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Опознайте студийната фотография и открийте нови възможности

Изградете свое собствено студио с лесни и достъпни решения от Dynaphos

Правете снимки за своя онлайн магазин бързо и лесно



VT-Series – те растат заедно с вас!
Visico VT-Series заемат най-високата позиция сред любителските студийни светкавици в продуктовата гама на Dyna-
phos. VT 150 и VT 300 дават отлични възможности за конфигуриране на комплект студийно осветление за продуктова 
и портретна фотография, както и за оборудване на неголямо фотостудио с ниска степен на натоварване. 
Visico VT-Series са съвместими с практически всички аксесоари за професионални студийни светкавици Dynaphos. Това 
е предпоставка за изграждане на комплект осветление, който при необходимост може да бъде допълнен с десетки 
софтбоксове, рефлектори, пчелни пити, спотове и др.

Студийни светкавици Visico

Dynaphos - професионално студийно осветление

Аксесоари за VT-Series 
VT-Series са съвместими с всички аксесоари за 
професионални студийни светкавици.

Комплект Visico VT Mini
Готово решение от начален клас, базирано на студийни 
светкавици Visico VT 150. Комплектът е подходящ 
предимно за портретна фотография. Добър избор за 
начинаещи в областта на студийната фотография. 

Комплект Visico VT Home Studio
Готово решение за оборудване на домашно фотостудио, 
базирано на студийни светкавици Visico VT. Комплектът е 
подходящ предимно за предметна и 
портретна фотография, както и за заснемане на 
хора в цял ръст.

Комплект Visico VT 300 Box Kit
Готово решение за неголямо фотостудио, базирано на 
студийни светкавици Visico VT. Комплектът е подходящ 
предимно за предметна и портретна фотография. 
Добър избор за професионалисти, които се нуждаят от 
спомагателни светкавици и леснопреносимо осветление.

Модел:                         VT150         VT300

Мощност (WS):                               150                   300                   

Водещо число:                                 43                    65                              

Регулиране на мощността:        1/32 - 1/1 (6 EV, през 1/10 степен) 

Дължина на импулса (t=0.5):                   1/800 - 1/1200

Време за зареждане:                    0.5-1.3 сек           0.5-2.0 сек

Цветна температура:                          5500 - 5750° K

Индикация за зареждане:                        LED, звукова

Режими на пилот.осветление:             включено, изключено

Пилотна лампа:                              халоген 70 W, GX 6.35
Запалване:                                синхрокабел, IR, тест бутон, 
                                                        фотоклетка

Охлаждане:                              пасивно, защита от прегряване

Запалващо напрежение:                                5.0 V

Работно напрежение:                  190-240 V / 50-60 Hz, вграден 

                                            стабилизатор на напрежението

Тегло:                                         0.85 кг                1.0 кг

Захващане на аксесоари:           Dynaphos/Bowens, държач за чадър

Продуктов номер:                          010315               010330

Продуктов номер: 66675

Комплектът включва:

- 2 бр. светкавица Visico VT 150
- 2 бр. бял дифузен чадър 105 см
- 2 бр. статив 180 см

Комплектът включва:
- 2 бр. светкавица Visico VT 150
- 2 бр. софтбокс Visico 50х70 см
- 2 бр. статив 200 см
- 1 бр. чанта за комплект 
студийно осветление Visico

Продуктов номер: 66674

Комплектът включва:

- 2 бр. светкавица Visico VT 300
- 1 бр. светкавица Visico VT 150
- 2 бр. софтбокс 60х90 см
- 1 бр. комплект 18 см клапи, 
пчелна пита и филтри
- 3 бр. статив 220 см
- 1 бр. радиосинхронизатор

Продуктов номер: 66677

Visico VT Mini

Visico VT Home Studio
Visico VT 300 Box Kit
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Dynaphos - професионално студийно осветление

Студийни светкавици Sprite

Sprite 180
Компактна студийна светкавица с подобрено управление, нова система за захващане на аксесоари и по-малък размер 
на корпуса. Отлично решение за домашно фотостудио. Добър избор за професионалисти, които се нуждаят от 
спомагателни светкавици и леснопреносимо осветление.

