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PRISGARANT
Vi har indført prisgaranti på mange 
produkter, ser du dette logo har du 
PRISGARANTI! Kan du inden for 14 
dage efter købet finde det samme  

produkt billigere udbetaler vi forskellen eller tager  
produktet retur.

CAM+
Når du køber kamera hos os, får du 
mulighed for at købe en tilbehørs- 
pakke med stort ekstra batteri,  
dobbelt lynoplader og SD kort til 

en helt speciel pris. CAM+ pakken kan kun købes  
sammen med kamera.

EDU RABAT
Vi har længe haft EDU-rabat til under-
visningssektoren, det er udvidet med 
endnu flere produkter, kig efter dette logo. 
Enkelt af vores leverandører skal først god-

kende undervisningsstedet. Varer med EDU-rabat kan kun 
bestilles på mail video@davt.dk eller telefon 7565244.

år

1976-2021

Et stort kamera i lille størrelse
4:2:2 10-bit fuld HD og 4K optagelser på SD kort.
• Autofocus i Super slowmotion. 
• Manuelle indstillinger for blænde og focus. 
• Wi-Fi for direkte streaming. 
• Kan udvides med HU-1 håndtag med XLR lyd.
• ND filter. 

Med denne adapter, er det 
muligt at bruge NP-F batterier, 
til udstyr, som ellers kun kan bruges 
med dyre V-Lock batterier. Måske har 
du allerede NP-F batterier, ellers har vi 
flere modeller helt op til 75 Wh.

TOUR T1 er trådløs trans- 
mission med en rækkevidde  
på 200 meter, og minimal  
forsinkelse på 0,1 s.  
Leveres med strømfor- 
syninger, men kan også bruges 
med Sony NP-F batterier. 

MÅL/VÆGT:
 11 x 7 x 2,5 cm/120 gr.

Multi format up/down/cross converter, understøtter mange 
videoopløsninger, og er dit multiværktøj, hvis to ikkekom-
patible videoenheder skal sluttes sammen. DAC-70 skalerer,  
konverterer til HDMI og SDI.

Camrade har markedets bredeste program af tasker til vid-
eoudstyr. Et af deres stærke brands er ”regnfrakker” som er 
skræddersyet til den enkelte kameramodel F.eks. Camrade 
Wetsuite til Sony ILME FX6.

Datavideo introducerer 4K 50/60p PTZ-kameraer, der let kan 
styres via traditionel RS-422 seriel port eller IP-fjernbetjening 
via DVIP eller Sony VISCA over IP. Du får dobbelt streaming, 
så du kan streame til Facebook og YouTube samtidigt. 
HDMI, IP-output op til 2160p 50/60 og 
3G-SDI-output 1080p60/50, kan vises samtidig.              
Kommer snart i en NDI version.

Et komplet, produktionsklart sæt med HS-1600T MKII, der 
er et 6 kanals Mobilstudio med indbygget kontrolenhed for  
3 PTC kameraer og direkte streaming uden PC, 3 stk. PTZ-140  
kameraer og transportkuffer med formskåret skum.

Vi har lavet en lækker brudsikker, vand og støvtæt transport-
kuffert, med specielformskåret skum der passer til kameraet 
og alt det tilbehør, der gør det til et perfekt produktionssæt. 

Vi har lavet en pakke med LEDGO E116. 
Du får LEDGO E116C  
• 2 stk. NP-F batterier med mere end 4 timers brugstid.  
• Dobbelt lynoplader med display, der også kan oplade i bilen. 
• Strømforsyning til indendørs brug.

V-Lock batteri, der måler 
10 x 7,5 x 4,5 cm og vejer 
ca. 500 gram. Trods den lille 
størrelse er der stor kapac-
itet og både D-TAP og USB tilslutning og 
status indikering. Fås i 3 størrelser 65/98/155 Wh.

Komplet løsning til Smartphone.  
Du får en 26 cm LED ringlampe med 
fjernbetjening.
• Bordstativ som også kan bruges   
 som håndtag  ved mobile optagelser. 
• Bluetooth fjernbetjening.  
• Holder for Smartphone.

