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VIDEO, BLIXTFOTOGRAFERING & KLOCKOR!
En kund som börjar använda en extern blixt tar ett stort kliv kvalitetmässigt. Vi informerar om vad som nns till buds och varför det ena är bättre än det andra.
Video har börjat växa igen. Det är två typer av konsumenter. Den kvalitetstörstande
entusiasten eller “You tube” lmaren som prioriterar enkelheten. I detta nyhetsbrev
slår vi också ett slag för Immersions fashionabla dykarklockor som kan sorteras in
under den ovanliga termen “Dive fashion”. Vi berättar om deras fantastiska sortiment som är i ständig förändring. Som vanligt anges rek utpriser inkl moms.
Blixtfotografering
under ytan!
Många UV-fotografer
blir nedslagna av sina

bilderna är en extern blixt som kan positioneras på rätt sätt. Det innebär att man behöver

SEA&SEA Blixtset YS-17 - 3 595 SEK

en separat blixt, ett armsystem och en kabel i

SEA&SEA YS-27 set - 4 395 SEK

de esta fall.

SEA&SEA YS-110a set - 7 695 SEK

SEA&SEA och INON är störst på blixt-

första resultat p g a dålig färgåtergivning och

marknaden och gör olika universala blixtpaket

suddiga bilder. En extern blixt, eller t o m två,

lösningar som fungerar på i princip vilka UV-

löser problematiken. Färgerna kommer tillbaka

hus som helst. Gör Er själva en tjänst och ut-

och blixten fryser bilden under en extremt kort

rusta er kamera med ett externt blixtset. Ni

tid och användaren belönas med skarpa bilder

kommer inte att ångra er när ni ser resulatet.

med hög kontrast och mättade färger.
Några prisexempel på kompletta blixtset

Kompaktkamera & blixt

som inkluderar blixt, arm, kabel och infästning
till UV-huset:

Den interna blixten på kompaktkameror är
svag och sitter dåligt placerad för UVfotografering. Det som krävs för att få tryck i
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Blixtset
SEA&SEA
YS-17

BLIXTFOTOGRAFERING / VAD ÄR TTL?
DIVE FASHION PÅ HANDLEDEN / UV-VIDEO
Ikelite’s built in TTL

Vad är TTL?
TTL betyder “Through The Lens” och

- Immersion

innebär att kameran läser av hur mycket blixtl-

Immer-

jus som behövs genom linsen och stryper

sion’s exklusiva

blixten när räcker. Många av dagens moderna

sortiment möter

blixtar så som SEA&SEA’s YS-17, och YS110a

kundernas be-

men även Inons blixtar har en så kallad “copy

hov av att bära

cat” funktion. Den möjliggör användandet av

något snyggt på

en extern blixt i auto läge.
Vad som händer när den lilla blixten slår är
att den externa blixten triggas igång, oftast via
en optisk kabel. När kameran tycker att det

handleden men
som även tål att man hoppar i havet eller dyker

Att välja blixt!
Vi får många frågor kring blixtar och vad

räcker med blixtljus så stänger den av den lilla

som gäller. Vi rekommenderar varmt

blixten och då släcks även den externa. Gan-

SEA&SEA’s blixtlinje för alla andvändare men

ska enkelt. Det är smidigt för kompaktanvän-

för er som använder Ikelite rekommenderar vi

daren om blixten har denna funktion.

att använda Ikelite’s egna blixtar som är av
absolut högsta kvalitet. Inon’s blixtar är ett
fantastisk alternativ med sina fördelar. Vi har

DSLR & blixt

allt “in house”. Det blir alltid en fråga om

Dagens UV-fotografer som använder
DSLR prioriterar storleken på blixtarna och
därför är de mestpopulära blixtarna idag
YS110a från SEA&SEA och INON’s Z240. TTL

Dive fashion

avvägning mellan prestanda, storlek och pris i

med instrumentet. De som köper Immersions
välgjorda kvalitetsklockor är ofta dykare men
inte alltid. Klockorna är ett slags “dive statement” på handleden och det är först när man
ser och känner på klockan man förstår kvaliten. Sortimentet innefattar allt från prisvärda
klassiker till exklusiva chronografer med
schweiziskt urverk. Mer info på
www.immersiondivingtechnology.com

slutändan. Kompaktkamera användare använder ofta mindre kraftfulla blixtar. YS110a är
vår mest populära blixt.

kan man få genom en separat TTL konverter
eller genom optiska kablar och den s k pop-up
blixten på DSLR kameran. Ikelite’s UV-hus har
en TTL konverter inbygd i UV-huset. Så köper
man Ikelite eller SEA&SEA RDX-hus är det
inbyggt i systemet kan man säga.
Fördelen med TTL är att den hjälper fotografen att få rätt mängd blixtljus utan några
besvärliga inställningar och vid rörliga motiv är
det en enorm fördel.

