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Iluminador Ring Light 26 cm USB com tripé 2,10 metros

Iluminador Ring Light 26cm Tripé 210cm + Suporte Popsocket CBRN14606
O Iluminador Ring Light com Tripé 210cm CBRN14606 da Commerce Brasil é um verdadeiro estúdio de Iluminação para suas fotografias e vídeos, n
faltar em sua casa ou estúdio, com seus três tipos de iluminação e ajuste de luminosidade você consegue um melhor efeito para seus fotos e vídeos
Características do Iluminador Ring Light:
Perfeito para iluminação de rosto de pessoas para fotografias, vídeos youtube, maquiagem, fotografia de produtos;
O Ring Light possui um adaptador com uma bola de aço que permite que possa ajustar o ângulo para melhor posicionamento da luz, você pode mov
cima, para baixo, lateralmente;
O tripé principal é totalmente ajustável e fácil transporte, fechado possui o tamanho de 70 cm e possui 3 níveis de altura ajustáveis, 106 cm, 160 cm
Acompanha 1 suporte de celular popsocket (suporte de dedo) em uma das cores conforme imagem exclusividade Commerce Brasil;
Com o tripé que atinge até 210 cm de altura + 26 cm do Ring Light o conjunto pode atingir até 236cm de altura;
O Ring Light possui base que permite inclinar o iluminador em vários ângulos;
Através do controle de funções pode-se configurar:
- Botão Cores: pode configurar 3 cores: branco frio, branco quente e branco frio e quente;
- Botão Brilho: são até 10 níveis de brilho que se pode configurar;
- Botão Escurecer: para diminuir o brilho, são até 10 níveis;
- Botão ON/OFF: Liga/desliga;
Como a iluminação são através de LEDs o equipamento possui baixo consumo de energia, não possui radiação ultravioleta e infravermelha, baixa p
calor e segurança e proteção ambiental;
Código de barras Commerce Brasil 7899913114606.
Informações técnicas do Ring Light:
Temperatura de cor: ajustável por botão no controle 2700k a 5500k
Quantidade de LEDs: 120
Medidas aproximadas do Ring Light: 26cm diâmetro externo, diâmetro interno 20cm
Potência: 15 W
Tensão: DC 5 V
Peso: 280 gramas
Comprimento aproximado do cabo de força USB: 197 cm
Cor: Preto traseira e Branco frontal
Informações técnicas do Tripé Grande:
Fabricado em aço;
Possui 3 níveis de altura ajustáveis, 106 cm, 160 cm e 210 cm;
Medidas do tripé fechado: 70 cm;
Cor: Preto.
Características do Pop socket clip:
- suporte para smartphone para utilizar no dedo ou mesmo como apoio para superfícies planas, faça selfies, fotos ou assista a vídeos ou chats com
segurança
- dicas para instalação: limpar a superfície a ser colada um pano limpo, retirar a película da cola, Colar no smartphone e pressione para uma boa ad
Aguardar 15 minutos para abrir seu Popsocket, para uma fixação perfeita aguardar cerca de 8 horas para utilizar o Popsocket.
Observações Importantes:
Para ligar o Ring Light deve-se ter uma porta USB, não possui tomada elétrica, pode-se ligar em entradas USB de computadores, notebooks ou mes
carregador de celulares ou outros adaptadores USB para parede deste que possuam potência de 15 W e tensão 5 V.
O cabo USB deverá estar sempre ligado à energia para funcionar.
Itens inclusos no Kit Ring Light:
1 Ring Light 26 cm
1 Tripé grande 2,10cm
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1 Suporte Popsocket para celular
1 RING LIGHT 26 CM 1 TRIPÉ GRANDE 2,10CM
1 SUPORTE PO
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