
Niniejsza broszura może przedstawiać zdjęcia produktów wraz z akcesoriami, które nie są częścią zestawów lub jednostek. 
Zestawy i konfiguracje pojedynczych jednostek Elinchrom mogą się zmieniać bez uprzedzenia i mogą się różnić w poszczególnych krajach.

Tolerancje specyfikacji i komponentów są zgodne z normami IEC i CE. Podane wartości mogą się różnić ze względu na tolerancję 
 w komponentach lub przyrządach pomiarowych. Dane techniczne mogą ulec zmianie. Nie odpowiadamy za błędy drukarskie.

Canon®, Nikon®, Olympus®, Panasonic® and Sony® są chronionymi znakami towarowymi które nie należą do  Elinchrom LTD.
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Elinchrom ELB1200 to rewolucja w kwestii mobilności 
oraz odporności na czynniki atmosferyczne, czyniąc ten 
zasilany akumulatorami Li-Ion generator idealnym 
narzędziem, które zaspokoi potrzeby oświetleniowe 
każdego fotografa. 

Dzięki solidnemu i praktycznemu designowi wraz  
z pokaźnym wyświetlaczem OLED, kontrola nad jego 
wieloma funkcjami jest prosta i intuicyjna, oferując  
najbardziej kreatywne rozwiązania jednocześnie nie  
zaprzątając umysłu. 

Lekki, aczkolwiek bogaty w funkcje ELB1200 został  
zbudowany by dać więcej możliwości! 

ELB1200 to krótkie odstępy między kolejnymi błyskami, 
większa ilość błysków na jednym akumulatorze, szerszy 
zakres regulacji mocy oraz szybkie ładowanie wraz 
 z lepszą kontrolą nad kolorami. 

Każda z trzech nowych głowic ELB 1200 - Action, Pro, 
Hi-Sync ma lekką lecz solidną obudowę i przegubowe 
mocowanie do statywu z aluminium, możliwość zasto-
sowania parasolek 7mm oraz 8mm, mocną LED 92 CRI 
(współczynnik oddawania barw) do stosowania zarówno 
w fotografii jak i video wraz z opcją podpięcia pełnowy-
miarowych  akcesoriów Elinchrom. 
 
Jednak moc jest niczym bez kontroli. 
Zintegrowany, bezprzewodowy system Skyport 
zapewnia niezakłóconą pracę, pozwalająć skupić się na 
procesie twórczym.

ELB 1200

ELB 1200

ELB 1200 z baterią 1200 Ws N° 10289.1

 – Krótkie czasy ładowania (1.7s  
w trybie FAST/szybkim oraz 3s  
w trybie DEFAULT/pods-
tawowym).

 – Głowica z regulowanym, 
dziennym światłem LED CRI 92 
- ekwiwalent żarówki  
halogenowej 250W.

 – Wytrzymała obudowa głowicy 
o wymiarach 22.5 x 14 x 23cm, 
wadze 2.2kg oraz z cichym 
trybem pracy do filmowania.

 – Najmniejszy generator w swojej 
klasie, wymiary 18 x 13 x 28cm 
wraz z akumulatorem.

 – Waga 4.3kg wraz z akumula-
torem.

 – Akumulator Litowo Jonowy Air;           
215 błysków z pełną mocą, 
waga 1.1kg (w zestawie).

 – Akumulator Litowo Jonowy HD; 
400 błysków z pełną mocą, 
waga 1.5kg (opcjonalnie).

 – Obydwa akumulatory zawierają 
gniazdo ładowania USB 5v  
o maks. prądzie 1A.

 – Konstrukcja odporna na 
pogodę.

 – Zestaw narzędzi Creative Suite 
- tryb stroboskop, sekwencja 
oraz opóźniony flash.

 – Nowa generacja Skyport 
oferująca większy zasięg, więcej 
kanałów oraz kontroli.

 – Uaktualnienia oprogramowania 
przez USB.

 – Adaptacja do wersji sieciowej 
230VAC przy zastosowaniu 
opcjonalnego Dock’a

DLACZEGO ELB 1200



Zestaw Hi-Sync  jest zoptymalizowany pod kątem zamrażania ruchu, przebijania słońca, przyciemniania tła, 
stosowania większego otworu przesłony oraz używania z opcjonalnym transmiterem Skyport PRO dla Ca-
non®, Nikon®, Olympus®, Panasonic®, Sony®, Fuji®. Skyport Transmitter PRO nie jest częścią zestawu i musi 
zostać nabyty oddzielnie.

