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1332 Quantuum adapter do softboxa z mocowaniem Elfo

Elfo ring to pierścień który pozwala na montaż 
softboxów marki Quantuum do lamp studyjnych z 
mocowaniem Elfo. Pasuje do softboksów 
prostokątnych, kwadratowych oraz oktagonalnych 
marki Quantuum.

 •  Quantuum adapter do softboxa z mocowaniem 
Elfo
 •  Pasuje do softboksów prostokątnych, 
kwadratowych oraz oktagonalnych
 •  Konstrukcja pozwala na swobodny obrót o 360º

 •  Softboxy z mocowaniem Elfo 46,89 zł 23,45zł 50% 5901698700614 142

547 Quantuum batterypack do DP-300, DP-600 (sam akumulator)
Akumulator Niklowo-Wodorowy o pojemności 3000 
MAh umożliwi dłuższą pracę z zastosowaniem 
batterypacka Dual Power DP300 / DP-6.

 •  Napięcie ładowania: 12V
 •  Rodzaj: Niklowo-Wodorowy
 •  Prąd ładowania: 300 mA (0.1c) x 16 godzin
 •  Pojemność: 3000 MAh
 •  Wymiary (dł, wys, szer) : 140x50x50mm
 •  Waga: 650 g

 •  Quantuum DP-300 lampa błyskowa
 •  Quantuum DP-600 lampa błyskowa
 •  Quantuum DC300 akumulator do 
lamp R+300, R+ 600 DualPower

151,21 zł 75,61zł 50% 6949782080302 31

1577 Quantuum Blenda dyfuzyjna 91x122cm

Służy do rozpraszania światła lampy błyskowej. 
Świetnie sprawdzi się w plenerze. Wymiary to 
91×122 cm. Całość zamknięta jest estetycznym w 
pokrowcu o średnicy 60cm. Wysokiej jakości 
materiały użyte do produkcji blendy, gwarantują 
długą i bezproblemową eksploatację.

 •  Rozmiar po rozłożeniu: 91x122cm
 •  Rozmiar po złożeniu (średnica pokrowca): 40cm
 •  Małe rozmiary transportowe
 •  Estetyczny pokrowiec

- 55,33 zł 38,73zł 30% 5901698705466 7

120 Quantuum Blenda srebrno-biała 91x122cm

Dzięki różnym kolorom powierzni odbijających 
możemy uzyskać różne efekty oswietleniowe 
pożądane w danej sytuacji. Całość zamknięta w 
estetycznym pokrowcu o średnicy 60cm. Wysokiej 
jakości materiały użyte do produkcji blendy, 
gwarantują długą i bezproblemową eksploatację.

 •  Wysokiej jakości materiały użyte do produkcji
 •  Rozmiar po rozłożeniu: 91x122cm
 •  Rozmiar po złożeniu (średnica pokrowca): 40cm
 •  Waga: 500g
 •  2 płaszczyzny odbijające światło
 •  Małe rozmiary transportowe
 •  Estetyczny pokrowiec

- 19,98 zł 13,99zł 30% 5901698715250 665

123 Quantuum Blenda srebrno-złota 120x180cm

Dzięki różnym kolorom powierzni odbijających 
możemy uzyskać różne efekty oswietleniowe 
pożądane w danej sytuacji. Pozwala na odbijanie 
światła lampy lub słońca i doświetlanie 
zacienionych miejsc. Wyposażona jest w dwa 
ekrany, z których każdy zapewnia inną jakość 
odbitego światła. 

 •  Wysokiej jakości materiały użyte do produkcji
 •  Rozmiar po rozłożeniu: 120x180cm
 •  2 płaszczyzny odbijające światło
 •  Małe rozmiary transportowe
 •  Estetyczny pokrowiec

- 27,67 zł 19,37zł 30% 5901698715236 271

220 Quantuum DC300 akumulator do lamp R+300, R+ 600 DualPower

Akumulator może być wykorzystywany jedynie z 
lampami Quantuum DP-300/600, Wymienny 
akumulator Ni-MH o pojemności 3000mAh, 
Poręczny pokrowiec w zestawie, Wytrzymała 
metalowa obudowa.

 •  Napięcie ładowania: AC 100-240V / 50-60 Hz
 •  Bateria: Niklowo-Wodorowa
 •  Czas ładowania: ~260 minut
 •  Ilość błysków: ~150 @ 300Ws
 •  Wymiary (dł, wys, szer): 195x165x65mm
 •  Waga: 1 kg

 •  Quantuum batterypack do DP-300, 
DP-600 (sam akumulator)
 •  Quantuum DP-300 lampa błyskowa
 •  Quantuum DP-600 lampa błyskowa

236,01 zł 118,01zł 50% 5901698715670 40

472 Quantuum Leadpower LP-750 dodatkowy akumulator
Akumulator Ni-MH o pojemności 9Ah umożliwi 
dłuższą pracę z inwerterem przenośnym 
Quantuum Leadpower LP-750.

