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MAKE IT POSSIBLE™

Günümüz fotoğrafçılarının bir dönüm noktasına ihtiyacı var ve
PocketWizard radyo kontrollü tetikleyiciler dışında bu özgürlüğü
verebilen başka bir cihaz yok.
Doğru fotoğrafı çekebilmek için, flaşlarınızı ve makinalarınızı
istediğiniz pozisyonda kullanabilmenizi mümkün kılarak tüm teknik
bariyerleri aştık. PocketWizard ürünleri, basit ya da karmaşık
olsun, fotoğraf ekipmanlarınızın hepsi arasında kablosuz tetikleme
yapabilmenizi sağlar.
PocketWizard radyo kontrollü cihazınızla, makinalarınızı ve
flaşlarınızı kablosuz tetiklemek bir düğmeye basmak kadar kolay

Basit. Uyumlu. Güvenilir. PocketWizard Plus sisteminin basitlik ve
güvenilirlik ilkeleri ile yeni özellikleri de içinde barındıran PocketWizard
Plus III alıcı-verici kablosuz flaş ve makina tetikleme konusunda en yüksek
performansı sergiliyor.
Plus III, 32 kanalda (16 adet standart kanala ek 16 adet dörtlü-bölge tetikleme kanalı) çalışarak ayrı ayrı kontrol edilebilen 4 bölgede (A, B, C ya da
D) kablosuz flaş ya da makinanızı aktif-deaktif konumda kullanabilmenizi
sağlıyor. Düğün, spor ya da kalabalık stüdyo çekimleri yapıyor olabilirsiniz,
her koşulda temiz bir kanal bulmak artık çok daha kolay. Daha azı için
daha fazla şey yapması beklenen fotoğraf sanatçısı için bu özgürlük çok
büyük bir rekabet avantajı sağlıyor.

FOTOĞRAFÇILAR için ANAHTAR ÖZELLİKLER
Hem alıcı hem de verici
	
TxRx modunda ayarlandığında, Plus III anında alıcı-verici modları
•

arasında değişerek esnek çalışma koşullarına uyum sağlar.

•

İki aşamalı Kablosuz Makina Tetikleme

	Kablosuz makinanızı uyandırmak için Plus III üzerindeki “TEST”
düğmesine yarım basın. Pozlamanın gerçekleşmesi için düğmeye
tamamen basın.

• Auto-Relay Modu

	Makinanızı bir ya da birden fazla flaşla aynı senkronda kablosuz
tetiklemenizi sağlar.

Basit Kullanıcı Arayüzü
	
Tüm kanallar, bölgeler ve modlar 2.5cm LCD ekranda görüntülenir,
•

tuş bloğu ile kolaylıkla ayarlanabilir.

