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Schouderstatief & Rig: Manfrotto Camera Cage Medium
Als lichtgewicht ondersteuning van 15 mm gewenst is, kan de
kooi worden gecombineerd met een basisplaat van 15 mm om
doorsteekstangsteun te bieden (apart verkrijgbaar, zoals
Manfrotto MVA520W-1).
Compatibiliteit voorCamera Cage Medium :
spiegelloze en DSLR-camera's tot 135 mm (5,3 inch) hoog
CANON: 5DMKII, 5DMKIII, 5DMKIV, 5DS, 5DR, 7DmkII, 7D,
6DmkII, 6D, 70D, 77D, 80D
NIKON: D300, D500, D600, D750 , D7500, D5600
FUJIFILM: X-T2 *, X-H1 *
Leica SL
* HDMI-kabelklem kan niet worden gebruikt

€ 332,99
Camera Cage Medium is een in hoogte verstelbare kooi met
snelle ontgrendeling die geschikt is voor middelgrote
DSLR-camera's zoals Canon 5DMKII, 5DMKIII, 5DMKIV, 5DS,
5DR, 7DmkII, 7D, 6DmkII, 6D, 70D, 77D, 80D en Nikon D300,
D500, D600 , D750, D850, D7500, D5600.
Het minimalistische ontwerp en de lichtgewicht structuur
bieden verschillende montagepunten voor uw accessoires aan
de boven- en zijkant, waaronder twee antirotatiebevestigingen
die compatibel zijn met Manfrotto 244MICRO-AR en Arri
standaard montagepunten.

'' De informatie in deze fittingkaart is alleen voor algemene
informatiedoeleinden. De informatie wordt geleverd door Vitec
Imaging Solutions Spa en hoewel we ernaar streven de
informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen
verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of
impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid,
betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de
informatie in dit document of beschikbaar op onze websites.
Het vertrouwen dat u op dergelijke informatie stelt, is daarom
strikt op eigen risico. We raden u aan onze geautoriseerde
retailers te bezoeken en de compatibiliteit van het product en /
of de afmetingen met uw tandwielen te controleren om er
zeker van te zijn dat het aan al uw behoeften voldoet. ''

Eigenschappen:
Gewicht

540 g

Draagvermogen

5 kg

De kooi heeft een omkeerbare handgreep aan de bovenzijde
die over het lensgebied kan worden gepositioneerd wanneer
een XLR-adapter in gebruik is. Het handvat kan ook worden
neergeklapt tijdens het inpakken van uw tas en kan zelfs
opnieuw worden geconfigureerd op de linker, verticale staaf
van 15 mm voor een secundaire grip. In het handvat is een
koude schoenbevestiging en een 15 mm buisklem ingebouwd
voor het monteren van een houten camera UVF-montagekit
die wordt gebruikt met elektronische zoekers van derden.
Camera's met uitklapbare LCD-schermen kunnen eenvoudig
worden gepositioneerd en een meegeleverde
HDMI-kabelklem kan op de verticale staaf worden gemonteerd
om videokabels vast te zetten en poortschade te voorkomen.

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