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Осветително тяло с 4 фасунги Е27. Може да 
бъде използвано с енергоспестяваващи 
фотолампи в комбинация с фотографски чадъри 
или софтбокс.
SUN-400 e предназначен за 4 фотолампи с обща 
мощност до 600 W. Възможност за включване 
на лампите по двойки. 

SUN-400 - Постоянно осветление 

продуктов номер: 600078

Мощност

Еквивалентна мощност*

Продуктов номер

*отнесена към конвенционалната лампа с нажежаема жичка 

35 W

175 W

020846

65 W

325 W

020852

85 W

425 W

105 W

525 W
 
020851

150 W

750 W
  
020853

 
020848

Ново поколение пълноспектрови 
енергоспестяващи фотолампи с висок 
коефициент на светоотдаване, ниска 
консумация на електроенергия и дълъг 
живот. Цветна температура 5500 °К. CRI 
- не по-малко от 94%. Богата гама от 

аксесоари за модифициране на светлинния 
поток. Отлично решение за оборудване на 
неголеми студиа за телевизия и видео. 
Добър вариант за продуктова фотография 
с компактни фотокамери. Богата гама от 
аксесоари за модифициране на светлинния 
поток.

Постоянно осветление

Технически характеристики:

 Флуоресцентни лампи и принадлежности
Достъпни и гъвкави решения за видео и фото

1



Този софтбокс разширява възможностите за работа 
с фотолампи или с компактни светкавици на 
фасунга. Разполага с 4 фасунги Е27, които могат да 
бъдат включвани поотделно. Увеличеното 
разстояние между фасунгите позволява монтирането 
на мощни флуоресцентни лампи. Основата на 
софтбокса може да бъде използвана в комбинация с 
фотографски чадър.

 Осмоъгълен софтбокс 85 см с 4 фасунги
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Софтбокс специално предназначен за работа с 
осветително тяло SUN-400. Подходящ за продуктова 
и портретна фотография. Лесен за разглобяване и 
транспортиране.

   SUN-400 Софтбокс 60х80 см    

Този софтбокс разширява възможностите за работа 
с фотолампи или с компактни светкавици на 
фасунга. Разполага с 4 фасунги Е27, които могат да 
бъдат включвани поотделно. Увеличеното 
разстояние между фасунгите позволява монтирането 
на мощни флуоресцентни лампи. Основата на 
софтбокса може да бъде използвана в комбинация с 
фотографски чадър.

 Софтбокс 60х90 см с 4 фасунги

 

Софтбокс специално предназначен за работа с 
осветително тяло SUN-400. Подходящ за продуктова 
и портретна фотография, както и за заснемане на 
хора в цял ръст. Лесен за разглобяване и 
транспортиране.

  SUN-400 Софтбокс 80х80 см   

продуктов номер: 600080   

продуктов номер: 600081   

продуктов номер: 020617   

продуктов номер: 020616    

Софтбоксове

Фотолампи и аксесоари
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Този софтбокс разширява възможностите за работа 
с фотолампи или с компактни светкавици на 
фасунга. Разполага с 4 фасунги Е27, които могат да 
бъдат включвани поотделно. Увеличеното 
разстояние между фасунгите позволява монтирането 
на мощни флуоресцентни лампи. Основата на 
софтбокса може да бъде използвана в комбинация с 
фотографски чадър.

 Осмоъгълен софтбокс 85 см с 4 фасунги
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Софтбокс специално предназначен за работа с 
осветително тяло SUN-400. Подходящ за продуктова 
и портретна фотография. Лесен за разглобяване и 
транспортиране.

   SUN-400 Софтбокс 60х80 см    

Този софтбокс разширява възможностите за работа 
с фотолампи или с компактни светкавици на 
фасунга. Разполага с 4 фасунги Е27, които могат да 
бъдат включвани поотделно. Увеличеното 
разстояние между фасунгите позволява монтирането 
на мощни флуоресцентни лампи. Основата на 
софтбокса може да бъде използвана в комбинация с 
фотографски чадър.

 Софтбокс 60х90 см с 4 фасунги

 

Софтбокс специално предназначен за работа с 
осветително тяло SUN-400. Подходящ за продуктова 
и портретна фотография, както и за заснемане на 
хора в цял ръст. Лесен за разглобяване и 
транспортиране.

  SUN-400 Софтбокс 80х80 см   

продуктов номер: 600080   

продуктов номер: 600081   

продуктов номер: 020617   

продуктов номер: 020616    

Софтбоксове

Фотолампи и аксесоари
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продуктов номер: 020608

продуктов номер: 020607    

продуктов номер: 20842   

продуктов номер: 600077   

Бързосглобяем софтбокс с ниско тегло и компактен в 
сгънат вид. Благодарение на подобната и на чадър 
конструкция се превежда в работен вид за особено 
кратко време. Отлично мобилно решение за работа с 
флуоресцентни фотолампи и компактни светкавици 
за фасунга.

Софтбокс 60х60 см с фасунга

Отлично решение за случаите, в които от 
флуоресцентните фотолампи се очаква повече 
мощност и по-хомогенен светлинен поток. Разполага 
с 4 фасунги размер Е27, които могат да бъдат 
включвани по двойки.

Софтбокс 60х60 см с 4 фасунги

Комплект за работа с фотолампи или компактни 
светкавици на фасунга. Дава възможност за 
настройка позицията на лампата и хоризонталния 
ъгъл на рефлектора. Подходящ за използване в 
комбинация с фотографски чадъри.

Комплект - стойка за чадър, рефлектор 
30 см, фасунга

40 см рефлектор за работа с енергоспестяващи 
фотолампи E27. Предназначен за 4 фотолампи с 
обща мощност до 600 W. Възможност за включване 
на лампите по двойки.

40 см рефлектор с фасунги

Рефлектори

Фотолампи и аксесоари

3



Фасунга със стойка за чадър. Възможност за 
регулиране хоризонталния ъгъл на лампата. 
Подходящ за използване с всички видове 
фотографски чадъри.

Единичен държач за чадър с фасунга

Стойка за чадър с две фасунги. Възможност за 
регулиране хоризонталния ъгъл на лампите. 
Подходящ за използване с фотографски чадъри. Дава 
възможност за регулиране ъгъла на чадъра спрямо 
лампата.

 

Държач с две фасунги и стойка за чадър

продуктов номер: 20971    

продуктов номер: 20972    

продуктов номер: 50230    

 Технически характеристики:

Mощност: 180W (еквивалент на 900W конвенционална лампа)

Лампа: пълноспектрова коригирана Triphosphor 180W/E40

Цветна температура: 5500 К

Тегло: 3.8 кг

Байонет за аксесоари: Dynaphos/Bowens S

Флуоресцентно коригирано осветление  за 
оборудване на неголямо видеостудио или фотостудио 
за продуктова фотография. Подходящо и за 
медицински цели. Съвместимо с някои аксесоари за 
професионални студийни моноблокове.
VC 6601F се състои от два компонента - 
осветително тяло с 50 см рефлектор и мощна 
пълноспектрова флуоресцентна лампа, която е 
окомплектована със специaлен алуминиев куфар за 
съхранение и пренасяне.

Държачи

Флуоресцентно осветление VC 6601F

Фотолампи и аксесоари

Динафос ЕООД
София, Студентски град
ул. Александър Фол № 2, 
зад Магазин Фантастико и Мега Екстрийм боулинг
Тел.: (02) 4685 185; (02) 4901 555; 4

Стативът и рефлектора не са включени в комплекта


