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Gimbal & Stabilizer: Benro Gimbal Head GH2

Soepele bewegingen door lagers

De duurzame en verzwaard uitgevoerde naaldlagers in de
Benro GH2 zorgen voor de extreem soepele bewegingen.

Prettige bediening

Beide assen van de GH2 kunnen 360-graden vrij draaien
waardoor de gimbal in alle posities is te gebruiken (uiteraard
begrensd door de fysieke maat van de lens) en op de pan-as
is een 360-graden schaalverdeling ingegraveerd
De grote oversized knoppen zitte prettig in de hand door een
kunststof finishen zijn groot genoeg om ook met dikke
handschoenen bediend te kunnen worden.
De arm en het platform hebben gewichtsbesparende
uitsparingen.
Inclusief Arca-swiss compatibele snelwisselplaat

€ 349,Schommelkop voor de fotograaf met lange zware lenzen

Snel in te stellen

Stabiel met zware lenzen

Het platform is uiteraard in hoogte verstelbaar, met een
maatverdeling zodat snel de optimale instelling per lens
gekozen kan worden. Aan dit platform zit een Arca-swis
compatibele klem, dus iedere Acra-swiss snelwisselplaat past
in de klem.

Snel verstelbaar

Al jaren de beste schommelkop

Voor Sport-, Wildlife en vogelfotografie

De Benro GH2 is reeds jaren een super populaire Gimbal voor
telelenzen. Niet in de laatste plaats door de goede
prijs/kwaliteits-verhouding. Lees de reviews er op na; nergens
vind je een betere schommelkop voor zo weinig.

Zeer soepele bewegingen

De perfecte hulp voor telelenzen

Eigenschappen:
Voor een fotograaf die met telelenzen werkt is een soepele
Gimbal een absolute must. Een grote telelens is immers zeer
gevoelig voor de kleinste trillingen. Daarom is een soepele
lopende steun belangrijk. Een schommelkop zorgt er voor dat
een lens perfect gebalnceerd is en als het ware gewichtsloos
wordt.

Gewicht

1,44 kg

Draagvermogen

23 kg

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig.
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