
Specificaties en vermeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant worden gewijzigd.

STF‑8 Twinflitser
• 's Werelds eerste*

macroflitser met een stof-,
spat- en vorstbestendig
(-10°C) ontwerp

• Compact en licht macro-
flitssysteem

• GN 8.5 (gebruikt 2 koppen)
en GN 6 (slechts 1 kop)

• Ondersteunt verschillende
opnametechnieken

• Verstelbare hoek van de
flitserkop binnen een hoek
van -60° to 40°

• Flexibele prestaties voor
enorm uitgebreide macro-
opname-expressie

• Gepast verdeeld licht voor
effect met zachte belichting

• Gebruiksvriendelijke
subregelaar

De macro-opname-expressies uitbreiden
Olympus introduceert met trots 's werelds eerste macroflitser met een stof‑, spat‑ en vorstbestendige (‑10°C) constructie in een
licht en compact ontwerp. Bent u in het regenwoud of in de woestijn? Geen probleem! Deze flitser is geschikt voor elke omgeving.
De STF‑8 ondersteunt fotograferen met flits wanneer dit wordt gecombineerd met camera's met de modi focus‑stacking en
focus‑bracketing. Deze functie is erg handig als u foto's van bloemen, insecten en commerciële foto's in de studio wilt maken. De
gebundelde adapterring is compatibel met de M.ZUIKO DIGITAL ED 30 mm 1:3.5 Macro, M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm 1:2.8 Macro
en M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑40 mm 1:2.8 PRO. Deze compacte macroflitser biedt veelzijdige en creatieve belichtingsopties door
de uitvoerratio van elke head, single of dual te besturen. Als u beide koppen van de tweevoudige flitser gebruikt, is de GN 8,5, en
als u slechts één flitser gebruikt, is de GN 6. Buiten de modus TTL Auto Sync voor precisiecontrole kunt u de flitser instellen in
vergrotingen van 1/3 stap op de camera als deze in de dual‑modus staat, en in vergrotingen van 1 stap met de flitserkiezer. De
hoofdflitser kan ook worden gebruikt als besturing om meerdere flitseenheden te besturen.

Specificaties

Richtgetal
ISO 100 Eén flitser (RG 6.0) / Twee

flitsers (RG 8.5)

Belichting
Lichtintensiteitsratio 1:8 - 1:1 - 8:1
Eén flits Ja
Emissieperiode < 1/1000 s
Lichtintensiteit 1/1 - 1/128

Belichtingshoek
Boven / beneden 61°
Links / rechts 72°
Standaard Weergavegebied bij

brandpuntsafstand: 12 mm
(Micro Four Thirds)

Flitsmodi
Opties TTL-AUTO, MANUAL, RC

Bounce Hoek
Boven / beneden 60° / 40°

Draadloze Flitsercontrole
Aansturing Getriggerd en bestuurd

(draadloos Olympus RC-
flitssysteem)

Aantal kanalen 4 kanalen
Groepsinstelling 4 groepen
Opties RC

Netvoeding
Stroombron 4 AA-batterijen
Batterij Alkaline of Ni-MH
Hersteltijd Ca. 4 s
Batterijduur van de flitser Ca. 480 opnamen

(Alkalinebatterijen)
Ca. 1.330 opnamen (NiMH-
batterijen)



Specificaties en vermeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant worden gewijzigd.

Afmetingen
Afmetingen (BxHxD) 45,4 x 39,7 x 42,3 mm (één

flitser)
Gewicht 283 g

Omgeving
Temperatuur -10 - 40 °C

Gebruikstemperatuur
Bescherming tegen
binnendringen van vloeistoffen

Spatwaterdichte constructie