Модел: Sprite 180

Мощност                                      180 WS
Водещо число                                    42                 
Регулиране на                                1/8 - 1/1 
мощността                               (4EV, безст.)
Мин. дължина                              1/2100 сек.                            
на импулса (Т=0.5)                            
Време за зареждане                      0.6 - 1.8 сек.
Цветна температура                  5300 - 5700°К
Пилотно осветление                      вкл./изкл.
Пилотна лампа                           40 W/220 V, G9
Запалване                         синхрокабел, фотоклетка, IR,
                                                  тест бутон
Размери                                         0.82 кг  
Зхващане на аксесоари                 Sprite - фрикционно 

Продуктов номер: 141800

Aксесоари за Sprite
Модел:                                               Продуктов №
Осмоъгълен софтбокс Sprite 55 cm.             
Sprite софтбокс 50x70 cm.                         
Sprite софтбокс 60x90 cm.                         
Sprite софтбокс 60x60 cm.                         
Sprite комплект клапи, пчелна пита            
и цветни филтри
Sprite неоптичен спот                            
Адаптер Sprite / Dynaphos                                                                                  

Продуктов номер: 66672

Комплектът включва:

- 2 бр. светкавица Sprite 180
- 2 бр. бял дифузен чадър 85 см
- 2 бр. статив 180 см

Sprite 360 
икономичен комплект

Sprite 360 икономичен комплект
Бюджетно ориентиран комплект осветление, подходящ за 
начинаещи фотолюбители.

Sprite 360S
Готово решение за домашно фотостудио, базирано на 
компактни светкавици от серията Sprite. 

540 Home Studio
Добър избор за тези фотолюбители, които искат да 
навлязат по-дълбоко в студийната фотография.

Sprite Webshop
Базов комплект за каталожно заснемане на разнообразни 
продукти, особено подходящ за он-лайн базирани магазини. 

Продуктов номер: 66670

Продуктов номер: 011210

Комплектът включва:

Комплектът включва:

- 3 бр. светкавица Sprite 180 
- 2 бр. софтбокс Sprite 50х70 см
- 1 бр. Sprite комплект пчелна 
пита и цветни филтри 
- 3 бр. статив 180 см.

- 1 бр. палатка за предметна 
фотография  75х75х75 см
- 2 бр. компактна светкавица 
Sprite 180
- 2 бр. 180 см. статив за 
студийно осветление

Sprite 540 Home Studio

Sprite Webshop

Продуктов номер: 66671

Комплектът включва:

- 2 бр. светкавица Sprite 180
- 2 бр. софтбокс Sprite 50х70 см
- 2 бр. статив 180 см
- 1 бр. радиосинхронизатор 

Sprite 360S 

         
245508

              
254070

            
254090

                    
254091

            
600022 

                            

600024
                        

600025                                                         
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Thinklite 520 II / Thinklite 560 II 
Ръчни светкавици специално предназначени за стробисти. 
Ръчно управление на мощността, вградена фотоклетка 
със запалване по първи и втори импулс, аларма за 
изтощени батерии. Второто поколение ThinкLite е с PC 
куплунг, възможност за външно захранване и метален Hot 
Shoe конектор.

Ръчни светкавици и аксесоари

Модел:               Thinklite 520 II    Thinklite 560 II

Режим на работа:                             Manual, S1, S2
Водещо число:                     33 (при 35мм,        38 (при 35мм, 
                                          при ISO100)          при ISO100)
Регулиране по вертикала:                   - 0° до 90°
Регулиране по хоризонтала:                - 0° до 270°
Захранване:                       4 бр.AA батерии (алкални или Ni-MH)
Брой импулси:                       100 - 1500 (с алкални батерии)
Време за заряд:                      до 5 сек (с алкални батерии)
Цветна температура:           5600°K
Дължина на импулса:           1/1800 - 1/20000 сек. 1/2250 - 1/21000 сек.
Управление на мощността:   8 нива на мощност ( 1/1, 1/2, 1/4, 1/8,
                                              1/16, 1/32, 1/64, 1/128 )      
                                              Вградена фотоклетка                       
Работен режим:                  Автоматично изключване след 30
                                       мин. в режим М, и 60 мин. в S1/S2
Продуктов номер:                    142006                 142007          

Aксесоари за ръчни светкавици:
         

 
020414

 
20976

020610

020611        

020613

20974

                            

