#fomei
Akční nabídka SLS platná do 29. 9. 2017
NABÍDKA ATELIÉROVÝCH SVĚTEL FOMEI
Cena = ceny jsou uvedeny vč. DPH
TOP = procento slevy ze standardních cen
Produkt

Popis

cena MOC

FY3001

Digital ProX-700, studiový blesk 700 Ws

17 990,-

TOP -10%

ks

__________

Studiový blesk špičkové technologie s možností
ovládání všech funkcí pomocí PC, Mac nebo
dálkového ovladače. Nová funkce vysílače
Double Picture pro rychlé
vyklíčovaní/vymaskování a přenesení
fotografovaného objektu na jiné pozadí.

Produkt

Popis

cena MOC

cena TOP

ks

FY3487

Digitalis-400RF, special KIT

12 420,-

10 490,- ________

TR-16 vysílač, TR-16 přijímač, reflektor 16,5 cm
Běžná cena sestavy DIGITALIS-400RF:

12 420 Kč vč. DPH

FOMEI TOP cena:

10 490 Kč vč. DPH

Základní řada zábleskových světel Digitalis je
určena pro profesionální, amatérské a hobby
fotografy, studenty fotografie, grafiky
a reklamy nebo pro firemní produktová
fotostudia. Všechny blesky Digitalis mají
aktivní chlazení a radiový přijímač.
Dále sestava obsahuje základní reflektor
16,5cm a radiový vysílač TR-16 pro
odpalováni blesku.

Objednávající:

číslo registrační karty:

#fomei
Akční nabídka SLS platná do 29. 9. 2017

NABÍDKA EKO SOFTBOXŮ FOMEI
Cena = ceny jsou uvedeny vč. DPH
TOP = procento slevy ze standardních cen

Softboxy špičkové kvality se stříbrným vnitřním povrchem.
Produkt

Popis

cena MOC TOP -15%

FY7790
FY7792
FY7794
FY7795

Eko box 60 x 60 cm, vč. speed ringu
Eko box 60 x 85 cm, vč. speed ringu
Eko box 120 cm, vč. speed ringu
Eko box 30 x 180 cm, vč. speed ringu

2 290,2 490,4 490,4 490,-

ks
________
________
________
________

NABÍDKA DESK SVĚTEL FOMEI
Cena = ceny jsou uvedeny vč. DPH
TOP = procento slevy ze standardních cen

Profesionální fluorescenční
světlo (6 zářivek) pro TV - video
studia. Dodáváno bez zářivek.
Výkon světla lze regulovat
plynule na světle nebo pomocí
4kanálového dálkového
ovladače. Součástí světla je
látkový voštinový filtr.

Produkt

Popis

FY9160

Desk - 330HRC,trvalé světlo 330 W,
bez zářivek, vč. látkové voštiny

cena MOC
9 922,-

cena TOP

5 900,- _________

+ ZDARMA: FY9161, RC4 dálkové ovládání pro 330HRC (cena 450,-Kč)
Objednávající:

ks

číslo registrační karty:

#fomei
Akční nabídka SLS platná do 29. 9. 2017

NABÍDKA BATERIOVÉHO BLESKU TERRONIC POWER FLASH 200
včetně bohatého příslušenství
Běžná cena sestavy: 12 420 Kč vč. DPH

FOMEI TOP cena: 9 490 Kč vč. DPH

Výkonný a přenosný blesk splňuje nároky nezávislých fotografů, komerčních fotografů,
fotoreportérů, portrétových fotografů svateb, událostí a fotografů krajin. Moderní
blesk s externím napájením s možností dálkového ovládání výkonu (s PFT/ PFR-16).

Produkt

Popis

cena MOC

cena TOP

FY9299

STUDIO KIT / Power Flash PF200

12 420,-

9 490,-

FY9173
FY9179
FY9175

Power Flash PF200, Terronic
Adapter s držákem pro BASIC/ Fomei/ Bowens příslušenství pro PF400/200, Terronic
PFR-16, přijímač pro PF400/200 (433MHz), Terronic

FY7419

Softbox kit 60x60 cm, Terronic

Objednávající:

číslo registrační karty:

ks

_______

#fomei
Akční nabídka SLS platná do 29. 9. 2017

NABÍDKA ODOLNÝCH KUFRŮ FOMEI Proof Case
Cena = ceny jsou uvedeny vč. DPH
TOP = procento slevy ze standardních cen

FOMEI Proof Case
Je řada velice odolných a pevných kufrů,
která je vyrobena a navržena tak, aby poskytla co největší
ochranu pro vaše vybavení při náročnějším cestování
nebo za nepříznivého počasí. FOMEI Proof Case jsou
navrženy podle nejvyšších standardů a uspokojí celou škálu
zákazníků od služeb cateringu, průmyslového využití, a dokonce
pro vojenské účely. Nejvíce však tyto kufry ocení profesionální
fotografové, kteří potřebují ochránit své vybavení.
Klíčové vlastnosti:
• stupeň odolnosti IP67
• vystužené rohy pro maximální pevnost a výdrž
• vyrobeno z kvalitní polypropylenové sloučeniny, která zabraňuje korozi, je prachu odolná
a vysoce nárazuvzdorná
• speciální zaklapovací zámky zajišťují spolehlivé uzavření a zabraňují nechtěnému otevření
• vhodné pro leteckou přepravu, kdy se se zavazadly nezachází šetrně
• kolem celého okraje horního víka je gumová ochrana, díky které jsou kufry vodotěsné
• otočný regulátor pro nastavení vnitřního tlaku kufru v souladu s vnějším tlakem
• pěnová výplň se dá přizpůsobit na různá vybavení a poskytne nejvyšší ochranu
• na boční straně kufru se nalézá prostor pro kartičku s osobními údaji či adresou

