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900 Odbiornik bezprzewodowy TTL Canon Pixel TR-332RX Knight

Urządzenie to pozwala na synchronizację aparatów 
i lamp błyskowych firmy Canon ze wszystkimi 
dostępnymi w nich funkcjami. Obsługiwany czas 
synchronizacji błysku to 1/8000 sekundy. Dzięki 
możliwości łączenia kilku odbiorników w jeden 
system, istnieje możliwość radiowego sterowania 
grupą lamp z zachowaniem automatycznego doboru 
siły błysku. Urządzenie obsługuje również tryb 
manualny.

 •  komunikacja TTL
 •  czas synchronizacji do 1/8000s
 •  do aparatów Canon

160,52zł 120,39zł 25% 4895152300438 92

1016 Pixel Bishop PF-510 RX receiver for Canon System sterowania lampami błyskowymi 
umożliwiający wyzwalanie lamp na 3 sposoby: 
radiowo, kablem przyłączeniowym oraz za 
pośrednictwem złącza gorącej stopki. System 
radiowy umożliwia pełną kontrolę nad oświetleniem 
niezależnie od miejsca w którym odbywa się sesja. 
Dodatkowo Pixel Bishop pozwala na zdalne 
wyzwalanie aparatu.

 •  odbiornik dedykowany do aparatów i lamp firmy 
Nikon/Canon 
 •  wyzwalanie lamp na 3 sposoby 
 •  system radiowy umożliwiający wyzwalanie lamp 
zasłoniętych np. przez ścianę 
 •  zdalne wyzwalanie aparatu 
 •  obsługa studyjnych lamp błyskowych 
 •  programowanie do 3 grup lamp 
 •  7 częstotliwości 
 •  radiowe wyzwalanie aparatu w trybie slave 
 •  synchronizacja do 1/320 s. 
 •  funkcja wzbudzania

115,00zł 86,25zł 25% 4895152305099 43

1017 Pixel Bishop PF-510 RX receiver for Nikon 115,00zł 86,25zł 25% 4895152305112 48

2552 Pixel D11 Battery Grip for Nikon D7000

Nowoczesny BatteryGrip D11 zaprojektowany 
został aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność i 
funkcjonalność lustrzanki cyfrowej Nikon D7000. 
Doskonała konstrukcja zapewnia ekstremalną 
jakość pracy podczas fotografowania, a stylowy i 
prosty kształt tego akcesorium przekłada się na 
ponadprzeciętny komfort użytkowania.

 •  zaprojektowany do lustrzanek Nikon D7000
 •  alternatywny przycisk wyzwalania migawki 
 •  pokrętła blokady oraz wielofunkcyjnego menu 
 •  przełącznik AE-L/AF-L 
 •  pomieści akumulator LP-EP lub 6 akumulatorków AA

200,21zł 150,16zł 25% 4895152309530 31

2370 Pixel D12 Battery Grip for Nikon D800
BatteryGrip przeznaczony do lustrzanki Nikon D800. 
Zasilany jest akumulatorem EN-EL 15 lub 8 
akumulatorami AA.

 •  przeznaczony do aparatu Nikon D800 
 •  zasilany akumulatorem EN-EL 15 lub 8 akumulatorami AA 
 •  posiada mocowanie statywu

251,28zł 188,46zł 25% 4895152309592 122

2357 Pixel E11 Battery Grip for Canon 5D Mark III
BatteryGrip przeznaczony do lustrzanki Canon EOS 
5D Mark III. Zasilany jest na 2 akumulatory LP-E6 
lub 6 akumulatorów AA.

 •  zasilany na 2 akumulatory LP-E6 lub 6 akumulatorów AA 
 •  posiada mocowanie statywu 233,75zł 175,31zł 25% 4895152309097 62

4040 Pixel E16 Battery Grip for Canon 7D Mark II
BatteryGrip przeznaczony do lustrzanki Canon EOS 
7D Mk II. Zasilany jest na 2 akumulatory BG-E16 
lub 6 akumulatorów AA.