Модел:                                                        Продуктов № 
Адаптер за ръчна светкавица     
Държач за ръчна светкавица                         
Осмоъгълен софтбокс 50 см 
за ръчна светкавица
Софтбокс за ръчна светкавица - 50х70 см                
Мини софтбокс - 15x17 см

Мултифункционален държач за чадър 
и ръчна светкавица

Комплектът включва:

Комплектът включва:

- 2 бр. Ръчна светкавица Dyna-
phos Thinklite 560 II
- 2 бр. статив за осветление 
181M 
- 1 бр. Осмоъгълен софтбокс 50см 
за ръчна светкавица
- 1 бр. Софтбокс за ръчна 
светкавица 50х70

- 2 бр. Ръчна светкавица 
Dynaphos Thinklite 560 II
- 2 бр. статив за осветление 
181M 
- 2 бр. Бял дифузен чадър 85см
- 2 бр. Държач за чадър и ръчна 
светкавица

Продуктов номер: 012560

Продуктов номер: 011560

Thinklite Box

Thinklite Basic

Комплекти за стробисти
Ръчните светкавици са компактни и гъвкави, а 
в комбинация с допълнителни аксесоари дават 
множество възможности за творчество в инцидентни 
условия. Отличен избор както за начинаещи 
фотолюбители, така и за тези, които желаят да 
постигнат най-висока степен на мобилност при 
работа с импулсно осветление.

Комплектът включва:
софтбокс с размери 38х38см 
с плочка, 4 секционен статив, 
конзола с чупеща се глава, 
удължаваща дръжка(24-48см), 
чанта.

Продуктов номер: 702470

Lastolite EzyBox 
Hotshoe Kit 38х38cm

Продуктов номер: 020414
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Aксесоари за ръчни светкавици: Lastolite
         

 
702438

 
702462
702480

 
702630
702670
702962

702980

702400
 

702413

702435

702468
 

702469
 

702467
702920
702415
702416        

                    

Модел:                                                             Продуктов №
EzyBox Hotshoe Софтбокс 38х38 
EzyBox Hotshoe Софтбокс 54x54
EzyBox Hotshoe Софтбокс 76х76
EzyBox Hotrod Strip Softbox 30х120 Софтбокс 
70cm Hotrod Octa Осмоъгълен софтбокс 
EzyBox Hotshoe грид 2962 54cm за 2462(702462)
EzyBox Hotshoe грид 2980 76cm 
за софтбокс 2480(702480)
Удължаваща дръжка 2400 24-48cm за EzyBox
Удължаваща дръжка 2413 65-150cm за EzyBox
Удължаваща дръжка 2435 73-221cm 
за серията EzyBox
Комплект ефектни маски за EzyBox 38cm
Комплект ефектни маски за EzyBox 54cm
Комплект ефектни маски за EzyBox 76cm
Ефектни ленти за EzyBox 54cm
Адаптер за Metz 45 за EzyBox
Адаптер за Metz 76 за EzyBox

Радиосинхронизатор PT-04
Бюджетен радиосинхронизатор за запалване на ръчни 
светкавици. Наличен в три вариaнта, оптимизирани за 
работа със системи Canon (продуктов. № 092010), Nikon 
(092011) и Sony (092012). Към комплекта на PT-04 може 
да бъдат добавени допълнителни приемници за работа с 
повече ръчни светкавици.

Радиосинхронизатор PE-16 комплект
Универсален 2.4 GHz радиосинхронизатор за дистанционно 
запалване на ръчни и студийни светкавици. Посредством 
опционален кабел може да бъде използван като 
дистанционен спусък за фотокамери, както и за запалване 
на всички видове студийни светкавици и батерийно 
генераторно осветление. Наличен е в два варианта 
– комплект с един приемник (продуктов. № 092013) и 
комплект с два приемника (092014).

Pixel King TTL
King е висококачествен радиосинхронизатор с възможност 
за предаване на TTL данни, както и високоскоростна 
синхронизация (до 1/8000). Предоставя възможност за 
работа с до 3 групи светкавици в ТТL режим.
Pixel предлага и множество други модели 
радиосинхронизатори за ръчни светкавици, за повече 
информация посетете www.dynaphos.com.

POCKETWIZARD MINI TT1 / FLEX TT5
Най-висок клас синхронизатори за пренасяне на TTL данни 
при фотокамери и ръчни светкавици от продуктовата 
гама на Canon и Nikon. Кодирана връзка, голям радиус 
на действие и изключителна бързина - до 8 к/сек при 
High Speed синхронизация до 1/8000 сек. Възможност 
за контролиране мощността на три групи светкавици 
посредством AC3 Zone Controler. Ъпдейт на софтуера за 
нови модели светкавици и камери.

Радиосинхронизатори

Модел:         Mini TT1 Canon E-TTL  Flex TT5 Canon E-TTL  AC3 Controller Canon  Mini TT1 Nikon i-TTL  Flex TT5 Nikon i-TTL  AC3 Controller Nikon

      Комплект          
Pixel King TTL - Canon

      Приемник         
Pixel King TTL - Canon

      Комплект         
Pixel King TTL - Nikon

      Приемник 
Pixel King TTL – Nikon

      Комплект 
Pixel King TTL – Sony

     Приемник 
Pixel King TTL – Sony

Продуктов №         093012               093011              093013              093022             093021            093023

Продуктов №       090238               090240               090243              090244           090237              090239

Модел:
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Dynaphos - професионално студийно осветление

Примери

Заснемането на лъскави метални предмети се смята за 
висш пилотаж в студийната фотография, тъй като изисква 
множество познания и опит за работа с осветление. 
Палатката за предметна фотография може значително 
да улесни тази задача и ви осигури съвсем приемливи 
резултати.
Когато заснемаме лъскави предмети, ние заснемаме 
обкръжаващата среда, която се отразява в техните 
повърхности. Белите стени на палатката за предметна 
фотография ни помагат да създадем хомогенна среда около 
заснемания обект и да направим добри снимки не само 
при работа с лъскави повърхности, а и с всякакви други 
предмети. Тази техника е оптимална при заснемането на 

големи количества обекти, при добавяне на нови продукти в 
онлайн магазин или в търговски каталог.
използвана техника:
- комплект студийно осветление  Sprite Webshop (011210, 
вижте стр. 2)
- радиосинхронизатор  AC-04 (092020)
- статив Benro A2970T (402297), глава Benro B2 (408013)
- маса за предметна фотография 130x60x60 см (20905)

Експозиционни данни:
Nikon D800, Sigma 70 mm Macro, 1/160s, f/5.6, 
ISO 100, мощност на светкавиците 1/8

Постигането на ефектна визия при представянето на 
даден продукт изисква използване на по-сложни схеми 
при построяване на осветлението. Трите светкавици 
от комплекта Sprite Home Studio 540 са достатъчни за 
заснемането на горният кадър.
Ефектното долно осветление е създадено посредством 
клапи и червен филтър (влизат в комплекта). Светкавицата 
е позиционирана под предметната маса и я осветява 
отдолу. Светлинният акцент върху сапуна е направен с 
неоптичен спот за светкавици Sprite. Прецизно насоченото 
осветление от спота добре проработва фактурата на 

обектите. Високият контраст в композицията е редуциран 
със запълващо осветление от софтбокс 50х70 см (влиза в 
комплекта).

Използвана техника:
- комплект студийно осветление Sprite Home Studio 540 
(66670, вижте стр. 2)
- Sprite неоптичен спот (600024)
- радиосинхронизатор  AC-04 (092020)
- статив Benro A2970T (402297), глава Benro B2 (408013)
- маса за предметна фотография 130x60x60 см (20905)

Двете светкавици са позиционирани 
така, че да осветяват предимно задната 
стена на палатката, която се отразява в 
лъскавите метални повърхности.

Комплект прибори за хранене

Тоалетен сапун

Експозиционни данни:
Nikon D800, Sigma 70 mm Macro, 
1/160s, f/11, ISO 100, мощност на 
светкавиците: A-1/8, B-1/2, C-1/4

A

B

C
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Примери

6

Масивното контрово осветление и специфичното 
тониране са характерни за визиите съпътстващи 
култовия филм и често са обект на подражание. За да 
направим портрет в стил “The Matrix” използваме Sprite 
360 икономичен комплект. Посредством двете светкавици 
и чадърите създавеме симетрично контрово осветление, 
а за предно горно осветление използваме отражателен 
диск, който улавя светлината от светкавиците и я 
насочва към лицето на модела. 
използвана техника:
- Sprite 360 икономичен комплект (66672, вижте стр. 2). 
Комплектът е във вариант със сребристи отражателни 
чадъри.
- радиосинхронизатор  DC-16 (092022)
- отражателен диск 2 в 1 81 см (029049)
- държач за отражатели (20253)
- статив за осветление 360М (040216)
- статив Benro A4580T (415080) с глава Benro B3 (408014)

Портрет в стил „The Matrix”

Портрет на работното място

Eкспозиционни 
данни:
Nikon D800, Micro 
Nikkor 105mm VR, 
1/160s, f/8.0, ISO 
100, мощност на 
светкавиците: 
A-1/2, B-1/2

Експозиционни данни:
Nikon D800, Micro Nikkor 105mm VR, 1/160s, 
f/4.0, ISO 100, мощност на светкавиците: 
A-1.5 (от 6.0), B-1.6 (от 6.0), C-4.0 (от 6.0)

A B

Снимката е направена в офиса на Dynaphos с комплект 
студийно осветление Visico VT Home Studio. Едната 
светкавица VT 300 със софтбокс 60x90 е разположена под 
ъгъл около 45° спрямо оста на обектива и оформя основния 
рисунък на осветлението. Сенките върху лицето на 
портретируемия са просветлени посредством отражател. 
Другата VT 300 със софтбокс 60х90 служи за контрово 
осветление и придава повече обем на композицията. 
Задният план е отделен от предния чрез оцветяване. За 

целта е използвана VT 150 – третата светкавица от 
комплекта в комбинация с клапи и син филтър (влизат в 
комплекта).
използвана техника:
- комплект студийно осветление  Visico VT Home Studio 
(66677, вижте стр. 1)
- радиосинхронизатор  AC-04 (092020)
- отражател Lastolite TriGrip 3636 75cm Sunfire/Silve (703636)
- закрепваща конзола Lastolite TriGrip 2430 (702430)

A

B

C
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Примери

При заснемане на прозрачни обекти е най -добре да 
изполваме маса за предметна фотография, чиято работна 
повърхност е осветена равномерно от задната страна. 
Двата софтбокса на комплекта Visico VT 300 Box Kit ни 
осигуряват отлична маневреност при позиционирането на 
осветлението около масата.

Използвана техника:
- комплект студийно осветление  Visico VT 300 Box Kit 
(66674, вижте стр. 1)
- радиосинхронизатор  AC-04 (092020)
- ултра компактен статив за осветление 6D (040105)
- статив Benro A2970T (402297), глава Benro B2 (408013)
- маса за предметна фотография 130x60x60 см (20905)

Предназначените за стробисти ръчни светкавици Think 
Lite ни дават свободата да творим в инцидентни условия. 
Масивното контрово осветление над стъклената маса 
е направено, като на светкавицата е поставен жълт 
желатинов филтър и последната е позиционирана така, 
че да попада в работното поле на обектива. Другата 
светкавица оформя рисунъка на предния план посредством 
монтиран на нея малък софтбокс. Използването на  
статив за фотокамера с хоризонтално рамо ни позволява 
да поставим светкавицата в непосредствена близост до 
заснемания обект.

Използвана техника:
- 2 бр. светкавица Dynaphos ThinkLite 520 II (142006, вижте 
стр. 3)
- радиосинхронизатор  PE-16 (092013)
- 2 бр. мултифункционален държач за чадър и ръчна 
светкавица (20974)
- статив за осветление 181М Alu (040203)
- Lastolite EzyBox Speed-Lite 2420 софтбокс (702420)
- статив Benro A2970T (402297), глава Benro B2 (408013)
- статив Benro A2680TB1 (415080)

Чаши от цветно стъкло

Коктейл

Експозиционни данни:
Nikon D800, Nikkor AI-S 28/2.8, 1/160s, 
f/11, ISO 100, мощност на светкавиците: 
A-2.9 (от 6.0), B-3.2 (от 6.0)

A

B

Експозиционни данни:
Nikon D800, Sigma 70 mm 
Macro, 1/160, f/5.6, ISO 100, 
мощност на светкавиците: 
A-1/32, B-1/8

A

B
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