Kraftig LED lampe, 1200LUX/1M, 
til kamerabrug. Regulering for 
lysstyrke og farvetemperatur. 
Leveres i vand/støvtæt transport-
kuffert med 2 stk. NP-F batterier 
med 2 timers brugstid og oplader. 
Mål: 17 x 13 x 2 cm/310 gram

Universal teleprompter 
som passer til alle 
tabletter op til 11”. Passer
 både til videokameraer, 
DSLR- og spejlfri kameraer. 
Solid konstruktion i alluminium, 
leveres med transporttaske 
og fjernbetjening.

PANASONIC HC-X1500 SONY NP-F > 
V-LOCK ADAPTER

MEASY TOUR T1

MÅNEDENS 
TILBUD 
OKTOBER

CAMRADE 
KAMERATASKER

DATAVIDEO 
PTC-280

DATAVIDEO BDL-1601 
BUNDLE MED 
MOBILSTUDIO 
OG 3 PTZ 
KAMERAER

KAMERAPAKKE MED PANASONIC 
HC-X1500 ELLER HC-X2000

DELUXE LED-KAMERALYS 
PAKKE

DYNACORE SUPER MINI 
V-LOCKBATTERI 

PATONA V-LOGGER KIT 
MED 10” RINGLYS 

KRAFTIG 
LED LAMPE 

T12 TELEPROMPTER 
M/FJERNBETJENING
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3.585,-

1.485,-
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1.385,-
1.985,-

350,-
985,-

PANASONIC 
HC-X1500

SONY NP-F > 
V-LOCK ADAPTER

MEASY TOUR T1

OKTOBERPRIS

CAMRADE WET-
SUITE ILME FX6

DATAVIDEO PTC-280

DATAVIDEO BDL-1601

DELUXE 
LED-KAMERALYS PAKKE

DYNACORE 
DPM-155S

PATONA V-LOGGER KIT    

KRAFTIG LED LAMPE

T12 TELEPROMPTER 
Introduktionspris

Kamerapakken indeholder:
 Panasonic HC-X1500/2000 kamera
 Tascam TH-02 Hovedtelefon 
 Saramonic RX9/TX9+TX9
 Boya BM 6060 mikrofon
 Acebil SZ-300 fjernbetjening
 Ekstra batteri VW-VBD58
 Ekstern oplader

DYNACORE 
DPM-98S

DYNACORE 
DPM-65SKøb

 3 stk. 
og få en 

GRATIS d-travel 
oplader! 1.685,-

Alle priser ex. moms

16.985,-
18.585,-

KAMERAPAKKE MED 
HC-X1500

KAMERAPAKKE MED 
HC-X2000



LAGERSALG - MINUS 30 – 50% 
SÅ LÆNGE LAGER HAVES

Sevenoak SK-A7C1 er et Cage KIT til 
Sony A7, A7S, A7R, A7 II, A7R II, A7S II, 
som giver beskyttelse, stabilitet og 
monteringsmuligheder til kameraet. 
Du får, trægreb, tophåndgreb, mikro 
HDMI -adapterkabel og 
HDMI -stikbeskytter.

Firewirekabler til digital overførsel af 
video/lyd. Flere forskellige modeller 
og lægder. 
4P > 4P / 4P > 6P 
/ 4P > 9P /   6P > 6P

Vi sælger vores Virtuelle 
studio, til  under halv pris. Du får en 
komplet løsning med 5 ting:  Virtuel Studie – Videomixer -   
Karaktergenerator -  Videooptager -  Webstreaming. 
En alsidig, brugervenlig løsning. 
Se mere her: https://www.focusnordic.dk/produkter/streaming-og-produktion/ 
virtuelt-studio/virtuelt-studio/datavideo-tvs-1000a-virtual-studio-system-hdmi-sin/

Sevenoak SK-XC1 Universal DSLR 
Camera Cage KIT som passer til de 
fleste DSLR kameraer. Cage med 
halv ramme, et par 15 mm LWS-
stænger, en hurtigudløselig 
bundplade, et tophåndtag med en 
skoholder og et håndtag i træ.