 •  przeznaczony do aparatu Canon EOS 7D Mk II 
 •  zasilany na 2 akumulatory BG-E16 lub 6 akumulatorów AA 
 •  mocowanie statywu 
 •  przyciski umożliwiające sterowanie aparatem

199,80zł 149,85zł 25% 4895152309158 61

1018 Pixel E6 Battery Grip for Canon 5D Mark II
BatteryGrip przeznaczony do lustrzanki Canon EOS 
5D Mark II. Zasilany jest na 2 akumulatory LP-E6 
lub 6 akumulatorów AA.

 •  zasilany na 2 akumulatory LP-E6 lub 6 akumulatorów AA 
 •  posiada mocowanie statywu 169,74zł 127,31zł 25% 4895152309011 47

1019 Pixel E7 Battery Grip for Canon 7D
BatteryGrip przeznaczony do lustrzanki Canon EOS 
7D. Zasilany jest na 2 akumulatory LP-E7 lub 6 
akumulatorów AA.

 •  przeznaczony do aparatu Canon EOS 7D 
 •  zasilany na 2 akumulatory LP-E7 lub 6 akumulatorów AA 
 •  mocowanie statywu 
 •  przyciski umożliwiające sterowanie aparatem

169,74zł 127,31zł 25% 4895152309035 97

2541 Pixel E8 Battery Grip for Canon 550/600/650D
BatteryGrip przeznaczony do lustrzanki Canon 
550/600/650D. Zasilany jest na 2 akumulatory LP-
E8 lub 6 akumulatorów AA.

 •  przeznaczony do aparatu Canon 550/600/650D 
 •  zasilany na 2 akumulatory LP-E8 lub 6 akumulatorów AA 
 •  mocowanie statywu 
 •  przyciski umożliwiające sterowanie aparatem

168,01zł 126,01zł 25% 4895152309073 25

2542 Pixel E9 Battery Grip for Canon 60D
BatteryGrip przeznaczony do lustrzanki Canon 60D. 
Zasilany jest na 2 akumulatory LP-E9 lub 6 
akumulatorów AA.

 •  przeznaczony do aparatu Canon 60D 
 •  zasilany na 2 akumulatory LP-E9 lub 6 akumulatorów AA 
 •  mocowanie statywu 
 •  przyciski umożliwiające sterowanie aparatem

179,82zł 134,87zł 25% 4895152309059 24

2346 Pixel Expert Canon

Zestaw Pixel Expert to bezprzewodowy transmiter 
obrazu wyposażony w funkcję wyzwalania migawki 
w aparacie. W skład zestawu wchodzą nadajnik i 
odbiornik, które komunikują się radiowo w paśmie 
2.4 GHz, dzięki czemu maksymalny teoretyczny 
zasięg ich pracy to 200 metrów na otwartej 
przestrzeni.

Nadajnik Pixel Expert - Podstawową rolą nadajnika 
jest wyzwalanie migawki i transmitowanie do 
odbiornika sygnału wideo z aparatu. Nowością w 
tym modelu jest wbudowana kolorowa kamera 
CMOS rejestrująca na żywo obraz

Odbiornik Pixel Expert - Podstawowym elementem 
zestawu Pixel Expert jest odbiornik z wbudowanym 
kolorowym ekranem LCD o przekątnej 3,5-cala i 
rozdzielczości 320x240 pikseli. Odbiornik posiada 
dwu-taktowy przycisk przeznaczony do wyzwalania 
migawki w aparacie. Oferuje trzy tryby wyzwalania 
migawki: zdjęcia pojedyncze, seryjne oraz z 
opóźnieniem 2s, 5s lub 10s.