PlusIII.PocketWizard.com

Özellikler:
32 Kanal
32 kanal ile (16 adet standart kanala ek 16 adet dörtlü-bölge tetikleme kanalı),
PocketWizard Plus III alıcı-verici bir ya da birden fazla flaşı birlikte ya da tek
başına tetikleyebilmenizi sağlar. Bu özellik, kalabalık ortamlarda ya da birden
fazla ışık düzeni ile çalışırken çok önemlidir. Spor karşılaşmaları ya da düğün
gibi konularda kablosuz makina tetikleme hususunda da idealdir. Plus III alıcıverici, MultiMAX® ile mükemmel partnerdir.
Dörtlü-bölge Tetikleme (Quad-Zone Triggering)
Seçmeli dörtlü-bölge tetikleme özelliği; çekim esnasında makinanıza ya da
flaşlarınıza koşmadan, makinanızın yanından ayrılmadan, ayrı ayrı kontrol edilebilen 4 bölgede (A, B, C, ya da D) flaşlarınızı ya da makinalarınızı kullanıma
açma-kapama imkanı tanır. Çoklu fotoğraf kurguları ya da ihtiyaç duyulan
zamanda makinaları kablosuz açıp kapayabilmek için idealdir.
Otomatik Alıcı-Verici Algılama Sistemi
Patentli Otomatik Alıcı-Verici Algılama Sistemi (Auto-Sensing Transceiver technology) ile, Plus III alıcı-verici akıllı bir cihazdır. TxRx moduna ayarlandığında,
hızlı ve başarılı bir şekilde alıcı-verici konumları arasında değişebilir. İhtiyaç
duyarsanız yalnızca verici konum için (Tx) ya da alıcı konum için (Rx)
modlarını da seçebilirsiniz.
İki Aşamalı Kablosuz Makina Tetikleme
Plus III, kablosuz makina tetikleme için en mükemmel çözümdür. Benzersiz
iki aşamalı TEST düğmesi, makinanızın deklanşörü gibi çalışır. Yarım
bastığınızda makinanız uyanır, netleme yapar. TEST düğmesine tamamıyla
bastığınızda ise pozlama gerçekleşir. Parmağınızı kaldırdığınızda, makinanız
uyku moduna döner ve böylece gerçekten pil tasarrufu yaparsınız.
Auto-Relay Modu
Otomatik Alıcı-Verici Algılama Sistemi ile yalnızca 3 adet PocketWizard cihaz
kullanarak makinanızı, flaşlarınız ile aynı senkronda kablosuz tetikleyebilirsiniz; 1 tanesi elinizde, diğeri makinanız üzerinde ve üçüncü de harici flaşınız
üzerinde.
Uzak Mesafelerde Çalışma
Plus III ideal koşullarda 500 metre mesafeye kadar çalışır. Çekim ortamları
nadiren ideal koşullara sahiptir, dolayısıyla Plus III gerçek dünyanın şartlarıyla
mücadele edebilecek şekilde tasarlanmıştır. Uzak mesafe modunu (Long
Range Mode - LR) kullanarak tüm ortamlarda varolanın iki katı uzaklıkta
mesafeden tetikleme yapabilirsiniz..
Tekrarlama Modu
Çok zorlu koşullarda ya da çok uzak mesafelerde Plus III cihazınızı, gelen
sinyali tekrarlaması ve iletişimi tamamlaması için, vericiniz ve alıcınız arasında
tekrarlama moduna (Repeater Mode - RP) alın. Bu modlarda cihazlar çalışma
esnasında daha fazla zamana ihtiyaç duyabilir ve bu nedenle uzak mesafe ya
da tekrarlama modlarında flaş senkronizasyon hızınız düşebilir.
Yüksek Hızlı Alıcı
Plus III ideal koşullarda 500 metre mesafeye kadar çalışır. Çekim ortamları
nadiren ideal koşullara sahiptir, dolayısıyla Plus III gerçek dünyanın şartlarıyla
mücadele edebilecek şekilde tasarlanmıştır.
Yeni şık dizayn
Plus III ana hatlarıyla güvenilir ve şık bir tasarım sunarken, dikkat çekmeyen
yapısı ve dahili anteni sayesinde konu ile fotoğrafçı arasında çok daha az yer
alıyor. Dahili anten aynı zamanda dış çekimlerde kırılma ya da bozulma gibi
olasılıkları da ortadan kaldırmış oluyor.
Yazılımı güncellenebilir ve harici güç kaynağı ile çalışabilir
Plus III is normal koşullar altında 2 adet AA (IEC:LR6) alkalin pil ile çalışır.
Uzun süreli harici kullanımar için, Plus III üzerindeki Mini-B USB girişine
bağlanabilen AC güç adaptörünü kullanabilirsiniz. Aynı USB girişini Plus III
cihazınız için gerekli tüm güncellemeleri yapmak için kullanabilirsiniz.
Çok Uyumlu
Plus III aynı frekansta* olan tüm PocketWizard cihazlarla uyumludur. Bunlara
ek olarak, PocketWizard cihazlarla çalışmaya uygun hale getirilmiş olan;
Profoto, Dynalite, Norman, Photogenic ve Sekonic pozometreler ile de çalışır.
PocketWizard kablosuz sistemi hangi makina ya da flaşla çalışırsanız çalışın,
işinize esneklik katar. (*FCC ve CE PocketWizard cihazları farklı frekanslarda
çalışır.)
Basit Kullanıcı Arayüzü
Tüm kanallar, bölgeler ve modlar 2.5cm LCD ekranda görüntülenir, tuş
bloğu ile kolaylıkla ayarlanabilir. Karanlık ortamlarda çalışıyorsanız,
TEST düğmesi dışında herhangi bir düğmeye basarak LCD ekranı
aydınlatabilirsiniz.

