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            LG-600 lichtgewicht led panel 

 
  

LG-600SC 
 

LG-600SC 
 

LG-600 draagtas 
 

 
Led panel voor locatie- en studioverlichting 
Met nog geen 2kg (zonder accu) is de LG-600 een ideale verlichtingsbron voor zowel in de studio als op locatie. 
Gemakkelijk mee te nemen in de meegeleverde draagtas en standaard voorzien van lichtkleppen. De LG-600 is een goede 
keuze om als hoofdverlichting in te zetten, maar ook heel praktisch als ruimte- of effectverlichting. De LG-600SC is 
uitgerust met 600 sterke leds in één kleur (5600K). Dankzij de traploze kleurregeling past de LG-600CSC zich aan vrijwel 
elke omgeving aan. 
 
Aan de basis van dit succesvolle model staat natuurlijk Ledgo’s fenomenale led-techniek. Zoals ook bij de on-camera panels 
het geval is, bevinden zich de leds in een open constructie, wat de koeling bevorderd. Op zijn beurt verbetert dat de 
prestaties in zowel lichtopbrengst als levensduur. Het standaard frontfilter van het ledpaneel geeft een mooi parallelle 
verlichtingsvorm, die door gebruik van de barndoors nog versterkt kan worden. Wanneer een zachter licht verlangd 
wordt, kan de tweede meegeleverde diffussor in een handomdraai geplaatst worden. En de lichtopbrengst van dit paneel is 
zo hoog, dat ook het gebruik van een scrim of indirecte verlichting tot de mogelijkheden behoort. 
 
De LG-600 wordt gevoed met een meegeleverde netvoeding, maar de lamp verbruikt bij vol vermogen niet meer dan 
36Watt. Dat betekent dat bij gebruik van een V-lock type accu uren achtereen verlicht kan worden. Zo kan ook op plaatsen 
zonder lichtnet tot perfectie uitgelicht worden.  
 
Voeding: 12-16,8V gelijkstroom, 110-240V wisselstroom. Netvoeding meegeleverd. Sony V-lock type battery-dock. 
In de doos: LG-600, netvoeding, filterset in etui, barndoors, draagtas. 
 

Model Aantal leds Intensiteit 
Lumen 

Intensiteit 
Lux 1m 

Dosering Kleur 
temperatuur 

CRI Afmetingen 
bxhxd 

Gewicht 

LG-600SC 600 SC 3.510 SC 5.920 Traploze 
dimmer 

5600K, 
3200K met 

filter 

>90 34x7,8x38 1.915gr 

LG-600CSC 600 CSC 3.210 CSC 5.220 Traploze 
dimmer 

3200–5600K 
traploos 

>90 34x7,8x38 1.930gr 

 

 
+31 36 8450340 

sales@tse-imaging.nl 
Televisieweg 60 
1322 AM  Almere 

 
Dit productinformatieblad heeft een informatief karakter, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.     LG-600 PIB 20140714 

mailto:sales@tse-imaging.nl