 •  wbudowana kolorowa kamera z przetwornikiem CMOS
 •  wyzwalanie migawki: Pojedynczy, Ciągły, Opóźnienie 2s, 
5s, 10s
 •  4 kanały pracy
 •  zasięg pracy 200m
 •  pasmo radiowe 2.4 GHz

374,62zł 187,31zł 50% 4895152305815 81

2347 Pixel Expert Nikon 374,62zł 187,31zł 50% 4895152305839 81

2543 Pixel Filtr ND2/ND400－Φ37

Filtry typu fader pozwalają na płynną zmianę 
przyciemnienia. Filtry Pixel NDX400 zbudowane są 
z dwóch wysokiej jakości polaryzatorów o wysokim 
współczynniku transmitancji, których wzajemne 
ustawienie pozwala płynnie regulować ilość 
przechodzącego przez nie światła.

 •  płynna regulacja szarości
 •  wysoki współczynnik transmitancji
 •  pozwalają wydłużyć czas ekspozycji maksymalnie o 8 2/3 
stopnia (EV)

143,39zł 114,71zł 20% 4895152383912 2

2545 Pixel Filtr ND2/ND400－Φ55 174,78zł 139,82zł 20% 4895152384018 15

2546 Pixel Filtr ND2/ND400－Φ58 243,17zł 182,38zł 25% 4895152384032 9

2356 Pixel Kabel CL-CB1

Zastosowanie kabla pozwala w pełni wykorzystać 
możliwości jakie dają wyzwalacze radiowe marki 
Pixel. Może być stosowany jako zamienny kabel do 
wyzwalaczy TC-252, TW-282, TF-36X (Pawn), a 
także do poszerzenia funkcjonalności wyzwalaczy 
TF-37X (Soldier) o wyzwalanie aparatu.

 •  wtyczka RM-CB1
 •  pozwala na połączenie wyzwalacza Pixel TC-252, TW-282, 
Pawn lub Soldier z aparatem
 •  długość maksymalna: 1,2m

15,15zł 11,36zł 25% 4895152303453 62

2349 Pixel Kabel CL-DC0

 •  wtyczka MC-30
 •  pozwala na połączenie wyzwalacza Pixel TC-252, TW-282, 
Pawn lub Soldier z aparatem
 •  długość maksymalna: 1,2m

19,86zł 14,90zł 25% 4895152303316 91

2350 Pixel Kabel CL-DC1

 •  wtyczka MC-DC1
 •  pozwala na połączenie wyzwalacza Pixel TC-252, TW-282, 
Pawn lub Soldier z aparatem
 •  długość maksymalna: 1,2m

15,15zł 11,36zł 25% 4895152303330 33

2352 Pixel Kabel CL-E3

 •  wtyczka RS-60E3
 •  pozwala na połączenie wyzwalacza Pixel TC-252, TW-282, 
Pawn lub Soldier z aparatem
 •  długość maksymalna: 1,2m

19,86zł 14,90zł 25% 4895152303415 85

968 Pixel King odbiornik Nikon Dodatkowy odbiornik do wyzwalacza do lamp z TTL 
Pixel King. Pixel King to nowoczesne rozwiązanie w 
zakresie kreatywnego manipulowania sztucznym 
oświetleniem pracujące w systemie Nikon. Dzięki 
zastosowaniu technologii radiowej i dużego zasięgu 
działania nadajnika źródło światła można 
zlokalizować dokładnie tam, gdzie jest potrzebne.

 •  komunikacja TTL
 •  zasilanie na baterie/akumulatorki AA
 •  montaż za pomocą gorącej stopki

161,38zł 121,04zł 25% 4895152305334 257

1006 Pixel King odbiornik Sony 161,38zł 121,04zł 25% 4895152305419 162

1007 Pixel King set Sony

Pixel King to nowoczesne rozwiązanie w zakresie 
kreatywnego manipulowania sztucznym 
oświetleniem pracujące w systemie TTL. Dzięki 
zastosowaniu technologii radiowej i dużego zasięgu 
działania nadajnika źródło światła można 
zlokalizować dokładnie tam, gdzie jest potrzebne. 

 •  obsługa systemu TTL
 •  możliwość wyzwalania lamp studyjnych
 •  dodatkowa "gorąca stopka" w nadajniku
 •  możliwość dowolnego ustawiania kombinacji 3 kanałów i 3 
grup
 •  zasilanie bateriami AA

288,92zł 216,69zł 25% 4895152305396 74



448 Pixel Pawn TF-363 set Sony
Urządzenie to jest przeznaczone do radiowego 
wyzwalania lamp błyskowych, może również 
pracować jako radiowy wężyk spustowy do 
wyzwalania migawki aparatu.

Warto podkreślić, że nadajnik systemu PAWN może 
współpracować z dowolną liczbą odbiorników, dzięki 
czemu możemy wygodnie kontrolować większą 
ilość lamp bez potrzeby stosowania fotoceli. Jest to 
rozwiązanie przydatne zwłaszcza w czasie pracy w 
plenerze, kiedy światło słoneczne bardzo mocno 
ogranicza funkcjonalność fotoceli.

 •  częstotliwość pracy 2.4 GHz oraz obsługa 16 kanałów
 •  prędkość synchronizacji z lampą błyskową: 1/250s
 •  możliwość wyzwolenia lampy błyskowej przez gorącą 
stopkę
 •  poprzez urządzenie Pawn można kontrolować systemowe 
lampy błyskowe jak i oświetlenie studyjne
 •  możliwość wyzwolenia migawki aparatu
 •  PAWN ma możliwość kontroli kilku aparatów w celu 
wykonania zdjęcia w tym samym czasie na kilku aparatach
 •  maksymalna odległość umożliwiająca operowanie 
urządzeniem to 80 około metrów
 •  ultra niskie zużycie energii, nadajnik może pracować około 
2 lat, odbiornik około 300 godzin
 •  niskie napięcie urządzenia pozwala na używanie 
akumulatorów

81,86zł 61,40zł 25% 4895152302357 55

449 Pixel Pawn TF-364 set Olympus/Panasonic 96,31zł 72,23zł 25% 4895152302395 29

905 Pixel PF-508 Rook for Canon
Pixel Rook to system sterowania lampami 
błyskowymi. Umożliwia on wyzwalanie lamp na trzy 
sposoby: radiowo, kablem przyłączeniowym oraz za 
pośrednictwem gorącej stopki. Zatem sprzedawany 
zestaw pozwala na równoczesne odpalanie trzech 
źródeł światła.

 •  radiowe wyzwalanie lamp błyskowych,
 •  obsługa lamp błyskowych systemowych
 •  obsługa studyjnych lamp błyskowych
 •  programowanie do trzech grup lamp w siedmiu 
kombinacjach
 •  obsługa TTL przez gorącą stopkę
 •  radiowe wyzwalanie aparatu w trybie slave
 •  synchronizacja do 1/320s
 •  funcja wzbudzania

239,48zł 179,61zł 25% 4895152306713 61

906 Pixel PF-508 Rook for Nikon 174,27zł 130,70zł 25% 4895152306737 5

907 Pixel PF-510 Bishop for Canon System sterowania lampami błyskowymi 
umożliwiający wyzwalanie lamp na 3 sposoby: 
radiowo, kablem przyłączeniowym oraz za 
pośrednictwem złącza gorącej stopki. System 
radiowy umożliwia pełną kontrolę nad oświetleniem 
niezależnie od miejsca w którym odbywa się sesja. 
Dodatkowo Pixel Bishop pozwala na zdalne 
wyzwalanie aparatu.

 •  wyzwalacz dedykowany do aparatów i lamp firmy 
Canon/Nikon
 •  wyzwalanie lamp na 3 sposoby 
 •  system radiowy umożliwiający wyzwalanie lamp 
zasłoniętych np. przez ścianę 
 •  zdalne wyzwalanie aparatu 
 •  obsługa studyjnych lamp błyskowych 
 •  programowanie do 3 grup lamp 
 •  7 częstotliwości 
 •  radiowe wyzwalanie aparatu w trybie slave 
 •  synchronizacja do 1/320 s. 
 •  funkcja wzbudzania

175,42zł 131,57zł 25% 4895152305013 107

908 Pixel PF-510 Bishop for Nikon 175,42zł 131,57zł 25% 4895152305037 117

1014 Pixel Rook PF-508 RX receiver for Canon

Dodanie do wyzwalacza Pixel Rook kolejnych 
odbiorników pozwala znacznie rozbudować system 
oświetlenia sceny. Pełną kontrolę oświetlenia i 
swobobę pracy daje możliwość programowania aż 
trzech grup lamp. Ponadto Pixel Rook został 
wyposażony w funkcję zdalnego wyzwalania 
aparatu. Zastosowanie jej z dwoma aparatami 
pozwala wykonać w tej samej chwili dwa ujęcia z 
różnych kątów.