 •  Wykonany z najwyższej jakości materiału.
 •  400 zdjęć na pełnym naładowaniu, 
 •  Pojemności 9Ah

 •  Quantuum Leadpower LP-750. 323,67 zł 161,84zł 50% 6952344202876 1

134 Quantuum parasolka złota 120cm
Parasolka złota jest najprostszym, ale bardzo 
skutecznym elementem odbijającym światło lampy 
błyskowej. Pasuje do każdego standardowego 
uchwytu. Parasolki firmy Quantuum wykonane są z 
materiału najwyższej jakości co zapewnia 
równomierny rozkład światła oraz zachowanie 
odpowiedniej temperatury barwowej.

 •  Złota powierzchnia
 •  Najwyższa jakość materiałów. 
 •  Średnica: 120cm.

- 23,29 zł 11,65zł 50% 5901698700195 80

135 Quantuum parasolka złota 150cm
 •  Złota powierzchnia
 •  Najwyższa jakość materiałów. 
 •  Średnica: 150cm.

- 25,13 zł 12,57zł 50% 5901698700201 65

1730 Quantuum pilot zdalny do R+ Digital Quantuum Pilot zdalny do serii R+ Digital z kablem 
5m

 •  Typ: pilot zdalny
 •  Przeznaczenie: do serii R+ Digital
 •  Długość przewodu: 5m

 •  R+300 Digital, 
 •  R+600 Digital, 
 •  R+1000

64,11 zł 19,23zł 70% 5901698701574 7
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2884 Quantuum Pulse torba transportowa

 Torba Quantuum Pulse pozwala w sposób 
wygodny i bezpieczny przechowywać i przewozić 
zestaw lamp studyjnych wraz z podstawowym 
zapasem akcesoriów. Jednorazowo można do niej 
zapakować nawet do sześciu lamp studyjnych. 
Ścianki są usztywnione i wyściełane od wewnątrz 
materiałem pozwalającym na zamocowanie 
przegród za pomocą rzepów.

 •  Wzmocnione dno oraz ściany torby,
 •  Ładowność: do 6 lamp studyjnych jednocześnie,
 •  6 przegród mocowanych do ścian rzepami,
 •  Wewnętrzna, podwójna kieszeń siatkowa na 
akcesoria,
 •  Kółka ułatwiające przewożenie torby,
 •  Dwie nóżki, na których można stabilnie postawić 
torbę w pozycji pionowej,
 •  Dodatkowe nóżki podłużne na boku torby,
 •  Podwójny zamek błyskawiczny zapewnia szybki 
dostęp do sprzętu
 •  Wymiary zewnętrzna: 111 x 33 x 23 cm
 •  Wymiary wewnętrzne: 113 x 38 x 25 cm

 •  Do 6 lamp studyjnych jednocześnie, 364,76 zł 273,57zł 25% 5901698715182 3

3685 Quantuum Space 185 srebrny parasol paraboliczny

Duża paraboliczna parasolka odbijająca światło 
zapewniająca miękkie i rozproszone oświetlenie. 
Stelaż z włókna szklanego, sztyca wykonana z 
metalu pozwala zamontować parasolkę do 
każdego modelu lamp studyjnych Quantuum.

 •  Srebrna powierzchnia
 •  Łatwy montaż do każdej lampy studyjnej 
Quantuum
 •  Średnica 185cm

- 157,34 zł 118,01zł 25% 5901698710330 15

3339 Quantuum Up! 400 Kit zestaw

Quantuum Up! 400 Kit to zestaw składający się z 
dwóch lamp Quantuum Up! 200 o mocy 200Ws, 
dwóch statywów 200cm oraz dwóch białych 
parasolek transparentnych. Taki komplet sprzętu 
pozwoli wykonać efektowne zdjęcia i jest 
jednocześnie idealnym wprowadzeniem do 
fotografii studyjnej.

 •  Regulacja mocy w przedziale 5.0 – 7.0 w 20 
krokach co 0.1 (1/16 – 1/1)
 •  Temperatura barwowa błysku 5600K +/-200K
 •  Krótki czas ładowania i płynnie regulowana moc 
światła pilotującego
 •  Fotocela z funkcją pomijania przedbłysku 
pomiarowego TTL
 •  Automatyczne rozładowanie lampy po 
zmniejszeniu energii błysku
 •  Lekka i kompaktowa obudowa z mocowaniem typu 
Bowens S.
 •  Lampy współpracują z systemem sterowania 
bezprzewodowego Quadralite Navigator

 •  System sterowania 
bezprzewodowego Quadralite Navigator 599,84 zł 419,89zł 30% 5901698715380 9

3338 Quantuum Up! 700 Kit zestaw

Zestaw lamp, który służy do pracy w studio. 
Zestaw zawiera pakiet podstawowego sprzętu 
studyjnego w skład którego wchodzą lampy 
Quadralite Up! 200 i 300. Wyposażenie posiada 
mocowanie Bowens S. Lampy współpracują z 
systemem sterowania bezprzewodowego 
Quadralite Navigator. Niewielkie rozmiary i niska 
waga ułatwiają transport i operowanie lampami w 
studio. Moc błysku można regulować w zakresie 
od 5.0 do 7.0 w 20 krokach. Przy minimalnej mocy 
czas trwania błysku wynosi jedynie 1/2000s, a 
czas ładowania to tylko 0.3s.