Lækker transporttaske med hjul og teles
kophåndtag. Justerbare rumdelere som 
giver 3 store og 3 små rum, f. eks. Til 3 LED  
lamper og 3 strømforsyninger/V-lock 
batterier. Lille model. 
Indvendig mål: 
Højde 35 cm / Længde 48 cm / Dybde 28 cm.

En effektiv og ergonomisk løsning til alle, der 
arbejder med håndholdte kameraopsætninger. 
Det sparer ryg, skuldre og arme 
og forlænger derfor din karriere!  
Understøtter kameraer 
fra 5,5 – 8 kg.

Universeltletvægts  matboks 
system, der fungerer som en 
modlysblænde og understøtter de 
fleste objektiver. Den monteres på 
LWS 15 mm stænger og er højdejuster-
bar. Det har et aftageligt topflag, der 
kan fastgøres til låsbare hængsler.

Håndholdt videokamera med 
tre Full HD CMOS -sensorer, 
20x optisk zoom plus 
40x digital zoom. Demo 
kamera, står som nyt, men 
har en fejl: Den indbyggede 
LED lampe virker ikke. Leveres med ekstra batteri og 6 
måneders garanti.

Sevenoak SK-F01E USB Follow 
Focus, giver dig mulighed for at 
styre de vigtigste funktione på 
mange Canon kameraer som f.eks. 
Zoom, fokus, optag, start/stop. 
Canon: EOS 5D MK II & III -1 D  
MK IV – 7D – 60D – 6D – 600D
 – 550D – 500D.

Fra tiden med ”Rødhætte 
lamper” har vi nogle flight-
case i overskud, de passe 
de til 3 lamper og 3 stativer, 
så der er 4 rum. 
Kan bruges til transport/opbevaring af at udstyr .
Indvendige mål: Højde 27 cm / 
Længde 72 cm / Dybde 32 cm.

VMic Pro er med sin 
multi directional 
kondensator mikrofon, 
specielt udviklet til DSLR, 
Spejlfrikameraer og Camcordere. LED Display 
og hovedetelefontilslutning giver fuld kontrol 
over optagelser i real tid.

Sevenoak SK-CS02  er en
 kurvet slider som er 
perfekt til avancerede 
produkt sessions, 
food film og reklame produktion. Lavet i aluminium 
som giver glidende og lækre kamera bevægelser. 
Diameter 85 cm. Længde 131 cm.

Transporttaske beregnet til 2 stk. 
LEDGO E268 LED lamper og tilbehør. 
Der er flere rum i tasken, så den kan 
bruges til mange ting. På begge 
sider af tasken er der lommer ti 
to stativer.
Indvendige mål: Højde 36 cm / 
Længde 48 cm / Dybde 12 cm.

Saramonic SR-LMX1+ laver perfekt lyd 
på din mobiltelefons på grund af 
fremragende signal/støjforhold. 
Mikrofonen har TRRS stik der 
passer til mange iPhone og Android 
telefoner. Leveres med 4 meter 
forlængerkabel.

Slider lavet i let vægt 
Carbon Fiber, som gør 
det let at transportere og bruge 
ved alle locations. Den har justerbare ben 
som kan foldes ind når det skal monteres på stativ. 
Indbygget waterpas, Længde 120 cm, leveres med 
transporttaske. 

3 stk. Professionel LED lamper i 
transportkuffert med hjul og 
teleskophåndtag Demo / 
3200 grader Kelvin 
NY GARANTI

Carbon Fiber Håndholdt Video Stabilizer 
til kameraer op til 3 kg. Denne stabilisator 
garanterer utroligt glatte skud, selv når 
du løber eller går op og ned ad trapper. 
Der er quick plade; som kan justeres frem 
og tilbage, side til side, op og ned.

26 mm ZEISS vidvinkel objektiv med 
optisk Steady Shot – XAVC-S format som 
bruges i professionelle kameraer – To slot for memorykort 
– Ansigts registrering – Manuel blænde og lukkehastigheder - 
Exmor R® CMOS-sensor.

Holder til montering af iPad på 
kamerastativ på toppen er der mon-
tering for lys/lyd. Flere forskellige 
modeller blandt andet: iPad – 
iPad Mini – iPad Air.

SEVENOAK SK-A7C1 FIREWIRE KABLER DATAVIDEO 
TVS-1000

SEVENOAK SK-XC1
DYNACORE TASKER TIL 
LED LAMPER (LILLE)

EASYRIG LARGE 2,5/300N

SEVENOAK SK-MB1 SONY HXR-NX3

SEVENOAK SK-F01E DYNACORE FLIGHTCASE SARAMONIC VMIC PRO

SEVENOAK SK-CS02 LEDGO TRANSPORTTASKE SARAMONIC SR-LMX1+

SEVENOAK SK-CFS80 DYNACORE 
EL-500 D KIT

SEVENOAK SK-SW PRO2
SONY HDR-CX405 
HANDYCAM® 

MAKAYAMA IPAD 
HOLDER

995,-
15,-

25.000,-

1.085,- 759,- 6.985,-

985,-

298,- 585,- 485,-

1.035,- 198,- 185,-

1.035,- 4.585,-

985,- 250,-

SEVENOAK SK-A7C1 

KR. 1.485

FIREWIRE KABLER  

ENDHEDSPRIS
DATAVIDEO TVS-1000

KR. 57.000 

SEVENOAK SK-XC1 

KR. 1.985
DYNACORE TASKER TIL LED LAMPER 

KR. 1.085 EASYRIG LARGE 2,5/300N

KR. 18.000

SEVENOAK SK-MB1

KR. 1.485

SEVENOAK SK-F01E 

KR. 650 DYNACORE FLIGHTCASE

SARAMONIC VMIC PRO   

KR. 985

SEVENOAK SK-CS02

KR. 1.485 LEDGO TRANSPORTTASKE

SARAMONIC SR-LMX1+ 

KR. 285

SEVENOAK SK-CFS80 

KR. 1.485 DYNACORE EL-500 D KIT  

KR. 6.985 

SEVENOAK SK-SW PRO2

KR. 1.675
SONY HDR-CX405

KR. 1.550
MAKAYAMA IPAD HOLDER 

KR. 385

Vi har for mange af disse professionelle 
fuldformat objektiver på lager. 
Med en T1,5 og enestående optisk 
ydeevne for 4K+ kan du lave fokus på 
det du vil have skarp. Alle objektiverne er til Sony FE udstyr.

SAMYANG XEEN 
CINEMA OBJEKTIVER 

7.585,-
7.585,-
7.585,-

SAMYANG XEEN 24 MM/1,5 
KR. 10.885 

SAMYANG XEEN 50 MM/1,5
KR. 10.885 

SAMYANG XEEN 85 MM/1,5
KR. 10.885 

1.085,-

Lækker transporttaske med hjul og teles
kophåndtag. Justerbare rumdelere som 
giver 3 store og 3 små rum, f. eks. Til 3 LED 
lamper og 3 strømforsyninger/V-lock 
batterier. Stor model. 
Indvendig mål: 
Højde 39 cm / Længde 51 cm / Dybde 31 cm.

DYNACORE TASKER TIL 
LED LAMPER (STOR)

899,-DYNACORE TASKER TIL LED LAMPER 

KR. 1.285 5.985,-SONY HXR-NX3

KR. 17.985 
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LYDEN ER LIGE SÅ VIGTIG 

SOM BILLEDERNE!

BLINK500 fås nu også i en professionel  
version med følgende feature:
 Indgang for MIC og LINE.
 Udgang STEREO/MONO.
 Hovedtelefon tilslutning.
 Mindre sender/modtager.
 OLED display på sender/modtager.
 8 timers brugstid på en opladning.
 Direkte opladning i transportkuffert.
 Klipsmikrofon med skum- og 
 pelsvindhætte.

Sæt med en mic/sender og 
dual modtager til SmartPhone                                                                                                                 
med TRRS stik og video-
kameraer med minijack 
tilslutning.

Sæt med en mic/sender og dual mod-
tager til SmartPhone med TRRS stik og 
videokameraer med minijack tilslutning.