Teknik Özellikler:
Frekans:

FCC/IC
CE

340.00 - 354.00 MHz
433.42 - 334.42 MHz

Kanallar:		
		
		
		
		

32 kanal
1-16 Standart kanallar
17-32 Seçmeli dörtlü-bölge tetikleme kanalları

Aynı frekansta* olan tüm PocketWizard cihazlarla karşılıklı uyumludur.
(*FCC ve CE PocketWizard cihazları farklı frekanslarda çalışır.)

Bölgeler:		
		

A-B-C-D
Dörtlü-bölge tetikleme kanalı olan tüm PocketWizard cihazlarla uyumludur.

Anten:		

Hassas ayarlı dahili bobin

Ekran:		

Arka ışıklı 2.5cm (1.0”) likit kristal ekran (LCD)

Mesafe:		

500 Metre’ye kadar (1600 feet) (Gerçekte mesafe birkaç faktöre bağlıdır;

		

ekipman, mod, ortam, konumlandırma, parazit...gibi)

Senkron hızı:		
		

1/250sn (perde örtücü)
1/500sn (merkezi obtüratör)

Tetikleme hızı:

Saniyede 14.5 kareye kadar

Kontak zamanı:
		

Normal çalışma koşullarında 62 milisaniye
Yüksek hızda alıcı modunda 2 milisaniye

Durum Göstergesi:

Yeşil, Kırmızı, Sarı LED durum göstergesi

Verici Çıkış Gücü:

1 miliwatt’tan az (0.001 watt)

Güç:		
		
		
		

2 adet AA (IEC:LR6) alkalin pil (önerilen)
NiMH, NiCAD, NiZn, Lityum piller de kullanılabilir (bu pilleri kullanırken
kalan pil seviyesi doğru gösterilmeyebilir.)
USB (AC adaptörü opsiyonel)

Pil Süresi:		

50 saate kadar (alkal piller ile)

Max Port Senkronizasyon Voltajı:

300 Volt (Makina/Flaş Portu)

Max Devre Hareketi

1.0 A pik, 0.2 A (1/5 Amp or 200 milliamp) sürekli limitli devre

Varolan voltaj:

3 volts, tüm dijital ve analog makinalarla kullanıma uygun.

USB:		

USB 2.0 Mini-B

Gövde:		

Yüksek çarpma dirençli plastik, sabit pil kapağı

Ağırlık:		

120 gram (piller ile birlikte)

Boyutlar		

Uzunluk: 13.3cm (5.25”) | En: 5.1cm (2.00”) | Derinlik: 3.2cm (1.25”)

Çalışma Isısı:		

-15° C (5° F) üzeri ve 50° C (120° F) altı

Saklama Isısı:

-30° C (-22° F) üzeri ve 85° C (185° F) altı (pilsiz)

Giriş/Çıkış:		

3.5mm (1/8”) stereo minifon jak, flaş yuvası

Montaj:		

Flaş yuvası, askı

Paket İçeriği:		
		
		

Hızlı kullanım kılavuzu, Stereo 3.5mm (1/8”) minifon kablo, Mono 3.5mm
minifon PC kablosu, Stereo 3.5mm minifon 6.35mm adaptörü, askı, referans
çalışma bilgileri

Opsiyonel Aksesuarlar:
		

İzolasyon çubuğu, tetikleme düğmeleri, makina tetikleme kabloları, PC
kabloları, adaptörler, flaş senkron kabloları, koruyucu kutu
Not: Bilgiler değişiklik gösterebilir. Güncel ürün bilgileri için PocketWizard.com
adresini ziyaret edebilirsiniz.

PocketWizard.com
info@pocketwizard.com
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