
EXCELLA แฟลช 300 W/S
Cario 350 ย่ีห้ออ่ืนๆ

1 ก าลังไฟ 350 W/S 300 W/S
2 จ านวนหัว 3 หัว 3 หัว
3 จ านวน STEP 1 - 1/16 1 - 1/8
4 ความไวในการชาร์จ (Recycling time) 0.1-1.5 วนิาที วงจรอัจฉริยะ 0.5 - 2 วนิาที
5 UMBRELLA REFLECTOR มี ตามมาตรฐานแฟลชระดับโปร ไม่มี

ส าหรับควบคมุแสงให้ตกบนขอบร่ม
อยา่งมีประสิทธิภาพ

6 จานสะท้อนแสง ใหญ่ตามมาตรฐานโลก เล็กมาก
สะท้อนแสงเตม็ประสิทธิภาพ

7 ด้ามจับหัวแฟลชพร้อมยางรองเพื่อความสะดวก มี ไม่มี
และรวดเร็วในการปรับทิศทางของหัวแฟลช

8 หลอดน าแสง ขัว้ E-27 มาตรฐานโลก ไม่มาตรฐาน
หาซื้อได้ทุกแห่งทั่วไทยและ หาซื้อยาก
ทั่วโลก ราคาสมเหตสุมผล

9 หลอดแฟลช มาตรฐานโลก -
10 ตวัถงัแฟลช ดีเยีย่ม -

รูปทรงการออกแบบ
ความแขง็แรง
ความเรียบร้อยของงาน

11 ขอ้ตอ่ปรับหัวแฟลช กม้-เงย ใหญ่ แขง็แรงกวา่ -

12 เม้าท์ ระบบมาตรฐานโลกส าหรับ ระบบ 4 เขม็
มืออาชพี พร้อม SPEED RING
แขง็แรง สะดวกในการใช้

13 วสัดุของตวัซ๊อฟท์บ็อกซ์ คณุภาพมาตรฐานโลก -
14 สปริงขงึตวัซ๊อฟบ็อกซ์ ทั้ง 4 เส้น สปริงโลหะอยา่งดี -

ผา้ DIFFUSER คณุภาพสูง -
15 มาตรฐานของระบบซ๊อฟท์บ็อกซ์ แสงแฟลชและไฟน าแสงไม่ทะลุ แสงแฟลชและไฟน าแสงทะลุออก

ออกด้านหลัง ด้านหลังรบกวนการท างานของ
ชา่งภาพ

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของชุดแฟลช CARIO 350

ล าดับ คุณสมบัติ

ตัวแฟลช

ซ๊อฟบ็อกซ์



EXCELLA แฟลช 300 W/S
Cario 350 ย่ีห้ออ่ืนๆ

ล าดับ คุณสมบัติ

16 ขาตัง้ สูง 2.00 เมตร สูง 1.90 เมตร
งานละเอียดและแขง็แรงกวา่

17 กระเป๋า 2 ใบ 1 ใบ

18 แผน่ DVD แนะน าการถา่ยภาพบุคคล มี ไม่มี
19 แผน่ DVD แนะน าการถา่ยภาพสินคา้ มี ไม่มี

แถม

ขาต้ัง

กระเป๋า



EXCELLA
Cario 450

1 ก าลังไฟ 450 W/S
2 จ านวนหัว 3 หัว
3 จ านวน STEP 1 - 1/16
4 ความไวในการชาร์จ (Recycling time) 0.5 วนิาทีที่ 1/16

0.6 วนิาทีที่ 1/8
1.0 วนิาทีที่ 1/2

5 UMBRELLA REFLECTOR มี 
ส าหรับควบคมุแสงให้ตกบนขอบร่มอยา่งมีประสิทธิภาพ

6 จานสะท้อนแสง ใหญ่ตามมาตรฐานโลก
สะท้อนแสงเตม็ประสิทธิภาพ

7 ด้ามจับหัวแฟลชพร้อมยางรองเพื่อความสะดวก มี
และรวดเร็วในการปรับทิศทางของหัวแฟลช

8 หลอดน าแสง ขัว้ E-27 มาตรฐานโลก 
หาซื้อได้ทุกแห่งทั่วไทยและ
ทั่วโลก ราคาสมเหตสุมผล

9 หลอดแฟลช มาตรฐานโลก
10 ตวัถงัแฟลช ดีเยีย่ม

รูปทรงการออกแบบ
ความแขง็แรง
ความเรียบร้อยของงาน

11 ขอ้ตอ่ปรับหัวแฟลช กม้-เงย ใหญ่ แขง็แรงกวา่

12 เม้าท์ ระบบมาตรฐานโลกส าหรับ
มืออาชพี พร้อม SPEED RING
แขง็แรง สะดวกในการใช้

13 วสัดุของตวัซ๊อฟท์บ็อกซ์ คณุภาพมาตรฐานโลก
14 สปริงขงึตวัซ๊อฟบ็อกซ์ ทั้ง 4 เส้น สปริงโลหะอยา่งดี

ผา้ DIFFUSER คณุภาพสูง
15 มาตรฐานของระบบซ๊อฟท์บ็อกซ์ แสงแฟลชและไฟน าแสงไม่ทะลุออกด้านหลัง

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของชุดแฟลช CARIO 450

ล าดับ คุณสมบัติ

ตัวแฟลช

ซ๊อฟบ็อกซ์



EXCELLA
Cario 450

ล าดับ คุณสมบัติ

16 ขาตัง้ ขนาดใหญ่ สูง 2.00 เมตร
งานละเอียดและแขง็แรงกวา่

17 กระเป๋า 2 ใบ

18 แผน่ DVD แนะน าการถา่ยภาพบุคคล มี
19 แผน่ DVD แนะน าการถา่ยภาพสินคา้ มี

กระเป๋า

แถม

ขาต้ัง