Saramonic Blink800 
sender i det profes-
sionelle 5,8 GHz om-
råde, både sender og 
modtager er i metal-  
kabinet og leveres 
med en professionel 
lavaliermikrofon der 
leverer, krystalklar lyd. 
B1 er til kameraer/udstyr med 
minijack mikrofon indgang.

Sæt med to mic/
sendere og dualmod-
tager til SmartPhone 
med TRRS stik og 
videokameraer med 
minijack tilslutning.

Sæt med to mic/sendere og dual- 
modtager til SmartPhone med TRRS 
stik og videokameraer med minijack 
tilslutning .                                                                                                         

Saramonic Blink800 sender i det professionelle 5,8 GHz  
område, både sender og modtager er i metalkabinet og leveres 
med en professionel lavaliermikrofon der leverer, krystalklar 
lyd. B2 er til kameraer/udstyr med XLR mikrofon indgang.

Sæt med en mic/sender 
og dualmodtager til iPhone 
med Lightingstik. Sæt med en mic/sender og dualmod-

tager til iPhone med Lightingstik.

Saramonic introducerede for 5 år siden 
de første en microport med dualmod-
tager RX9/TX9, den er nu kommet i en 
forbedret udgave RX9S/TX9S, med 
en professionel mikrofon og indbygget 
litiumbatteri med 8 timers brugstid.

Sæt med to mic/
sendere og dual- 
modtager til iPhone 
med Lightingstik.

Sæt med to mic/sendere og 
dualmodtager til iPhone med 
Lightingstik. 

Sæt med en mic/sender og 
dualmodtager til Android 
telefoner med USB-C stik.

Sæt med en mic/sender og 
dualmodtager til Android 
telefoner med USB-C stik.

En ny forbedret udgave af 
verdens første microport med 
dual modtager, med prof. 
lavaliermikrofon og 
indbygget litium batteri med  
8 timers brugstid. KIT 2 med  
2 mikrofor/sendere og 
dualmodtager.   
Leveres kun fra os 
i transportkuffert 
med formskåret 
skum.

Sæt med to mic/
sendere og dual 
modtager til Android 
telefoner med 
USB-C stik.

Sæt med to mic/sendere og
        dualmodtager til Android 

           telefoner med USB-C stik.

Kittet beståer af 1 stk. 
URX-P03D dobbelt modtager, 
2 stk. UTX-B40 sendere med 
mikrofoner og 1 stk. 
SMAD-P03D Smart adapter 
til Sony kameraer med 
MI sko, men der følger korte 
XLR kabler med til andre 
kameraer. Leveres i 
transportkuffert med 
formskåret skum.

BLINK500 PRO

BLINK500 B1

BLINK500 PRO B1

SARAMONIC BLINK800 B1

BLINK500 B2
BLINK500 PRO B2

SARAMONIC BLINK800 B2

BLINK500 B3
BLINK500 PRO B3

SARAMONIX 
RX9S/TX9S

BLINK500 B4 BLINK500 PRO B4

BLINK500 B5 BLINK500 PRO B5

SARAMONIX RX9S/TX9S/TX9S

BLINK500 B6 BLINK500 PRO B6

SONY URX-P03D KIT 
– 2 MIC/SENDERE 
– DUAL MODTAGER

825,-
1.085,-

1.885,-

1.185,- 1.575,- 1.885,-

1.785,-

2.685,-

950,-

1.285,- 1.985,-

850,- 1.425,-

BLINK500 B1

BLINK500 PRO B1

SARAMONIC 
BLINK800 B1

BLINK500 B2
BLINK500 PRO B2

SARAMONIC BLINK800 B2

SARAMONIC UW9S KIT 1

SARAMONIC UW9S KIT 2

BLINK500 B3

BLINK500 B4
BLINK500 PRO B4

BLINK500 B5 BLINK500 PRO B5

BLINK500 B6 BLINK500 PRO B6 SONY URX-P03D KIT

Du får prisgaranti på alt på denne side, 
kan du indenfor 8 dage købe det billigere 
i Danmark udbetaler vi differencen eller  
tager produkterne retur!