Produkt

Popis

FY3420

Proof case S (18.4x 12.1x 7.8cm)

FY3421

cena MOC TOP -15%

ks

990,-

__________

Proof case M (26.8x 15.3x 8cm)

2 390,-

__________

FY3422

Proof case L (38x 26.7x 15.7cm)

3 590,-

__________

FY3423

Proof case XL (48.5x 35.5x 18.6cm)

3 990,-

__________

FY3424

Proof case XXL(52.1x 29.1x30.1cm)

6 990,-

__________

FY3425

Proof case XXXL (80.2x 52.1x 30.1cm)

10 950,-

__________

Objednávající:

číslo registrační karty:

#fomei
Akční nabídka SLS platná do 29. 9. 2017

NABÍDKA SAMOSTATNÝCH LED SVĚTEL
Cena = ceny jsou uvedeny vč. DPH
TOP = procento slevy ze standardních cen
Produkt

Popis

cena MOC TOP -10%

FY3458

FOMEI LED BAR 17W

5 900,-

ks

_________

Vytvářejte kreativní světelné efekty se 17W
LED světlem. Pomocí nástavců si můžete
z těchto světel vytvářet nejen různé tvary,
ale sestavit i jeden velký LED panel.
Užitečná vychytávka, která ušetří Váš čas je
možnost ovládat všechny světla na stejném
kanálu pomocí jednoho z nich.
1x
1x
1x
1x
1x
2x

Přepravní taška
LED BAR 17W
Síťový adaptér
Baterie NP-750 + nabíječka
Rukojeť
Spojka LED BAR - LED BAR

Produkt

Popis

cena MOC TOP -10%

FY3463

FOMEI LED RING SMD 23W

4 580,-

ks

_________

Kruhové světlo je známé hlavně z oblasti
portrétní fotografie, kde v očích vytváří
nádherné efekty a zároveň tvář osvětluje ze
všech stran, takže vytváří měkké světlo.
23W FOMEI LED RING obsahuje 112 LED
diod o výkonu 0.2W, které jsou obsažené ve
4 sekcích, které se dají libovolně zapnout, či
vypnout.
1x
Přepravní taška
1x
LED RING SMD 23W
1x
Síťový adaptér
1x
Držák pro uchycení fotoaparátu

Objednávající:

číslo registrační karty:

#fomei
Akční nabídka SLS platná do 29. 9. 2017

NABÍDKA KITŮ LED SVĚTEL
Cena = ceny jsou uvedeny vč. DPH
Produkt

Popis

cena MOC cena TOP

FY7952

LED KIT 4H (Horizontal) FOMEI
Set ze 4ks LED BAR 17 tyčí

27 320,-

ks

21 300,- ________

Barevná teplota světla se mění pomocí tlačítka mezi 3200°K / 5000°K / 5600°K / 8000°K

Variabilní set trvalých světel s nástavcem
a stojanem do studia i mimo něj.
Složte si na svícení svého projektu jeden
výkonný panel a ovládejte všechny světla
pomocí jednoho z nich. Pokud nastavíte
všechna světla na stejný kanál, můžete
pomocí libovolného světla ovládat všechny
ostatní.
Každé světlo disponuje samostatnou taškou
s pěnovou vystélkou a úchytem pro
pohodlný přenos. Dále obsahuje baterii,
nabíječku baterií, síťový adaptér a rukojeť
pro pohodlné svícení přímo z ruky.

FOMEI TOP NABÍDKA PAPÍROVÝCH FOTOPOZADÍ
na veškerá papírová fotografická pozadí je v průběhu platnosti této nabídky sleva 15%
Papírové role 1,35 x 11 m
Papírové role 2,72 x 11 m
Papírové role 2,72 x 25 m
Papírové role 3,55 x 30 m
Ilustrační obrázek

Objednávající:

číslo registrační karty:

#fomei
Akční nabídka SLS platná do 29. 9. 2017
NABÍDKA STUDIOVÝCH STOJANŮ
Cena = ceny jsou uvedeny vč. DPH
TOP = procento slevy ze standardních cen

Produkt

Popis

cena MOC

ZC8152

LS - 20S , stojan pro světla

8 999,-

TOP-20%

ks

__________

Stojan pro uchycení světel s vyšší hmotnostní. Nosnost stojanu
je do 30 kg.
Stojan je vybaven klikou, která umožňuje pohodlně vysunout
světlo až do výšky 380 cm.
Součástí stojanu jsou kolečka pro pohyb stojanu.

Produkt

Popis

cena MOC

FY7301

Stojan LS-6B, FOMEI

1 750,-

TOP-10%

ks

__________

Studiový stojan, který ve
složeném stavu můžete lehce
přepravovat v tašce na světla.
rozměr:
hmotnost:
nosnost:

Objednávající:

49 -167 cm
1 kg
3 kg

číslo registrační karty:

