INAUGURACIÓ

OPTICA FIJA és una empresa pensada per subministrar qualsevol producte que
necessiti un professional o aficionat de la imatge, especialitzada a oferir serveis de
valor afegit que previnguin o solucionin el dia a dia dels professionals:
assegurances de robatori i accident, manteniment d'equips, reparació, substitució
d'equips, recompra, serveis de finançament, etc.
OPTICA FIJA neix amb l'esperit d'ajudar als amants de la fotografia i de donar
suport a la FEDERACIÓ CATALANA de FOTOGRAFIA. És per això, que us hem
preparat unes promocions per tal de presentar-nos davant vostre.
Si alguna ENTITAT vol organitzar una jornada fotogràfica sobre posats, retrat,
il·luminació, gestió del color o qualsevol altre tema, es pot posar en contacte amb
nosaltres (info@opticafija.com) i estarem encantats de col·laborar.

OFERTES EXCLUSIVES PER ALS SOCIS D’ENTITATS
INTEGRADES
A LA FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA

REVISA LA TEVA CÀMERA A UN PREU SIMBÒLIC
Hem preparat per a tu la possibilitat de revisar la teva càmera pel nostre servei
tècnic autoritzat.
Amb tota la comoditat, perquè te la recollim i entreguem al teu domicili.

I a un preu simbòlic. Només per 60€ iva inclòs, els nostres tècnics realitzaran 10
comprovacions a la teva càmera, incloent-hi la neteja de sensor:
1) SENSOR Neteja i valoració estat
2) TARGETERS Comprovació estat contactes
3) CONSUM Comprovació consum
4) COMUNICACIÓ Comprovació comunicació
5) BOTONERES Comprovació estat botons
6) LCD Revisió estat LCD
7) VISOR Revisió visor i lluminositat
8) ENFOCAMENT Revisió enfocament
9) VIDEO Comprovació vídeo
10) SO Comprovació so
S'HI T'INTERESSA, ESCRIU A INFO@OPTICAFIJA.COM I DEMANA ORDRE DE
RECOLLIDA PER FER UN CHECKUP DIENT-NOS LA SEGÜENT INFORMACIÓ:
·Nom i cognoms
·Telèfon de contacte
·Email
·Model de la càmera i número de sèrie
·Adreça per recollir

APROFITA EL VAL DE 50€
I EMPORTAT UN FLAIX GODOX V1

RECORDA POSAR EL CODI: FCF50GODOX
QUAN ESTIGUIS A LA CISTELLA DE LA COMPRA
Flash professional compacte automàtic TTL avançat amb nou disseny de cap rodó
de millor difusió de la llum i bateria de liti. Disposa d'ancoratges magnètics al
frontal del capçal per a ús amb accessoris i modificadors de llum
compatibles Godox AK-R1.
Com que la resta de flaixos de la marca disposa d'un receptor intern sense fil ràdio
que permet treballar fora de càmera amb diversos flaixos Godox diferents
compatibles.
Flash Godox V1 amb cos compacte i funcional
De mida similar a altres models de número guia (N.G 58 - 60) amb capçal giratori i
inclinable de fàcil orientació per a rebot de la llum.
Diferents modes de tret del flaix Godox V1 amb possibilitat d'usar-lo en mode TTL,
Manual, Estroboscòpic, així com en mode Mestre per controlar altres
flaixos Godox i mode Esclau per disparar en mode ràdio.
Utilitza el Godox V1 una bateria de liti de llarga durada per treure el màxim
rendiment i alta velocitat de reciclatge a màxima potència per fer-lo servir en tot
tipus d'esdeveniments. Sistema de canvi de bateria ràpid i fàcil amb la bateria
VB26. Disposa a més de protecció contra sobreescalfament per a més durabilitat.
Compatibilitat del flaix de mà Godox V1
Té contacte dedicada per treballar sobre la càmera amb Canon, Nikon,
Sony, Olympus-Panasonic i Fuji proporcionant tots els automatismes amb la gran
majoria de models, sincronitzant fins i tot a HSS/FP.

APROFITA EL VAL DE 50€
I EMPORTAT UN KIT D’IL·LUMINACIÓ PROFESSIONAL
RECORDA POSAR EL CODI: FCF50LEDS
QUAN ESTIGUIS A LA CISTELLA DE LA COMPRA

El kit inclou: (2) llum de vídeo 660 led bicolor amb suport i barndoor, (2) difusor
blanc, (4) bateries, (4 carregadors), (2) adaptador de corrent, (2) cable
d'alimentació, (2) bossa de transport i (2) suport de llum ajustable.
Amb 330 bombetes blanques i 330 LED de llarga durada, aquesta llum il·lumina un
balanç de blancs variable des de la temperatura de color Tungsteno-Luz de Dia
3200-5600K; Suport de muntatge a U permet als fotògrafs ajustar l'angle
d'il·luminació segons l'entorn de tret.
La llum vídeo es fa de l'aliatge d'alumini de la qualitat excel·lent que demostra un
aspecte elegant simple; es pot col·locar directament sobre el suport de llum, terra
o escriptori, proporcionant múltiples solucions de tret, més convenient per al seu
treball de creació.

La llum és alimentada per un adaptador AC (inclòs) o NP-F550 NP-F970 Li-ion (no
inclòs); La fixació de les portes dels estables a les fonts de llum crea un feix de
llum; Ve amb un difusor blanc per suavitzar la llum aspra i una bossa de transport
per emmagatzemar la llum i accessoris.
Suport de llum ajustable: L'alçada varia de 66 centímetres a 200 centímetres; Les
funcions de bloqueig sòlides garanteixen la seguretat del vostre equip
d'il·luminació quan esteu en ús.

APROFITA EL VAL DE 50€ I EMPORTAT
UN CALIBRADOR PROFESSIONAL PEL TEU MONITOR
RECORDA POSAR EL CODI: FCF50PLUS
QUAN ESTIGUIS A LA CISTELLA DE LA COMPRA

Calibrador de pantalla professional per a fotògrafs i cineastes.

Perfilador de monitors de qualitat professional amb programari fàcil d'usar
Ideal per a creatius que necessiten lliurar resultats en monitors d'alta brillantor
Capacitat per perfilar qualsevol tipus de monitor (OLED, Plasma, etc.)
Programari subministrat compatible amb els sistemes operatius Mac i Windows

INCLOU: assessorament tècnic per un ambaixador de CALIBRITE en cas de
necessitar-lo.

Característiques:
ColorChecker Display Plus conté totes les excel·lents funcions que es troben
a ColorChecker Display Pro per perfilar monitors, projectors i dispositius mòbils, a
més d'aquestes funcions addicionals:
Mesura amb precisió els nivells de luminància/lluentor fins a 2000 nits.
La corba gamma predeterminada de 1886, l'estàndard per a HDTV, és
especialment beneficiosa per als fluxos de treball 3D LUT i les pantalles
compatibles amb HDR per minimitzar la retallada a l'àrea fosca i aconseguir un
millor comportament en els negres i suavitzar els nivells de detall ideals.
USB-C compatible amb l'adaptador USB-C a USB-A inclòs

PROMOCIONS VÀLIDES FINS A EL 31 DE MAIG O ESGOTAR EXISTÈNCIES

www.OPTICAFIJA.com

