser

Wyposa¿enie

1818
Wyposa¿enie

• Obracana i pochylna do 90 stopni 
we wszystkich kierunkach. S³u¿y 
do podtrzymywania dokumentów 
i innych przedmiotów o wymiarach 
do 210 x 148 mm.

• Dwie boczne listwy podtrzymuj¹ce.
• Cztery obrotowe klamry 

podtrzymuj¹ce.
• Regulacja wysokoœci do 40 mm.
• Nogi podstawy z indywidualn¹ 

regulacj¹ wysokoœci.
• Poziomice na podstawie i platformie.
• Wymiary (d³., szer., wys.): 265 x 173    

(213) x 210 mm.

P³yta reprodukcyjna
5901

Platforma podtrzymuj¹ca  
dokumenty 5903

Urz¹dzenie justuj¹ce
5990

Podstawa do fotografowania
ksi¹¿ek 5904

Os³ona refleksów œwietlnych
5907-08

Stabilizator pr¹du zmiennego 
2395

• Mechanizm przesuwu 
precyzyjnego z uchwytem.

• Œruba blokuj¹ca.
• Szybki przesuw z jednostronn¹

dŸwigni¹ blokuj¹c¹.
• Zakres ustawieñ: 120 mm.
• Skala w milimetrach.
• Du¿a platforma kamery 

z powierzchni¹ antypoœlizgow¹.
• Wymienny gwint monta¿owy.

kamery 1/4 / 3/8 cala.
• Gwint statywowy 1/4 i 3/8 cala.
• Wyj¹tkowo p³aski kszta³t.
• Materia³: czarne anodyzowane

aluminium.
• Dwie pary sanek mog¹ byæ monto-

wane ze sob¹ na krzy¿.

• S³u¿y do mocowania i pozycjo-
nowania p³askich obiektów.

• Metalowa, szara p³yta z 18 %
odbiciem, spód antypoœlizgowy.
Nadruk siatki i skali, wymiar
nadruku 46 x 34 cm.

4 ko³ki pozycjonuj¹ce i 4 ramki
magnetyczne przytrzymuj¹ce
orygina³.

• Ca³kowite wymiary: powierzch-
nia 50 x 38 cm, wysokoœæ 10
mm.

• Mo¿liwoœæ zamontowania na
œcianie.

• Przyrz¹d do dok³adnego 
ustawiania kamery.

• Nasadka na obiektyw ze 
œrodkowo-centruj¹c¹, 
œwiec¹c¹ diod¹.

• Tak¿e do justowania przy foto-
grafowaniu z zastosowaniem
parasoli rozpraszaj¹cych.

• Idealna do ujêæ otwartych
ksi¹¿ek.

• Z szyb¹ przykrywaj¹c¹ kartki
regulowan¹ w pionie wysokoœ-
ci¹ samej ksi¹¿ki (maksymalnie
95 mm) i oœmioma g¹bkami
poziomuj¹cymi ksi¹¿kê otwart¹
np. na pierwszej stronie. 
Podstawa z antypoœlizgowym
spodem.

• Wymiary podstawy: 43 x 41 cm
• Ca³kowite wymiary (szer., wys.,

g³êb.): 47 x 13 x 45 cm. 

• Mocowana na gwincie 
filtracyjnym obiektywu kamery.

• 5907: do obiektywów z gwintem
dla filtrów 62, 58 i 55 mm.

• 5908: do obiektywów z gwintem
dla filtrów 55, 52 i 49 mm.

5990

2395

16
0-

20
0 

m
m

118 mm

232 mm

105
mm

21
 m

m
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STATYW

Oznaczenie                Numer kodu       Wysokoœæ      Wymiar p³yty (LF)    Odleg³oœæ od orygina³u1) Zestawy oœwietlenia
kolumny (odleg³oœæ od przy ogniskowej 2)

orygina³u) rodzaj        50 mm       100 mm

Copylizer 5232 100 cm LF 43 x 35 cm 53 cm 27 cm 5276/5277/5280/5281
exe.cutive 5212 100 cm LF 43 x 35 cm 53 cm 27 cm 5276/5277/5280/5281

5211 100 cm LF 43 x 35 cm 53 cm 27 cm 5270

Copylizer 5206 67 cm LF 20 x 18 cm 35 cm 17 cm 5266
ini.tial 5205 67 cm LF 20 x 18 cm 35 cm 17 cm 5265

RSP rePRO 5612 z   150 cm 88 cm 44 cm 5656
5615 lub 66 cm 80 x 60 cm,
5616/5617 LF 48 x 43 cm

RSX 5512 120 cm 60 x 50 cm 66 cm 33 cm 
RS 10 5513 100 cm 60 x 50 cm 53 cm 27 cm
RS 1 5510 100 cm 45 x 50 cm 53 cm 27 cm
RS 1 5511 100 cm 45 x 50 cm 53 cm 27 cm
RS 1 microdrive 5507 100 cm 45 x 50 cm 53 cm 27 cm

RS 2 XA 5411 76 cm 40 x 50 cm 38 cm 19 cm 5454/5453/5462/5450
RS 2 CP 5301 60 cm 40 x 42 cm 29 cm 15 cm 5454/5453/5462

reprokid 5360/5361 59 cm 32 x 38 cm 33 cm 16 cm przy 5360 

5589/5590/5588/
5558/5557/5556/
5591/5595/5552/
5554/55633)/55643)/
55683)