Nedan några exempel namn/pris/styrka,
utlsyningsgrad, vikt:
S&S YS-17/3295 SEK/GN14/70 grader
S&S YS110a/5495 SEK/GN22/105 grader
S&S YS250Pro/10500 SEK/GN 32/105 grader
Inon S-2000/4695 SEK/GN20/110 grader
Inon Z-240/ 7495 SEK/GN24/100 grader
Ikelite DS51/4495 SEK/GN17/80 grader
Ikelite DS160/9495 SEK/GN24/100 grader

Zeagle’s modulbyggda västar
Zeagle har gjort sig kända i hela världen
för att deras västar har en extremt bra hållbarhet med livstids garanti, att selens fantastiska
passform gör att askan/orna verkligen sitter i
rätt position på ryggen och att systemet är
modulbyggt. Modulbyggt innebär att t ex en
Ranger användare kan använda sin blåsa med
en ryggplatta och “harness” i ett senare skede.
Passform och kvalitet är ledorden men just

SEA&SEA
fantastiska
TTL-konverter

exibiliteten inför framtiden är också
avgörande för våra kunder.
Zeagle erbjuder er också att själva designa vilka färger som skall vara på varje enskilt
fält på västen. Det innebär att Din Zeagle väst
blir unik. Extra kostnad och längre leveranstid
för en väst med egen färgdesign.!
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Ljus
Gemensamt för all videoupptagning
under ytan är att det kräver bra ljus. Antingen från ovan, solen, eller att man har med
sig en stark lampa med en jämn ljuskägla.
Vi anser att Fisheye’s lampor är de bästa på
marknaden och är något vi rekommenderar
för bästa bildåtergivning:
FIX LED500DX - 3 895 SEK
Gates nya UV-hus för RED
www.gateshousings.com

FIX LED1000DX - 6 950 SEK

Den s k “You tube” lmaren gör oftast
sina alster en kompakt kamera med videofunktion.
Kolla videohus på
Videolmande dykare
i vraket i Limhamn!

UV-video på väg framåt!
Videomarknaden börjar röra sig igen
och vi ser två olika användare. Dels den
kräsne, kvalitetstörstande entusiasten som
vill ha det bäst som nns på marknaden
och då svarar vi oftast Gates och Seatool.
Ikelite har ett komplett sortiment för de
esta videokameror och är ett mer prisvärt
alternativ.

www.gateshousings.com
www.ikelite.com
www.sheye-co.jp

High Denition
Det nns en ny generation videokam-

Mer info på www.sheye-co.jp

Be a hero - ett nytt sätt att lma
och fotografera!

eror som är integrerade i stillbildskameror.
Ett exempel är SEA&SEA’s DX-1200HD som
är en kompakt kamera med möjlighet att
lma i HD upplösning. En DX1200HD har
alltså stillbild och HD video i samma enhet.
Pris 5 995 SEK inkl UV-hus som klarar 45
meters djup. Mer info www.seaandsea.jp
En annan version av samma idé är
Canons ny 5D Mark II och Nikon D90 som

Seatool housings www.sheye-co.jp

Scuba Supply distribuerar f o m nu de

båda är systemkameror (DSLR) som har

spektakulära Hero kamerorna som kan

video inbyggt i systemet. De första använ-

monteras i princip var som helst. Handled,

darna vittnar om fantastisk kvalitet men att

hjälmar, cyklar, bilar, surfbrädan, dykaskan

fokus måste ske manuellt när man vide-

mm. Kameran videolmar eller tar bilder i

olma. SEA&SEA och Ikelite har UV-hus till

intervall (5 MP). Pris ex kamera inkl UV-hus

dessa kameror.

2099 SEK.
Mer info www.goprocamera.com

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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