Fotograﬁcký stůl BIG-TABLE

1. Obecný popis
Profesionální fotografický stůl BIG-TABLE je zařízením pro fotografování produktové fotografie.
Tento fotografický stůl se skládá z kovové konstrukce a plastové desky. Konstrukci je možné naklánět
dle fotografického záměru fotografujícího. Plastovou desku je možné pod svítit tak, aby bylo dosaženo
bez stínové fotografie výrobku. Nosnost tohoto stolu je cca 20-30 Kg.

2. Popis částí
D. Kruhová trubka s ohyby
C. Hliníková trubka o průměru 18 mm
B. Hliníkové trubky
se spojkami

4

5
B. Hliníkové trubky se spojkami

3

6
Upevňovací šrouby
7

2
1
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E. Krátká ohnutá
trubka se spojkou

E. Krátká ohnutá
trubka se spojkou

Levá část kostry
Pravá část kostry

F. Ohyb se spojkami

A. Hliníkové trubky
35 mm

2

3. Popis instalace
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8.
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Otevřete balení, vytáhněte hliníkové trubky, plastovou desku a další součástky. Vytáhněte šestihranný
klíč a spojte a utáhněte trubky v pořadí a-b-c-d, jak je nakresleno výše.Z 35 mm trubek vytvořte levou
a pravou část kostry.
Vezměte dvě trubky B (hliníková - se spojkou) a připevněte je do polohovatelných držáků na levé
a pravé straně kostry.
Vložte trubku C (hliníková s průměrem 18 mm) do děr v trubkách B (hliníkové - se spojkami).
Připevněte trubku D (kruhová - s ohybem) k trubkám B.
Zasuňte umělohmotnou desku do rámu stolu a zarovnejte na závitové díry 4 a5.
Připevněte E (krátká, ohnutá - se spojkou) k rámu a připojte F (ohyb se spojkami) k E (krátká ohnutá
se slotem). Potom zašroubujte upevňovací šrouby.
Připevněte umělohmotnou desku upevňovacími šrouby na trubce F (ohyb - se spojkami), zajistěte pozici
kuželovými matkami 1-2-7-8 a následně 3-4-5-6.
Posledním krokem je nastavení sklonu horní části.

4. Příslušenství k BIG-TABLE new
Pro fotografický stůl BIG-TABLE new je v nabídce Fomei široká nabídka příslušenství:
- DIFUZÉR pro BIG-TABLE, pro vytvoření světelného tunelu.
- fotografická pozadí plastová COLORMATT, COLORGLOSS /rozměr 1x1,3m/.
- taška pro přepravu STAND BAG-01.
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