LED PHANTOM VIDEO LIGHT
MODELO PT-30B PRO II
MANUAL DE INSTRUÇÕES
Agradecemos a compra deste produto Greika. Antes de iniciar as operações deste equipamento,
por favor leia atentamente as características, alertas de segurança e modo de operação.
Para permitir a longevidade deste produto certifique-se que o local de armazenamento seja seco e seguro,
mantendo sempre o manual de instruções junto ao equipamento para futuras referencias.
Não exponha este produto à chuva, umidade excessiva ou ambientes de alta voltagem.
O equipamento poderá ficar levemente aquecido durante o uso. Em caso de Super aquecimento desligue o aparelho e consulte uma
assistência técnica. Evite quedas do equipamento ou colisões com outros objetos. O contato brusco pode danificar as partes do
equipamento e deformar as lâmpadas LED. Não olhe diretamente para o Led Light quando ligado. A intensidade de luz pode causar
desconforto e sensibilidade para os olhos. Não aproxime o equipamento a lugares contendo gasolina, gases inflamáveis, álcool ou
outros solventes voláteis. Para a limpeza deste equipamento use um pano suave seco. Em caso de sujeiras mais difíceis, umedeça o
pano levemente com água e detergente. Aplique sobre a superfície suja, após a limpeza seque com pano suave seco. Mantenha o
equipamento longe do alcance de crianças. Não use o equipamento em situações de sobrecarga de energia. Não tente desmontar este
produto. A abertura das artes internas pode desqualificar a garantia e causar danos ao usuário. No caso de defeito consulte um técnico
especialista. Evite deixar o equipamento ligado quando não está sendo usado. Todo equipamento com LED tem um período de vida,
prolongue a vida do seu equipamento.
INFORMAÇÕES SOBRE O PT-30B PRO II
O Video Led PT-30B PROII oferece iluminação de intensidade e desempenho
profissional, com mudança de temperatura de cor instantânea, e ao mesmo
tempo um equipamento leve, durável e fácil utilização. Ele foi estruturado com
lâmpadas LED de 30W de alta sensibilidade, para garantir a precisão em todos
os níveis de iluminação. O PT-30B PRO II possui um sistema eficiente de
ventilação evitando o superaquecimento do equipamento.
Pode ser usada como luz principal ou secundária para uma infinidade de
configurações de foto e vídeo. Quando equipada com 01 bateria de lítio 7.4V
ou conectado na energia DC, ele permite uma iluminação moderna e completa
para foto e vídeo tanto em ambientes internos como externos. Podendo ser
instalado sobre a câmera de foto ou vídeo o kit inclui um adaptador para
instalação sobre sapata da câmera. Design elegante, ultrafino e confiável, é o
melhor companheiro de fotógrafos e vídeo makers
MODELO PT-30B PROII
SAIDA DE ENERGIA 30W
FLUXO LUMINOSO 3000LM
TEMPERATURA DA COR 3200K A 5600K
DIMMER 10% A 100%
FONTE DE LUZ ULTRA LED SMD
BATERIA NP-550; NP-750; NP 970
ENTRADA DC DC13-17V
CRI 90+
DIMENSÕES 250x95x22mm

TELA LCD
QUANDO O INDICADOR ESTÁ MOSTRANDO A COR AZUL – A Tela LCD mostra as configurações de intensidade de luz que podem variar de 10% a 99%.
QUANDO O INDICADOR ESTÁ MOSTRANDO A LUZ LARANJA - a Tela LCD mostra a temperatura da cor variando de 3200k a 5600k.
BOTÃO LIGA / DESLIGA
Pressione por 1 segundo para ligar ou desligar o aparelho. Pressione brevemente para ver a carga da bateria.
PARA CIMA E PARA BAIXO
Dentro dos diferentes modos do equipamento, ajusta a intensidade de luz ou temperatura da cor
MODO
Controle de intensidade: Pressione o botão M, o indicador azul se liga, e pressione os botões + ou – para ajustar a intensidade de luz
Controle de temperatura da cor: Pressione o botão M, o indicador laranja se liga, e pressione os botões + ou – para ajustar a temperatura da cor.
Garantia limitada 6 meses