 •  radiowe wyzwalanie lamp błyskowych,
 •  obsługa lamp błyskowych systemowych
 •  obsługa studyjnych lamp błyskowych
 •  obsługa programowanie do trzech grup lamp w siedmiu 
kombinacjach
 •  obsługa TTL przez gorącą stopkę
 •  radiowe wyzwalanie aparatu w trybie slave
 •  synchronizacja do 1/320s
 •  funcja wzbudzania

114,65zł 85,99zł 25% 4895152306799 14

1015 Pixel Rook PF-508 RX receiver for Nikon 114,65zł 85,99zł 25% 4895152306812 56

1010 Pixel Soldier TF-371 RX receiver for Canon
Odbiornik radiowy Pixel Soldier przeznaczony do 
współpracy z aparatami fotograficznymi firmy 
Canon, umożliwia sterowanie lampami błyskowymi. 
Odbiornik i nadajnik nie muszą się widzieć, 
ponieważ komunikują się ze sobą radiowo. System 
Pixel Soldier można rozbudowywać o kolejne 
odbiorniki, które współpracują one ze sobą w 
odległości 80 metrów w linii prostej. Ponadto system 
posiada funkcję zdalnego wyzwalania aparatu.

 •  radiowe wyzwalanie lamp błyskowych 
 •  obsługa studyjnych lamp błyskowych 
 •  radiowe wyzwalanie aparatu w trybie slave 
 •  synchronizacja do 1/320s 
 •  funkcja wzbudzania

71,09zł 53,32zł 25% 4895152303057 18

1011 Pixel Soldier TF-372 RX receiver for Nikon 71,09zł 53,32zł 25% 4895152303132 87

1012 Pixel Soldier TF-373 RX receiver for Sony 71,09zł 53,32zł 25% 4895152303170 97

1013 Pixel Soldier TF-374 RX receiver for Olympus 60,43zł 45,32zł 25% 4895152303231 81

901 Pixel Soldier TF-371 set Canon Wyzwalacz radiowy Pixel Soldier przeznaczony do 
współpracy z aparatami fotograficznymi firmy 
Canon, umożliwia sterowanie lampami błyskowymi. 
Wyzwalacz pozwala na skonfigurowanie lamp w 
trzech grupach (A, B i C) i wyzwalanie ich w siedmiu 
konfiguracjach ( A, B, C, A+B, A+C, B+C, A+B+C). 
Odbiornik i nadajnik nie muszą się widzieć, 
ponieważ komunikują się ze sobą radiowo. System 
Pixel Soldier można rozbudowywać o kolejne 
odbiorniki, które współpracują one ze sobą w 
odległości 80 metrów w linii prostej. Ponadto system 
posiada funkcję zdalnego wyzwalania aparatu.

 •  radiowe wyzwalanie lamp błyskowych 
 •  obsługa studyjnych lamp błyskowych 
 •  programowanie do trzech grup lamp w siedmiu 
kombinacjach 
 •  radiowe wyzwalanie aparatu w trybie slave 
 •  synchronizacja do 1/320s 
 •  funkcja wzbudzania

148,10zł 111,08zł 25% 4895152303019 106

903 Pixel Soldier TF-373 set Sony 127,35zł 95,51zł 25% 4895152303156 1

904 Pixel Soldier TF-374 set Olympus/Panasonic 107,77zł 80,83zł 25% 4895152303194 19

458 Pixel TC-252 DC0 (Nikon MC-30)

Pixel TC-252 umożliwia zdalne wyzwolenia aparatu 
oraz zaplanowanie serii zdjęć za pomocą 
wbudowanego interwałometru. Spełnia funkcje 2 
urządzeń: wężyka spustowego i interwałometru.

