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Een compact videostatief voor DSLM-camera’s en smartphones,
actiecamera’s en 360 graden camera’s
Dankzij Twist-Lock in slechts 9 seconden opgebouwd
Omkeerbare middenkolom voor opnames van dichtbij
Middenkolomhaakje voor meer stabiliteit
Geïntegreerde houder voor Bluetooth®1) externe ontspanner
Rubberen voetjes voor een vaste stand op gladde oppervlakken
Oogje op de statiefschouder voor bevestiging van een optionele accessoire
Verkrijgbaar in drie kleuren: groen, rood en titanium
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165 cm

135 cm

49.5 cm

Statief
Gewicht (zonder/met statiefkop)
Max. hoogte
Max. werkhoogte
Min. hoogte
Verpakkingsmaat
Max. belasting
Statief-beensegmenten
Statief-beendiameter
Hoogte middenkolom
Diameter middelste kolom
Materiaal
Statiefkop
Bediening
Hoogte
Basisbreedte
Gewicht
Max. belasting
Afmetingen snelwisselplaat
Gewicht snelwisselplaat
Externe ontspanner
Bluetooth® versie
Bereik
Maat | Gewicht
Voeding
Werkspanning
Frequentie
Systeem
Smartphonehouder
Bediening
Klembereik
Afmetingen
Gewicht
Inhoud van de levering

50.5 cm

959 g

2.5 kg

Month Warranty
and Replacement

797 / 959 g				
165 cm
135 cm (met ingeklapte middenkolom)
49,5 cm
50,5 cm
2,5 kg
4
22, 19, 16, 13 mm
29,5 cm
22 mm
Aluminium
Videokop voor draaien en kantelen
75 mm
37 mm
162 g			
2,5 kg
67 x 33 x 17 mm
20 g
3.0
Tot max. 10 m
32 x 32 x 10 mm | 8 g
CR2032 lithium knoopcel
2,7 V – 3,3 V
2,4 GHz
iOS 5.0 of hoger, Android 2.3.6 of hoger
Staand en liggend formaat
54 – 93 mm
86 x 36 x 38 mm
44 g
statief, videokop incl. snelspanplaat,
smartphonehouder, externe ontspanner met
polsbandje

Wijzigingen in het design of van technische specificaties blijven voorbehouden en behoeven geen mededeling
vooraf. *DSLM camera’s (systeemcamera’s), smartphones, actioncams en/of 360 graden camera’s zijn niet inbegrepen bij de leveringen. 1) het Bluetooth logo en word zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, inc.
en het gebruik van deze merken door Rollei vindt onder licentie plaats. Andere merken en handelsnamen zijn
eigendom van hun respectievelijke eigenaar.
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Titanium

Groen

