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Cenník TimeLapse sliderov ArduLapse

ArduLapse MAXI drive

cena: 460,- Eur

Obsahuje:










TimeLapse slider, riadený mikropočítačom
vozík + koľajnice s dĺžkou 0,6 m - 2,4 m
motor + riadiaci mikropočítač
batérie 3x3400 mAh, 12 V + nabíjačka, výdrž cca 20 000
krokov - ZADARMO
pohonný klinový remeň
skrutka pre hlavu statívu (závit 1⁄4“)
redukcia pre hlavu statívu z 1⁄4“ na 3⁄8“
kvalitná statívova guľová hlava do 3 kg,
závit 1⁄4“
2x aretácia proti preklopeniu vozíka

Technické parametre:
 nosnosť: 7 kg vo vodorovnom pohybe, 2.5 kg/45°, 2 kg v kolmom pohybe nahor (odporúčaný je externý zdroj)
 dĺžka koľajníc až do 2,4 m, možnosť výmeny koľajníc za dlhšie / kratšie (0,6 m, 0,8 m, 1m, 1,2 m, 1,6 m, 2m,
2,4 m)
 hladký plynulý chod na ložiskách
 možnosť pripojenia dvoch statívov
 jednoduchá montáž - demontáž

Riadiaci mikropočítač:















±
±


4 režimy pohybu: krokový, plynulý chod, bez pohybu, cik-cak režim - nekonečný pohyb tam a spať
pauza medzi krokmi: 0,5 sek. - 24 hod. , nastaviteľný krokovací interval
dĺžka kroku: 0,5 mm - 5 cm
meniteľná dĺžka kroku počas behu
nastaviteľný počet krokov: presný počet, až po okraj, nekonečný počet krokov
nastaviteľná rýchlosť motora: 10 rýchlosti – min. 1 mm/s, max. 11 mm/s
brzdenie motora: on/off
oneskorený štart: 1 sek. - 24 hod.
nastaviteľný smer pohybu - vľavo / vpravo
nastaviteľná dĺžka fotoimpulzu: 10 ms - 1000 ms
nastaviteľný min. časový krok
automatická kalibrácia na okraj koľajníc - vľavo / vpravo
nastavenie jasu podsvietenia displeja
pamäť posledných nastavení
podpora IR (infra) remote control - diaľkovo ovládaná spúšť (Canon, Nikon, Olympus, Pentax, Sony, Minolta)
podpora Selfie pre mobily (na vyžiadanie)
podpora káblovej diaľkovej spúšte (na vyžiadanie podľa typu fotoaparátu)
napájanie z batérie (12 V) alebo externého zdroja (9-12 V)

Kontakt: +421 915 829 967
info@timelapse-slider.sk
www.timelapse-slider.sk
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ArduLapse Slider

cena: 170,- Eur

Obsahuje:







TimeLapse slider, manuálny bez elektroniky
vozík + koľajnice s dĺžkou 0,6 m - 2,4 m
skrutka pre hlavu statívu (závit 1⁄4“)
redukcia pre hlavu statívu 1⁄4“ na 3⁄8“
kvalitná statívova guľová hlava do 3 kg, závit 1⁄4“, vymeniteľná
2x aretácia proti preklopeniu vozíka

Technické parametre:
 nosnosť až 8 kg
 dĺžka koľajníc až do 2,4 m, možnosť výmeny koľajníc za dlhšie / kratšie (0,6 m, 0,8 m, 1m, 1,2 m, 1,6 m, 2m,
2,4 m)
 hladký plynulý chod na ložiskách
 možnosť pripojenia dvoch statívov
 jednoduchá montáž - demontáž

Kontakt: +421 915 829 967
info@timelapse-slider.sk
www.timelapse-slider.sk