 •  Umożliwia fotografowanie na długich czasach naświetlania 
bez poruszania aparatem,
 •  Posiada rozbudowane funkcje,
 •  Umożliwia przewodowe wyzwolenie aparatu, z 
jednoczesnym ustawieniem czasu otwarcia migawki za 
pomocą wbudowanego interwałometru
 •  Czytelny wyświetlacz LCD
 •  Wyposażony w dwustopniowy przycisk, 
 •  Współpracuje z różnymi markami/modelami aparatów,

53,00zł 39,75zł 25% 4895152302715 131

459 Pixel TC-252 DC1 (Nikon MC-DC1) 53,00zł 39,75zł 25% 4895152302739 17

1912 Pixel TC-252 RS1 (Panasonic DMW-RS1) 53,00zł 39,75zł 25% 4895152302876 19

463 Pixel TC-252 S1 (Sony-RC1000) 53,00zł 39,75zł 25% 4895152302814 8

464 Pixel TD-381 flash battery pack Battery pack Pixel TD-381 jest urządzeniem 
przeznaczonym do dodatkowego zasilania 
zewnętrznych lamp błyskowych. Dzięki jego 
zastosowaniu można znacznie zwiększyć ilość 
zdjęć jakie można wykonać w jednej serii.

 •  przyspiesza ładowanie lampy błyskowej 
 •  zasilany 4 lub 8 akumulatorami AA 
 •  zwiększa ilość zdjęć w serii

163,86zł 114,70zł 30% 4895152301510 98
465 Pixel TD-382 flash battery pack 163,86zł 114,70zł 30% 4895152301534 118
466 Pixel TD-383 flash battery pack 114,65zł 80,26zł 30% 4895152301558 1
467 Pixel TD-384 flash battery pack 97,45zł 68,22zł 30% 4895152301572 102

451 Pixel TW-282 DC1 (Nikon MC-DC1)
Elektroniczny wyzwalacz radiowy Pixel TW-282 jest 
przeznaczony do zdalnego wyzwalania migawki 
aparatu.

 •  częstotliwość pracy 2.4 GHz
 •  zasięg działania : do 80metrów
 •  ilość kanałów: 99 lub wszystkie
 •  czas podtrzymania w trybie Standby: ponad 4lata (przy 
markowych batteriach AAA)
 •  czas podtrzymania odbiornika w trybie Standby: 400godzin 
(batteria CR-2)

154,46zł 115,85zł 25% 4895152300636 27

444 Zestaw Live View Pixel LV-W1 Canon
Zestaw Pixel LVW1 to urządzenie pozwalające na 
radiową transmisję sygnału video generowanego 
przez funkcje Live View w aparacie do 
zewnętrznego odbiornika. Możemy dzięki temu 
obserwować na żywo z odległości do 100 metrów to 
co "widzi" aparat i w dowolnej chwili wyzwolić 
migawkę. Warto podkreślić, że zestaw ten, w 
przeciwieństwie do innych podobnych urządzeń, 
podłączamy bezpośrednio pod wyjście video 
aparatu.

 •  częstotliwość pracy 2.4 GHz oraz 466 MHz
 •  3 kanały do wyboru
 •  maksymalny zasięg to 100 metrów (na otwartej przestrzeni)
 •  obsługa trybu zdjęć pojedyńczych, seryjnych, trybu Bulb 
oraz zdjęć z opóźnionym otwarciem migawki
 •  wysokiej jakości wyświetlacz 3.0" TFT
 •  rozdzielczość obrazu 960x240 px
 •  akumulator 3.7V 1200 mAh, zapewniający do 6 godzin 
pracy
 •  możliwość podłączenia odbiornika bezpośrednio do aparatu

433,39zł 216,70zł 50% 4895152300919 68

445 Zestaw Live View Pixel LV-W1 Nikon 433,39zł 216,70zł 50% 4895152300933 16


