
WSZECHSTRONNY  
BEZPRZEWODOWY 

LED FLASH  DO  SMARTFONA 



iblazr2 to sprytny, mocny flash do smartfonów.

ta ledowa lampa błyskowa zaprojektowana do współpracy z telefonami, świetnie nadaje się 
również do fotografowania i filmowania tabletami, a nawet lustrzankami cyfrowymi.

jasne selfie po zmroku, zdjęcia z imprezy, w półmroku czy nocne rozmowy video albo 
po prostu malutka latarka – iblazr2 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzeba dobrego 
światła.

bezprzewodowa synchronizacja z telefonem za pomocą bluetooth

dotykowo regulowana barwa światła (od 3200 do 5600 kelvinów)

zdalny wyzwalacz selfie - stukając w iblazr połączony z telefonem 
poprzez Bluetooth, zdalnie sterujesz aparatem smartfona

zwiększ moc - synchronizacja wielu flashy – połącz nawet 
10 iblazr z jednym urządzeniem mobilnym

stałe światło do filmowania, stopka do mocowania na aparacie 



bezprzewodowa synchronizacja
iblazr 2 komunikuje się ze smartfonem na odległość nawet 15 metrów. Synchronizuje migawkę 
aparatu z flashem. Korzysta przy tym z oszczędnej energetycznie technologii Bluetooth 4.0.



 

płynna regulacja barwy światła
lepsze zdjęcia w każdych warunkach? wszystko zależy od światła. blask ciepłego odcienia skóry wygląda najatrakcyjniej.

tylna ścianka iblazr 2 jest czujnikiem dotykowym. wystarczy ją musnąć żeby zmienić barwę światła.  
a jeśli potrzebujesz mocnego, chłodnego błysku – nic prostszego –  zares regulacji od 3200 do 5600 kelvinów.



współpraca z aparatem w telefonie
łatwo łączysz iblazr2 ze smartfonem przez bluetooth. potem klikasz aplikację aparat foto.  teraz wystarczy dwukrotne 

stuknięcie w tylną ściankę iblazr - on błyśnie (300 lux na 1m) a aparat, sam, synchronicznie zrobi zdjęcie. 
absolutna magia.



iblazr 2 allows you to capture every moment in its entirety. Connect iblazr 2 to your device via Bluetooth and 
start shooting from a distance in seconds. Put your iPhone down, step away, and make a great shot by double 
taping on the device.

Came ra Remo te Shutter Mo de tryb zdalnego pilota
iblazr 2 pozwala uchwycić każdą chwilę. po połączeniu Iblazr2 z telefonem możesz fotografować, zdalnie 

sterując aparatem. wystarczy ustawić telefon w dolnym miejscu i wyzwolić go dwukrotnym stuknięciem w iblazr2.



idalne światło do selfie
dobre światło - udane selfie.  iblazr 2 gwarantuje odpowiednią  barwę światła i jego moc – tak żeby wglądać 

jak najlepiej. unikniesz za ciemnych i za jasnych zdjęć oraz niekorzystnych odcieni skóry



wykorzystaj nawet 10 urządzień iblazr jednocześnie. przy pomocy aplikacji wyreguluj każdy z osobna i ciesz się 
profesjonalnym zdjęciem. zsynchronizowana moc iblazr gwarantuje perfekcyjne zdjęcie.

zwielokrotniona siła błysku



bluetooth 300 błysków na 1 baterii regulowana barwa własna aplikacja

pilot do aparatu  regulowana jasność panel dotykowy bez czerwonych oczu



 

WŁASNA APLIKACJA - SHOTLIGHT - DODATKOWE MOŻLIWOŚCI 

ISO BALANS BIELI KOMPENSACJA EV FOKUS 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

moc światła:
tryb flash – do 300 lux na 1m
1 tryb mocy – 20 lux na 1m
(zbliżony do mocy flasha w telefonie)
2 tryb mocy – 120 lux na 1m

temperatura barwowa:
od zimnego 5600k do ciepłego 3200k

pojemność baterii: 130 mAh 
(ok 300 błysków).

czas pracy światła ciągłego:
1. tryb mocy - do 3 godzin
2. tryb mocy - do 30 minut

wymiary i waga:
40mm x 28mm x 10mm, 
20 g

inteligentna synchronizacja bluetooth:
współpracuje z  aparatem - domyślną 
aplikacją smartfona, oraz własną aplikacją 
shotlight 

czujnik temperatury:
zapobiega przegrzaniu

ładowanie :
micro usb 



akcesoria w zestawie

kabel usb-mikro usb - do ładowania 

klips mocujacy

silikonowy dyfuzor

zawieszka do kluczy

instrukcja 



dodatkowo: ramię giętkie / złącze usb
to nie tylko uniwersalne złącze usb, którym ładujesz ibazr2, ale także sprytny, uniwersalny statyw. 

w dowolny sposób możesz zamontować na nim nie tylko flash ale nawet duży smartfon. 
efektowne packshoty? profesjonalne zdjęcia na bloga kulinarnego? ustaw klika flashy 

i stwórz swoje własne studio domowe!
(produkt dostępny jako akcesoprium) 



opakowanie sprzedażowe 