1.250,- 1.985,- 7.995,-

BLINK500

1.425,-BLINK500 PRO B3
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Bicolor lampe med LED panel,  
der er kontrol for lysstyrke og 
farvetemperatur, og er CRI 
kvalificeret til 95. 
Den måler 35 x 31 x 3 cm og vejer 
under 1 kg, 110-240 Volt, eller 2 stk. 
batterier af typen Sony NP-F.

Transportkuffert med 2 stk. 
LUMIPAD25 og stativer.

LEEDGO E268C er kun 15 mm 
tyk, regulering og display for 
både lysstyrke og farve- 
temperatur. Den har et CRI  
på 95 og en lysstyrke på 2240 
lumen. Mål: 35 x 24 x 1,5 cm/1 kg. 
Kan via ekstra udstyr  
fjernbetjenes fra SmartPhone 
eller fjernbetjening. 

2 stk. LEDGO E268 i 
transporttaske og 
lampestativer.

Her er den optimale 
løsning, 3 stk. LEDGO 268C, 
strømforsyninger, stativer, 
batterier, dobbelte opladere 
i en brudsikker vand/støvtæt 
transportkuffert med hjul 
og teleskophåndtag. Speciel 
vandstråleskåret skumin-
dretning, som giver optimal 
beskyttelse og stort overblik. 
Batterierne giver dig 3 timers 
brugstid.

Mini udgave af E268C til kamerabrug, 
men kan også monteres på stativ. 
Display og regulering af både 
lysstyrke og farvetemperatur. 
Leveres med transporttaske, 
anvender Sony NP-F batterier. 
Mål: 17 x 12 x 1,5 cm/230 gram

Med en CRI på 95 og en TLCI på 97 giver PavoTube II 
6C perfekt farvegengivelse med farvetemperatur fra 
2700K-7500K med avancerede Green & Magenta-
justeringer i CCT-tilstand og et valg af over 36000 
statiske lyse farver i HSI.  

Forza 60 LED med dagslysfarvetem-
peratur på 5600K med en høj CRI/TLCI 
på 98/95, hvilket indikerer avanceret 
nøjagtighed i farvegengivelse.  
Armaturet på 19 x 10 x 8 cm vejer kun  
0,8 kg, Med 55-graders reflektor 
leverer den  6732 lumen.

Med en kraftig lysstyrke (5750 lux ved 
1 meter), industriens førende farve- 
nøjagtighed (CRI: 96+) og en uover-
truffen batteriydelse, 3 timer på et 
enkelt 95 Wh batteri, er AEOS det 
ultimative lys  på location!

Rotolight Interview 
Kit er et kompakt og 
alsidigt LED  
-belysningssystem 
med to lys, perfekt til 
portræt- eller inter-
view- / ENG -belysning. 
CRI > 91. Leveres med 
Lee filtre.

En genial løsning til små penge! 
En dobbelt oplader der kan leveres til 
alle videobatterier på markedet. 
Omskifter for standard eller 
lynopladning. Kan tilsluttes 220V 
eller cigarettænder i bil, display med 
spænding og % for hvert batteri.

V-Lock batterier, som er velegnet til 
LED-lamper, da de har indbygget  
oplader, d.v.s. du behøver ikke investere 
i en V-lock oplader, der kosten næste 
lige så meget som et V-lock batteri.   
Fås i to størrelser 95WH og 150Wh.

NANLITE 
LUMIPAD25

NANLITE 
LUMIPAD25 KIT

LEDGO E268C

REPORTER KIT
DEN OPTIMALE LØSNING

LEDGO E116C PAVOTUBE II 6C 
2-LIGHT KIT

NANLITE FORZA 
60 2 LIGHT KIT

ROTOLIGHT AEOS

ROTOLIGHT RL48 
INTERVIEW KIT V2

DOBBELT LYNOPLADER 
MED DISPLAY

DYNACORE DS-95SI/150SI

360,- 985,-

4.285,-

635,-

425,-

LEDGO E116C
PAVOTUBE II 6C 

2-LIGHT KIT

NANLITE FORZA 60 
2 LIGHT KIT

ROTOLIGHT RL48 
INTERVIEW KIT V2

DOBBELT LYNOPLADER 
MED DISPLAY
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Professionel Bicolor LED lampe, med 
display for lysstyrke og farvetemperatur, 
leveres med strømforsyning men kan 
også bruges on-location med V-lock  
batterier. Lampestativ, Bardoors og  
Softbox kan tilkøbes.