Zestaw Hi-Sync  zawiera naszą walizkę na kółkach umożliwiając Ci zapakowanie więcej podczas podróży na 
dalekich dystansach. Zawiera również parasolkę 2-w-1 ze zdejmowaną srebrną nakładką oraz reflektor z 
plastrem miodu dla dodatkowej kontroli nad światłem. Skyport Transmitter PRO dla Canon®, Nikon®, Olympus®, 
Panasonic®, Sony®, Fuji®nie jest częścią zestawu i musi zostać nabyty oddzielnie.

ELB 1200 Pro To Go — N° 10304.1 ELB 1200 Pro To Roll — N° 10306.1

Il. Produkt

1x
ELB 1200
wraz z akumulatorem Li-Ion,  
ładowarką, kablem synchro

1x
Lampa ELB 1200 Pro Head 
wraz z 4m kablem zasilającym oraz 
zaślepką ochronną.

1x
Reflektor Grid 
18 cm / 70° i 30° Grid

1x
Snappy 
opcja przenoszenia z paskiem na 
ramię.

1x
Parasolka płytka
biała/transparentna 85 cm

1x Skyport Transmitter Plus 

1x Walizka ProTec Rolling

ELB 1200 Hi-Sync To Roll — N° 10307.1

Il. Produkt

1x
ELB 1200
wraz z akumulatorem Li-Ion,  
ładowarką, kablem synchro

1x
ELB 1200 Hi-Sync Head
wraz z 4m kablem zasilającym oraz 
zaślepką ochronną

1x
Reflektor Grid 
18 cm / 70° z 30° Grid

1x
Snappy 
opcja przenoszenia z paskiem na 
ramię.

1x
Parasolka płytka
biała/transparentna  85 cm

1x Walizka na kółkach ProTec Rolling

Zestaw Pro to opcja uniwersalna. Dzięki bardzo dobremu czasowi trwania błysku zdjęcia są ostre. Futerał został 
zaprojektowany z myślą o fotografie, zastosowano wytrzymały nylon oraz zamki błyskawiczne YKK. Jest to idealne 
rozwiązanie dla przenośnego generatora takiego jak ELB 1200. 

Ten zestaw Pro zawiera naszą walizkę na kółkach umożliwiając Ci zapakowanie więcej wyposażenia podczas 
podróży na dalekich dystansach. Zawiera również parasolkę 2-w-1 ze zdejmowaną srebrną nakładką oraz 
reflektor z plastrem miodu dla dodatkowej kontroli nad światłem.

ZESTAWY W TORBACH ZESTAWY WALIZKOWE

ELB 1200 Hi-Sync To Go — N° 10305.1

Il. Produkt

1x
ELB 1200
wraz z akumulatorem Li-Ion, ładowarką, 
kablem synchro

1x
ELB 1200 Hi-Sync Head
wraz z 4m kablem zasilającym oraz 
zaślepką ochronną

1x
Reflektor  
16 cm / 90°

1x
Snappy 
opcja przenoszenia z paskiem na ramię.

1x Torba ProTec Location

EL-SKYPORT
Ten radiowy system pozwala na zdalne kontrolowanie mocy błysku oraz wyzwalanie z gorącej stopki  
Twojego aparatu. Opcjonalny transmiter Skyport PRO to proste i niezawodne bezprzewodowe rozwiązanie 
oferujące wyświetlanie informacji oraz funkcje Hi-Sync.

Zasięg Wyzwalaj i reguluj moc błysku aż do 200m.

Hi-Sync  Synchronizuj swój aparat aż do 1/8000 s.

USB firmware Dla przyszłych aktualizacji.

Rekomendowane Hi-Sync Set No 10305.1 i 10307.1

Duży, czytelny ekran  Reguluj ustawienia jednostek z transmitera.

Kompatybilność Canon®, Nikon®, Olympus®, Panasonic®, Sony®, Fuji®.

Baterie AA Ogólnodostępne, nigdy nie zabraknie Ci prądu.

