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Hlavní vlastnosti
• Počasí odolná konstrukce pro exponování v exteriéru

• Směrné číslo 36 při ISO 100/m 

• Bílé světlo LED  vhodné pro záznam videoklipů a snímků

• Horizontální a vertikální naklopení hlavy blesku

• Širokoúhlý panel

• Uživatelsky nastavitelné funkce

• Univerzální ovládací systém

• Design s malými rozměry & malou hmotností

standardní příslušenství obj. č.

měkké pouzdro A-AC141

stojánek pro blesk

barva obj.č. EAN

black 30439 0027075233003

typ nasazovací do sáněk fotoaparátu, P-TTL automatický blesk se zoomovací výbojkou

směrné číslo max. 36 (ISO 100/m)

trvání záblesku (1/2 max.) (M1/1) blesk: cca. 1/1200 sek. (P-TTL) nejkratší doba: cca. 1/20000 sek.

nabíjecí doba/celkový počet záblesků AA Alkalické (LR6) / nabíjecí doba: cca. 2.5 sek. / celkový počet záblesků: cca. 250
AA Nikl-Metal Hydridové (Ni-MH) (2500mAh) / nabíjecí doba: cca. 1.5 sek. / celkový počet záblesků:  
cca. 500
AA Lithium (FR6) /nabíjecí doba: cca.  2.5 sek. / celkový počet záblesků: cca. 440

úhel pokrytí Auto zoom aktivovaný autofokusem kompatibilního fotoaparátu v kombinaci s objektivem.

efektivní rozsah blesku cca. 0.7 m - 5.4 m (směrné č. 45, ISO 100, F/5.6)

AF bodový paprsek LED bílý paprsek je vysílán při slabém osvětlení nebo při nízkém kontrastu scény.
Efektivní rozsah: cca. 1m - 7m (dle našich testovacích podmínek.)

kompatibilní ISO rozsah ISO 25 - 1600

režimy blesku P-TTL auto, manuální, multi, bezdrátový (P-TTL/Manual)

kompenzace výstupu blesku v režimu P-TTL, -4.0 až +2.0 úrovně (krok 1/3, 1/2)

nastavení výstupu blesku bezdrátový blesk (P-TTL): (1/1-2/3-1/2-1/3)
manuální blesk: (1/1-1/2-1/4-1/8-1/16-1/32-1/64-1/128-1/256)
bezdrátový blesk (manuálně): (1/1-1/2-1/4-1/8-1/16-1/32-1/64-1/128-1/256)
multi blesk: (1/4-1/8-1/16-1/32-1/64-1/128-1/256)
režim paprsku LED: (Auto-1/1-1/2-1/4-1/8-1/16)

režim synchronizace blesku synchro s prvou lamelou závěrky,  synchro s druhou lamelou závěrky, řízení kontrastu, synchro  s velmi 
krátkými expozičními časy

odražený blesk vertikálně i horizontálně, zaklikávací polohy, aretace v 0°

širokoúhlý panel vysunuje se manuálně pro pokrytí širokého úhlu záběru

zdroj energie čtyři AA baterie, (alkalické(LR6), nikl-metal-hydridové (Ni-MH) nebo Lithiové(FR6))

rozměry a hmotnost 68 mm (š) × 111 mm (v) × 106 mm (h), cca. 290 g bez baterií

AF360 FGZ II
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AF360FGZ II automatický blesk pro digitální fotoaparáty PENTAX s výměnnými objektivy, má počasí odol-
nou konstrukci a LED světlo pro záznam videoklipů a exponování snímků se směrným číslem 36 při ISO 
100/m. Konstrukce dovoluje exponovat bleskem i za náročných povětrnostních podmínek, za deště i v 
mlze.

Hlavní vlastnosti
Spolehlivá počasí odolná konstrukce pro náročné exponování v exteriéru
28 kritických částí těla blesku je opatřeno těsněním včetně botky pro sáňkový kontakt. Spojením tohoto 
blesku s jedním z těl fotoaparátu a objektivu, které mají stejné vlastnosti tj. počasí odolnou konstrukci, 
si může uživatel vytvořit vysoce spolehlivý počasí odolný digitální imaging system, který zajišťuje spo-
lehlivý výkon i za nepříznivých venkovních podmínek, jako je déšť nebo místa, kde může dojít postříkání 
vodou nebo v prašném prostředí.

LED světlo pro záznam videoklipů a snímků
Oba nové modely mají začleněno v konstrukci těla světlo LED s vysokou intenzitou. LED světlo je vhodné 
nejen pro záznam videoklipů z malé vzdálenosti, ale též exponování snímků, které vyžadují delší expozici. 
Má též další funkce vytvoření světel v očích při portrétu a jako pomocné světlo AF ve tmě.*

• Funkce pomocného světla je k dispozici s těly fotoaparátů 645D, K-r, K-5, K-30, K-5 II, K-5 IIs, K-50 a K-500. Aby 
byla tato funkce podporovaná, musí být aktualizován firmware na poslední verzi.

Uživatelsky přívětivé nastavení funkcí
Uživatel si může přizpůsobit operace blesku přednastavením devíti různých funkcí blesku, včetně zapnutí/
vypnutí funkce světel očí LED a volby režimu blesku při exponování snímků.

Univerzální ovládací systém blesku
Oba modely nabízejí celou řada odpalovacích režimů** od pokročilého automatického režimu blesku P-
-TTL, při kterém je vyslán přípravný záblesk, který je detekován senzorem fotoaparátu pro přesné úrovně 
ovládání hlavního záblesku pro správnou expozici, pro manuální blesk, synchronizace s velmi krátkých 
časů a bezdrátový auto blesk P-TTL.
** Režimy odpálení blesku se liší v závislosti na těle použitého fotoaparátu.

Další vlastnosti

• Funkce odrazného blesku s nastavením úhlů -10 až 90° vertikálně a až  180° horizontálně.
• Elektronicky ovladaný zoom hlavy blesku pro pokrytí úhlů záběru objektivů od 24mm do 85mm (35mm formát)
• Vestavěný širokoúhlý panel , který se vytahne pro pokrytí úhlu záběru (35mm formátu)
• Automatické nastavení odpálení blesku v kombinaci s těly fotoaparátů PENTAX s výměnnými objektivy
• Vícenásobný záblesk je k dispozici
• Kratší čas nabíjení v porovnání s konvenčními modely

Design a specifikace jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.


