Acessórios Compatíveis
Sombrinha Rebatedora 73,5cm

Barndoors 135

Código
Código

PFP00457-000

Modelo

Barndoors 135

Modelo

Softbox Wide Angle

PFI00001-001

Sombrinha Rebatedora BRANCA

Código

Modelo

Guia do Usuário

PFI00001-002

Sombrinha Rebatedora PRATA

Softbox Spot

Modelo
Código

Modelo

PFP00117-002

Softbox Wide Angle 30x40cm
PFP00118-002

Softbox Wide Angle 40x55cm

A Mako Indústria e Comércio de Equipamentos Fotográcos Ltda. nos limites xados neste certicado,
assegura como fabricante ao Comprador (consumidor) do produto a seguir identicado, garantia contra
qualquer defeito de fabricação, apresentado no prazo de 365 dias, contados a partir da data de emissão
da nota scal ao primeiro consumidor.
Limita-se a responsabilidade da Mako Indústria e Comércio de Equipamentos Fotográcos Ltda. em
substituir as peças defeituosas do produto, desde que seu técnico credenciado constate a falha em
condições normais de uso. A presente garantia cará sem efeito se o aparelho sofrer qualquer dano
provocado por acidente, agentes de natureza, estocagem inadequada, uso em desacordo com o Manual
de Instruções, bem como por defeito oriundo de caso fortuito ou força maior.
Obriga-se a Mako Indústria e Comércio de Equipamentos Fotográcos Ltda., a prestar o serviço de
reparo em garantia exclusivamente na Assistência Técnica Mako localizada em sua sede em Rio NegroPR. O Comprador (consumidor) residente em outra localidade será pois, o único responsável pelas
despesas e riscos de transporte, de ida e volta do produto à sede Mako. Se o produto for transferido no
período de garantia, esta cará cedida de pleno direito, continuando em vigor até a expiração de seu
prazo, contado da data de aquisição pelo primeiro Comprador (consumidor). A presente garantia
somente será válida, se apresentada juntamente com a Nota Fiscal a cada solicitação de Prestação de
Serviços de Conserto.

Código

PFP00122-002

Modelo

Softbox Spot 30x40cm

Código

Modelo

PFI00123-002

Softbox Spot 40x55cm
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COOLER FREE
Código

Partes do Iluminador

Uso de Suportes
Encaixe Universal
5/8 de polegada
O LED 45 Cooler Free está equipado com
encaixe universal para suportes de
iluminação, padrão 5/8 de polegada.

LÂMPADA LED

A cabeça giratória deste equipamento
possui dois encaixes.
Utilize o encaixe de topo (inferior)
para uso normal, com rotação de
até 120º.

CORPO

Utilize o encaixe lateral quando
necessário posicionar o Compact
LED 45 a 90º.

CABEÇA
GIRATÓRIA

Manopla de xação do
acessório (Sombrinha)

Manopla de xação do
LED 45 Cooler Free ao
Suporte de Iluminação
ex: (Tripé Mini-2 Mako)

Especicações Técnicas

Interruptor
Liga/desliga

Cabo de ligação à
rede elétrica com 5m
Plugue bipolar

Código

PFP00476-200

Modelo

LED 45 Cooler Free

Watts LED

45W

Temperatura de cor

6.500˚K (+/- 200K)

Voltagem

100~240V | 50Hz/60Hz

Índice de Reprodução de Cores

Alavanca para
ajuste de rotação

Encaixe Universal
5/8 de polegada

>80

Fluxo Luminoso

5.000Lm

Eciência Luminosa

111Lm/W

Vida útil estimada

25.000h