 •  Temperatura barwowa błysku 5600K
 •  Krótki czas ładowania i płynnie regulowana moc 
światła pilotującego
 •  Fotocela z funkcją pomijania przedbłysku 
pomiarowego TTL
 •  Dwie lampy Quadralite Up! 200
 •  Jedną lampę Quadralite Up! 300
 •  Trzy statywy 200 cm
 •  Biała parasolka transparentna
 •  Softbox 60x60cm
 •  Wrota z plastrem miodu i filtrami barwnymi
 •  Czasza 7 oraz 6 cali
 •  Wbu do wany odbior nik sys temu Quadra lite 
Navi ga tor X do ste ro wa nia  bez prze wo do we go

• Nadajnik z systemem Quadralite 
Navigator X 1 042,87 zł 730,01zł 30% 5901698715403 12

969 Quantuum zestaw akcesoriów do lamp Nikon SB600, SB800 
36x61mm

Flash Gun Accessory Kit to bogaty zestaw 
akcesoriów przeznaczonych do strobbingu, czyli 
kreatywnego wykorzystania światła systemowych 
lamp błyskowych. Stworzony został z myślą o 
fotografach, którzy posiadając jedną lub kilka lamp 
systemowych chcą stworzyć ciekawe aranżacje 
oświetleniowe w studiu lub w plenerze.

 •  Zestaw do lamp Nikon SB600 oraz SB800
 •  Zestaw zawiera Beauty dish z białym 
wypełnieniem, dyfuzor kulisty, wrota, plaster miodu 
oraz snoot

• Nikon SB600 oraz SB800 169,72 zł 84,86zł 50% 5901698701093 23

971 Quantuum zestaw akcesoriów do lamp TTL - dodatkowe wrota

Wrota to dodatkowa nakładka do zestawu 
akcesoriów dla lamp systemowych. Prosta 
konstrukcyjnie, a jednocześnie bardzo praktyczna 
w użyciu nasadka, pozwalająca zapanować nad 
kierunkiem rozchodzenia się światła 
pochodzącego z lampy błyskowej.

 •  Kompatybilne z zestawami akcesoriów do lamp 
systemowych
 •  Najwyższa jakość wykonania

• Zestawami akcesoriów do lamp 
systemowych 26,20 zł 13,10zł 50% 5901698701062 151

118 Quantuum Blenda 5in1 91x122cm

Quadralite blenda 5w1 to doskonałe narzędzie do 
modelowania światła w każdych warunkach, 
zamknięte w jednym, niewielkim pokrowcu. 
Posiada aż pięć powierzchni modyfikujących 
światło przez co można szybko i łatwo dopasować 
jej działanie do zapotrzebowania.

 •  Wysokiej jakości materiały użyte do produkcji
 •  Rozmiar po rozłożeniu: 91x122cm
 •  5 płaszczyzn odbijających światło
 •  Małe rozmiary transportowe
 •  Estetyczny pokrowiec

- 60,86 zł 30,43zł 50% 5901698715212 13
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2122 Quantuum dyfuzor Mini
Quantuum blenda dyfuzyjna to doskonałe 
narzędzie do modelowania światła w każdych 
warunkach, zamknięte w jednym, niewielkim 
pokrowcu. 

 •  Wysokiej jakości materiały użyte do produkcji
 •  Rozmiar 40cm
 •  powierzchnia dyfuzyjna
 •  Małe rozmiary transportowe
 •  Estetyczny pokrowiec

- 18,44 zł 9,22zł 50% 5901698701567 11

421 Quantuum uchwyt do parasolki i lamp błyskowych BK-1

Uchwyt Quantuum dający możliwość podłączenia 
trzech lamp systemowych do statywów studyjnych. 
Lampy montowane są w stopkach Iso 
umieszczonych na regulowanym przegubie, który 
posiada specjalny uchwyt do zamontowania 
parasolki.

 •  Solidna budowa
 •  Możliwość zamontowania 3 lamp systemowych
 •  Mocowanie na parasolkę

• lampy systemowe z mocowaniem do 
stopek ISO 27,75 zł 13,88zł 50% 5901698703608 1


