
Soluții de susținere
pentru camere PTZ

EVENIMENTEBISERICIEDUCAȚI CORPORAȚII

IDEALE PENTRU:



CAP VIDEO MVH500AH 

Suport susținere PTZ la înălțime
Această combinație este un sistem perfect ajustabil pentru camerele PTZ ce nu pot fi montate 
pe perete sau pe alte suprafețe. Trepiedul Manfrotto 028B Triman oferă o plajă largă de 
ajustare pe  înălțime de la 0.77m la 2.72m.

Oferă astfel o soluție ce poate capta imagini de la nivelul ochilor pentru o audienta ce sta 
așezata sau in picioare, ori de deasupra capului pentru cadre mai cuprinzatoare.

COMPONENTE NECESARE

Se extinde până la 2.27m

Coloană cu cremaliera pentru
ajustări precise pe înălțime

Adaptor pentru obtinerea
usoara a orizontalitatii capului

Compatibil cu o gamă largă
de dolii Manfrotto

438 ADAPTOR SFERIC PENTRU
OBȚINEREA ORZONTALITĂȚII CAMEREI

TREPIED 028 TRIMAN



Kit înalt de susțiere PTZ

COMPONENTE NECESARE

Aveți nevoie să poziționați o cameră într-un punct înalt fără montare? Nicio problemă. Acest 
stativ înalt vă permite urcarea camerei până la 3.3m pentru o poziție de filmare de deasupra 
capului pentru cadre largi în săli de spectacol și teatru. Stativul este dotat cu roți cu blocare 
individuală pentru a fi ușor de mutat și blocat în poziție.

Baza joasă de asemenea face poziționarea ușoară în jurul mobilierului sau al altor produse 
aflate la nivelul solului. Recomandăm de asemenea, o contragreutate 022 G-Pesso în special 
când se utilizează de la mijloc in sus la înălțime maxima.

STATIV CU
ROȚI A5033 AVENGER

Extindere până la 3.30m

Roți cu blocare

Livrat cu cap video pentru inclinare
și placuță cu eliberare rapidă

Amprentă mică la sol 75cm

ADAPTOR PENTRU
CAMERĂ 208

ADAPTOR
DUBLU 5/8 158

CAP VIDEO
MVH500AH 



Suport video pentru PTZ + Kit Dolie

COMPONENTE NECESARE

DOLIE AJUSTABILA
MDOLLYVR 

Dacă aveți nevoie de un suport rigid pentru a monta camera la înălțimea corespunzatoare si 
a înregistra un prezentator, acest kit este ideal. Utilizând cel mai cunoscut trepied video din 
aluminiu cu cap 504X acest kit de extinde până la 1.69m și este dotat cu adaptor de nivel ce 
permite orizontalitatea, pentru o panoramare perfectă a camerei.

Se pozitioneaza cu ușurință. Roțile se pot bloca independent.

Trepied rigid din aluminiu
cu înălțime până la 1.69m

Semi -sfera de 75mm incorporată
pentru orizontalitate rapidă

Mișcări line cu ajutorul
doliei detașabile

Roți cu articulație
și blocare individuală

KIT TREPIED ALUMNIU
MVK504TWINMA 504X TWIN PRO