R
1

re
P

R
O

re
p
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-

k
id

R
2

5512,

5513,

5510,

5511,

5507

OSWIETLENIE

Oznaczenie Numer kodu Moc            Temperatura      Natê¿enie Czas/ Statyw ¯arówka
(Wat)          barwy (Kelvin) œwiat³a (Lux)4) blenda5)

RB 4.55 HF 5280, 5281 4 x 55 5400                7500 1/30 5232, 5212 3454
RB 4.36 HF 5276, 5277 4 x 36 5400                 4700 1/15 5232, 5212 5567
RB 2.36 5270 2 x 36 5400             1500 1/8 5211 5567
RB 2.18 HF 5266 2 x 18 5400 1160 1/4 5206 5458
RB 2.18 5265 2 x 18 5400 1160 1/4 5205 5458

RB 5056 HF 5656 4 x 55 5400 7900 1/30 5612 z 5615
lub 5616/5617 3454

RB 5055 HF 5589/5590 4 x 55 5400 7900 1/30 3454
RB 5004 HF 5558/5588 4 x 36 5400 4900 1/15 5567
RB 5004 5557 4 x 36 5400 3100 1/15 5567
RB 5000 DL 5556 2 x 36 5400 1600 1/8 5567
RB 5003 UV 5591/5595 6 x 18 UV-A, 366 nm 5569
RB 300 5552 2 x 300 3200 9000 1/30 3038
RB 104 5554 4 x 150 3000 9700 1/30 31246)

4 x 150 3200 3900 1/15 31286)

4 x 250 3000 20000 1/60 31306)

4 x 250 3400 13000 1/60 31276)

RB 33) 5563 2 x 150 3200 5000 1/15 31286)

2 x 250 3400 15000 1/60 31276)

GNT3) 5564 2 x 150 3200 5400 1/15 31286)

2 x 250 3400 15200 1/60 31276)

RL 100 Vario3) 5568 2 x 100 3200 8600 1/30 3054

RB 218 HF 5454 2 x 18 5400 1160 1/4 5301, 5411 5458
RB 218 5453 2 x 18 5400 1160 1/4 5301, 5411 5458
RB 260 digital 5462 2 x 11 6000 1650 1/8   5301, 5411 5460
RB 2 5450 4 x 75 3000 1400 1/8 5411 43566)

4 x 150 3000 3000 1/15 5411 31246)

R 2 CP 5303 2 x 11 6000 1650 1/8 w komplecie 5460

reprokid 5360 2 x 150 3200 14000 1/60 w komplecie 31286)

2 x 250 3400 31000 1/125 w komplecie 31276)

1) Na maksymalnej wysokoœci.
2) Ogniskowa odpowiednia dla formatu 35 mm (24 x 36 mm).
3) W po³¹czeniu z ramionami reflektorów 5560.
4) Mierzone z mo¿liwie maksymaln¹ równoœci¹ oœwietlenia bior¹c pod uwagê ustawienie ramion reflektorów w stosunku do powierzchni obiektu.
5) Przybli¿ony czas naœwietlania w sekundach (przy f = 8).
6) Nie do³¹czone do zestawu. 3127, 3128 - reflektory, 3124, 3130, 4356 - lampy bez powierzchni odblaskowych.
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5972 Zestaw do kopiowania slajdów: 4544,

5979, 4583, 4489, 5969, 5973.

5975 Zestaw do kopiowania slajdów: 4544,

5979, 4583, 4489, 5969, 4453.

5979 Zestaw umo¿liwiaj¹cy obrócenie 

g³owicy.

4544 G³owica barwna z ¿arówk¹ halogeno-

w¹ 100 W. Stopniowa zmiana filtrów

barwnych YMC. Filtr UV i pokrêt³o filtra

gêstoœci. Wymagany transformator

4451/4453.

4451 Transformator do 4544 z elektroniczn¹

stabilizacj¹ napiêcia.

4453 Transformator do 4544.

5973 Urz¹dzenie ch³odz¹ce do g³owicy 4544

umo¿liwiaj¹ce jej ci¹g³¹ pracê.

4583 Karetka negatywowa

4489 Wk³adka formatowa do filmów 

ma³oobrazkowych

4584 Karetka negatywowa 

do slajdu 7 x 7cm

5976 Nak³adka do slajdów 4 x 5”

5974 Filtr konwersyjny

5969 Slajdy testowe

Kopiowanie slajdów
Zestaw u¿ytecznych komponentów do precyzyjnego pozycjonowania i podœwietlania 

diapozytywów i negatywów (od 24x36 mm do 60x60 mm) w czasie ich duplikacji 

lub digitalizacji.

5979

4544

45844583

4451/4453

4489 5976

5973

24 x 36 mm 6 x 6 cm  4 x 5”

Wiêcej informacji

Wiêcej

przeŸroczystoœci

Wiêcej pikseli

ZIBA Fototechnika
ul. Miêdzynarodowa 68/27
03-922 Warszawa
Tel.:  (+48) 22-825 87 10
Fax: (+48) 22-825 87 10
E-mail: ziba@zibafototechnika.pl
Internet: www.zibafototechnika.pl




