
Název produktu: Fotostudio 2x světelný stan, 2x 45 W lampa 

2. název produktu: Fotostudio: 2x fotostan, 8x fotopozadí, 3x stativ a 2x lampa 45 W 

Číslo produktu: CRA-171012615 

Prodejce: all-in-pokershop.cz/ 

Světelný stan umožňuje snadné fotografování profesionálních digitálních fotografií. Je ideální pro prodejce e-

shopu pro vytvoření produktové fotografie, milovníky fotografií a sběratele. Filtruje světlo, aby zabránilo stínům 

a odrazům na lesklých objektech a dává čisté profesionální pozadí všem položkám. Jeho speciální nylonová 

tkanina rozptýlí vnější světlo, změkčuje stíny a snižuje oslnění. Každý stan je dodáván s černým, bílým, tmavě 

modrým a červeným pozadím včetně obalu.  

Při použití tohoto mini studia budete moci dělat fotografie malých objektů (např: květiny nebo šperky). Sada 

obsahuje 2 bílé světelné stany. Jeden měří cca 80 x 80 x 80 cm a druhý cca 40 x 40 x 40 cm. Osvětlení je 

zajištěno 2 světly 45 W (5500K) každé včetně 2 stativů. Světla mají vypínač, pro snadné zapnutí a vypnutí. Pro 

zabránění pohybu fotoaparátu při fotografování použijete stativ na fotoaparát, který je v ceně. Pomocí stativu váš 

fotoaparát zůstává stabilní. Stativ lze také nastavit na výšku, mezi 35 a 105 cm. Můžete si vybrat ze 4 různých 

foto pozadí (8 Foto pozadí celkem pro 2 různé velikosti) červené, bílé, černé a modré. Mini foto studio lze snadno 

vzít s sebou a nastavit dle potřeby (taška není v ceně).  

Specifikace: 

• Počet světelných stanů: 2 

• Napájení: 45 W / E27 

• Počet foto pozadí: 8 

• Počet stativů: 2 

• Nastavitelné stativy: Ano  

• Nastavitelná výška: 30 cm-55 cm  

• Stativ fotoaparátu: 1 

• Nastavitelný stativ fotoaparátu: Ano (35 - 105 cm) 

• Počet lamp: 2 

• Vypínač: Ano 

• Barevná teplota: 5500 Kelvin 

• Přenosná taška: Ne 

• Rozměry velký stan: cca 80 x 80 x 80 cm 

• Rozměry malý stan: cca 40 x 40 x 40 cm 

• Průměr stínítka: Ø 15 cm 

• Napětí: 220 - 240 V 

K dodání: 

KÓD MNOŽSTVÍ PRODUKT 

   

ELM-MX40DS 1 kus Fotostan 40x40x40 cm + 4x fotopozadí 

ELM-MX80DS 1 kus Fotostan 80x80x80 cm + 4x fotopozadí 

ELM-MXS102 1 kus Stativ 3D fotografický stativ, Tripod 36-105 cm 

ST-30-56 2 kusy Stativ 30 - 55 cm 

ELM-MXSM1 2 kusy Lampa, stínítko 15 cm se spínačem  

XLD-190042-45W 2 kusy Foto lampa - Úsporná zářivka 45W/5500K, E27 

   

https://www.all-in-pokershop.cz/all-in_pokershop/eshop/11-1-Studiove-vybaveni-fotopotreby/131-3-Svetelne-stany/5/1861-Fotostudio-2x-svetelny-stan-2x-45-W-lampa
https://www.all-in-pokershop.cz/all-in_pokershop/eshop/8-1-Dum-a-zahrada/164-3-Mozaikove-stoly-stolky-a-sety/5/1869-Zahradni-stolek-Stolek-pod-kytky-s-luxusni-mozaikou


• Viz fotografie níže 

• KÓD: CRA-171012615 

  

 

  


