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Location - Southern Red Sea
Equipment - Sea & Sea housing & strobes

KVALITET, FUNKTION OCH HÅLLBARHET!
Scuba Supply är nu inne på sitt 4:e verksamhetsår och tiden har verkligen gått fort !
som den gör när man har roligt. Vår produktmix nns till för att tillfredställa UVfotografer, videografer och dykare som söker kvalitet, funktion och hållbarhet.
Därför kommer vi kontinuerligt att skicka ut nyhetsbrev i denna form för kommunicera om våra produkter och våra egna test i fält och varför vi valt att ta in just
denna produkten. Samtliga priser nedan är rekommenderade ut priser inkl moms.
SEA & SEA DX-2G - FRÅN SUPER-

Den nns en extra vidvinkel koppla på för

en 10-20 mm’s Sigma EX lins. Allt i samma

att erhålla extrem vidvinkel. Kameran klara att

port. RDX linjen erbjuder också optisk TTL

ta serier i RAW-format och har en stor 2,7 tums

fotografering där man använder sig av den lilla

här! 12 MP sensor med 3x optisk zoom. Kam-

LCD skärm. UV-huset som ingår är robust och

pop-up blixten, optiska berkablar för att

eran har en fantastisk makrofunktion som

lätt att använda med handskar och har 55

erhålla blixtfotografering med TTL. Det nns

möjliggör fokus på 1 cm avstånd. Kamerans

meters som maximalt arbetsdjup. Hela syste-

RDX-hus för Nikon D60, D40 & D40x samt

vidaste läge är 24 mm och gör att Ni kan foto-

met är förberett så att man enkelt kan bygga

Canon 450D och för RDX-500D är på gång i

grafa större motiv än med de esta andra

vidare med vidvinkel-, makrolins, extern blixt,

augusti. Rek ris 11 995 SEK inkl moms.

kompaktkameror.

fokusljus mm. Rek pris 10 995 SEK inkl moms.

MAKRO TILL VIDVINKEL & VIDEO!
En ny högpresterande kompaktkamera är

Prisex komSEA & SEA RDX SYSTEMKAMERA
HUS - PRISVÄRD HÖGPRESTANDA!
De nya RDX husen har tagit våra kunder
med storm och gjort UV-fotogra med sys-

plett RDXsystem! UVhus, Gripstay
L, Armsyste

temkameror tillgängligt för många er använ-

VII, blixt

dare. UV-husen är väldesignade i polykar-

YS110a,

bonat med och med en standardport kan man

optisk kabel

oftast använda mellanzoom, en makrolins och

24 995 SEK.
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FOKUSLJUS - RESVÄNLIG DYKVÄST - IKELITE NIKON D90 HUS!
Newsash från Fisheye, Zeagles västar med livstids garanti och Ikelite’s storsäjare!

FISHEYE fokusljus - ett måste för
undervattensfotografen!

ZEAGLE - En resvänlig dykväst!
Vi vet alla hur svårt det är vid incheckningen när vi skall ut och resa. I framtiden lär det

En kamera behöver hjälp med ljus för att

inte bli lättare att få med alla kg på planet.

ta skarpa bilder. Ni kommer märka stor skillnad. Vi har valt att ta in de fokusljus som av

Zeagle har två extremt resvänliga västar som

många anses vara bäst i världen från japan-

är perfekt anpasade för den resande dykaren.

ska Fisheye. Kompakt design gör dem res-

ZEAGLE Scout & Zena är kompakta att packa

vänliga. Andra argument är ljusets kvalitet,

och har en extremt låg vikt. Detta utan att ge

ljuskonens täckning, brinntid/laddtid, dimbar

avkall på Zea-

styrka, fuktlarm och blinkfunktion för ökad

gle robusta

IKELITE’s storsäljare
för Nikon D90!

dyksäkerhet. Nya modellen FIXLED 500DX är
lämplig för DSLR användare medan FIXLED

Scuba Supply är ny Ikelite
distributör i Sverige, Danmark
och Norge. Vi får in leveranser en gång per
vecka från USA vilket innebär att vi levererar
veckan efter er beställning. Sortimentet är stor
och vi rekommenderar användare att använda
sig av Ikelite’s informativa hemsidan för att
bekanta sig med sortimentet www.ikelite.com. Ikelite har lösningar till det

uppbyggnad,
fantastiska
passform och
speciella
dykkänsla.
Dykare som
börjar dyka
Zeagle går inte
tillbaka till
något annat.
!

mesta som nns på marknaden så som DSLR,
kompakt och video. De har även en komplett

Nya FIXLED 500DX!
1000DX är lämplig att använda som
videobelsyning eller en extremt kraftfull fokuslampa. Fisheye gör även en liten fokuslampa
som passar väl för kompaktkamera användare
och denna lampa slocknar när blixten slår och

linje med blixtar, portar, armar och lampor mm.
Just nu säljer Ikelite’s UV-hus för Nikon
D90 mest. Nikon D90 är en extremt prisvärd
systemkamera i entusiast nivå med inkluderad
“live view” och video. Pris 15 995 sek inklusive
inbyggd TTL-konverter.

går därefter igång igen.
Fix Mini - 795 sek
Fixled 500DX - 3 895 sek
Fixled 1000DX - 6 950 sek

VÅRA VARUMÄRKE

KONTAKT

SCUBA SUPPLY

www.seaandsea.jp
www.ikelite.com

Telefontider

Phone: +46 (0)40 18 62 62

Vardagar: 10-17

URL: www.scubasupply.se

Lördag & söndag: Stängt

Mail: info@scubasupply.se

Kan ni inte nå oss per telefon ber vi er
att maila på vår info adress så återkommer vi inom kort till Er.

Adress: Lodgatan 14, SE-211 24
Malmö, Sweden

www.zeagle.com
www.sheye-jp.com
www.gateshousings.com
www.ulcs.com
www.immersiondivingtechnology.com
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