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Lastolite Ezybox II е първият софтбокс създаден да се използва със 
стандартна студийна светкавица (със съответния спийдринг), ръчни 
светкавици(чрез Ezybox II адаптера за ръчни светкавици) и с Elinchrom 
Ranger Quadra RX. Системата позволява лесното подменяне на който и 
да е от трите адаптери, без да е необходима сгъването или друга 
промяна в софтбокса. Разпъвате и слагате софтбокса на Ezybox II 
адаптера, в който след това може да слагате който и да е от трите 
апаптера (за студийна светкавица, за ръчна светкавица и за Elinchrom 
Quadra Ranger RX). Ezybox II е най-лекият софтбокс създаван някога от 
Lastolite. Лесен и бърз за сглобяване. Просто го разтваряте и 
осигурявате с двете носещи рейки и самата носеща рамка на 
софтбокса. Ezybox II Square се предлага в три размера 45х45, 60х60 и 
90х90 cm.

Ezybox II софтбоксовете са първите в света създадени за използване 
със студийна светкавица, ръчна светкавица или Elinchrom Ranger 
Quadra RX(със съответия адаптер за всяка една от системите). Ezybox II 
Octa е създаден да отговори на изискванията на съвременните 
фотографи който работят както в студио, така и извън него. Софтбокса 
е лесен за пренасяне, привежда се в работен вид лесно. Разполага с 
вътрешна и външна дифузни повърхности, които намаляват 
интезитета на светлината с два стопа. Lastolite Ezybox II Окта се 
предлага в два размера 80 cm и 102 cm.

Ezybox II софтбоксовете са първите в света създадени за използване 
със студийна светкавица, ръчна светкавица или Elinchrom Ranger 
Quadra RX(със съответия адаптер за всяка една от системите). Ezybox II 
Switch е първият в света софтбокс с променлива геометрия. 
Посредством елегантно решение с ципове, софтбокса лесно се 
променя от квадратен в правоъгълен (почти ивичест) софтбокс. 
Софтбоксът е лесен за пренасяне, привежда се в работен вид лесно. 
Разполага с вътрешна и външна дифузни повърхности, които 
намаляват интезитета на светлината с два стопа. Ezybox II Switch L се 
предлага в два размера 89x44cm - 89x89cm и 117x44cm - 117x90cm. 

Ezybox II Square  Софтбокс

Lastolite Ezybox II Окта

Ezybox II Switch L Софтбокс 

код: 702710 

149.00 лв. с ДДС

   

код: 702720

249.00 лв. с ДДС

   код: 702721

285.00 лв. с ДДС

   

код: 702731

315.00 лв. с ДДС

   

код: 702730

285.00 лв. с ДДС

   

код: 702711 код: 702712

169.00 лв. с ДДС

   

224.00 лв. с ДДС

   

Представяме ви новата универсална серия софтбоксове на 
Lastolite – Ezybox II. Софтбоксовете са квадратни, осмоъгълни  и 
такива с променлива геометрия. Всичките имат една и съща 
основа на която се монтират три различни типа осветление. 
- за ръчни светкавици
- за студийно осветление
- за Elinchrom Quadra Ranger RX  