3 stk. EL-500 og 
strømforsyninger i lækker 
softcase med hjul og 
teleskophåndtag. 
Der er også plads til 
V-Lock batterier.

Deluxe Bicolor LED lampe, med 
superhøj CRI > 93, i 16:9 format, 
leveres med Barndoors og 
strømforsyning men kan også anvendes 
on-location med V-Lock batterier. 
DMX tilslutning for fjernstyring af flere 
lamper lysstyrke og farvetemperatur.

3 stk. DLS-2, strømforsyninger 
og DMX kabler strømforsyninger 
i lækker softcase med hjul og 
teleskophåndtag. Der er også 
plads til V-Lock batterier.

DYNACORE EL-500

DYNACORE 
EL-500 KIT

DYNACORE DLS-2

DYNACORE DLS-2 
KIT

4.685,-ROTOLIGHT AEOS

KVALITETS OPTAGELSER 
KRÆVER LYS

Du får prisgaranti på alt på denne side, 
kan du indenfor 8 dage købe det billigere 
i Danmark udbetaler vi differencen eller  
tager produkterne retur!
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 750,-
1.450,-
1.885,-

1.885,-
2.885,-
3.685,-

1.085,-
1.785,-
2.185,-

2.875,-
3.875,-
4.675,-

7.985,-
1.085,-

8.985,-
12.985,-

1.885,-
2.485,-

LUMIPAD25

LUMIPAD25 KIT

LEDGO E268C

LEDGO E268C KIT

REPORTER KIT DYNACORE DLS-2 KIT DYNACORE DS-95-SI

LUMIPAD25 incl. 2 stk. NP-F batterier, 
ca. 3 timers brugstid, og dobbelt oplader  

LUMIPAD25 KIT incl. 4 stk. NP-F batterier, 
ca. 3 timers brugstid, og dobbelt oplader  

LEDGO E268C incl. 2 stk. NP-F batterier, 
ca. 3 timers brugstid, og dobbelt oplader  

LEDGO E268C KIT incl. 4 stk. NP-F batterier, 
ca. 3 timers brugstid, og dobbelt oplader  

Merpris for større batterier, 
7 timers brugstid 

DYNACORE DLS-2 KIT 
m/ 3 V-Lock batterier m/opolader  DYNACORE DS-150SI

LUMIPAD25 incl. 2 stk. NP-F batterier, 
ca. 7 timers brugstid, og dobbelt oplader  

LUMIPAD25 KIT incl. 4 stk. NP-F batterier, 
ca. 7 timers brugstid, og dobbelt oplader  

LEDGO E268C incl. 2 stk. NP-F batterier, 
ca. 7 timers brugstid, og dobbelt oplader  

LEDGO E268C KIT incl. 4 stk. NP-F batterier, 
ca. 7 timers brugstid, og dobbelt oplader  

 3 stk. LEDGO E268C
 3 stk. strømforsyninger 
 6 stk. NP-F 750
 2 stk. Dobbelte opladere
 3 stk. Lampestativer
 1 stk. Transportkuffert

Kit med 3 stk. LEDGO E 116C LED 
lamper, 3 stk. NP-F batterier
 ca. 3 timers brugstid, 
3 stk. lampestativer, 
3 stk. strømforsyninger og dobbelt 
oplader. Alt i brudsikker, støv og 
vandtæt transportkuffert med 
formskåret skum.

MINIREPORTER KIT

MINIREPORTER KIT

 3 stk. LEDGO E116C
 3 stk. Strømforsyninger
 3 stk. NP-F Batterier 
 (3 timer)
 1 stk. Dobbelt oplader
 3 stk. Lampeststativer

2.485,-

6.985,-

2.985,-

DYNACORE EL-500

DYNACORE EL-500 KIT

DYNACORE DLS-2   

LEDGO E268C KIT

3.985,-