Moc Błysku (Ws/J) 1200

Dystrybucja Mocy Asymetryczna 2:1 lub symetryczna 1:1

Przysłona (1m, 100 ISO, reflektor 48°) ELB 1200 Pro 100%: 128

Przysłona (1m, 100 ISO, reflektor 48°) ELB 1200 Action 100%: 90.6

Przysłona (1m, 100 ISO, reflektor 48°) ELB 1200 Hi-Sync 100%: 128

Zakres mocy działek F 8.5

Zakres mocy Ws/J

100%: 14 – 1200 
50%: 7 - 600

66%: 14 - 791
33%: 7 - 396

Zwiększenie mocy w działkach F Pokrętło: 1/10 –przyciski lewo/prawo 1działka F

Najlepszy czas trwania błysku t0.5 max. moc ELB 1200 
Action

1/8850 s przy 33%, ustawienie mocy 4.7 / 172 Ws

Czas ładowania FAST do pełnej mocy, w s 1.7

Czas ładowania DEFAULT do pełnej mocy, w s 3

Czas ładowania ECO do pełnej mocy, w s 6

Temperatura Barwowa w K na pełnej mocy 5500

Stabilność mocy +/- 0.03 %

Tryb lampy pilotującej Wł., wolny, proporcjonalny, timer 1-60 s, VFC, regulowany

Automatyczny zrzut mocy (AZM) Automatycznie dostosowywuje ustawienia mocy

Liczba błysków na naładowanej baterii moc min/max 20000 / 215 (Li-Ion Battery Air, załączony)  
36000 / 400 (Li-Ion Battery HD, opcja)

Czas pracy na LED 1 / 2 lampy aż do 80 / 40 min. (Li-Ion Battery Air, załączony}
aż do 120 / 60 min. (Li-Ion Battery HD, opcja)

Akumulator Li-Ion Battery Air (załączony) 36V / 2.5 Ah / 90 Wh 

Akumulator Li-Ion Battery HD (opcja) 36V / 4.0 Ah / 144 Wh

Dodatkowe opcje akumulatora
Złącze USB do ładowania urządzeń przenośnych: max 
5V 1Amp, ustawienie podróżne, stopień naładowania 

sygnalizowany 4 LED’ami 

Ładowarka: przybliżony czas ładowania w godzinach 1.5 (Li-Ion Battery Air, załączony)  
2.5 (Li-Ion Battery HD, opcja)

EL-Skyport Wbudowany, 20 kanałów częstotliwości, 4 grupy

Napięcie synchro 5V kompatybline ze wszystkimi aparatami

Złącze synchro Jack 3.5 mm

Generator z akumulatorem / bez akumulatora (Sz. x Gł. 
x Wys.)

18x13x28cm / 18x13x22cm

Wymiary akumulatora (Sz. x Gł. x Wys.) 18x13x7.5cm

Waga bez akumulatora / z akumulatorem 3.2 / 4.3kg (Li-Ion Battery Air, załączony) 

Waga akumulatora 1.1kg (Li-Ion Battery Air, załączony) 
1.5kg (Li-Ion Battery HD, opcja)

Zestaw zawiera ELB 1200, akumulator, szybka ładowarka, kabel 
synchronizacyjny

ELB 1200 Pro Head N°20187

Pomimo, że oferuje dłuższe 
czasy błysku niż główka 
Action, jest to wszech-
stronne narzędzie do 
ogólnego użytku.

ELB 1200 Hi-Sync Head N°20188

Zamroź akcję oraz kontroluj 
otoczenie aż do 1/8000s 
wraz z EL-Skyport Transmit-
ter PRO.

ELB 1200 Action Head N°20189

Zamrażaj ruch za pomocą 
bardzo krótkiego błysku, 
również z migawką 
centralną.

Trzy całkiem nowe głowice ELB 1200 z solidną, lekką aluminiową konstrukcją oraz jasnym, przyciemnia- 
nym pilotem LED 92 CRI zarówno do fotografii jak i video.

Nowa, bardziej płaska szklana kopułka czyni głowicę bardziej kompaktową oraz chroni palnik błyskowy  
i pilota LED. Dodatkowo do potrzeb video, można przełączyć wentylator głowicy w cichy tryb. Wszystko 
 w jednym, do zdjęć i filmowania. To takie proste!

AKCESORIA

Battery Air 90 Wh N°19273

Jednostka jest dostarczana wraz  
z wysoko wydajnym akumulatorem  
Air 90 Wh, lekkim oraz bezpiecznym  
w podróży. Zapewnia on 215 błysków  
o maksymalnej mocy na jednym 
ładowaniu.

Li-Ion Battery HD 144 Wh N°19296

Akumulator 114 Wh to prawdziwa 
 elektrownia do użytku zarówno  
w studio jak i na lokacji, zapewniając 
ok. 400 błysków o maksymalnej mocy 
na jednym ładowaniu.

Il. Produkt

1x
ELB 1200
wraz z akumulatorem Li-Ion, ładowarką, 
kablem synchro

1x
ELB 1200 Pro Head
wraz z 4m kablem zasilającym oraz 
zaślepką ochronną

1x
Reflektor  
16 cm / 90°

1x
Snappy 
opcja przenoszenia z paskiem na ramię.

1x Skyport Transmitter Plus

1x Torba ProTec Location


