HLD‑9 Punho da
bateria
• Design ergonómico para
o suporte firme e melhor
estabilidade
• Resiste a poeiras, salpicos e
congelamento
• Instalação de uma BLH‑1
adicional

• Teclas de seta, botões de
controlo e botões de função
exclusivos
• Seletor ajustável principal e
secundário
• Dois botões Fn
(personalizáveis
separadamente dos botões
Fn do corpo)

Design ergonómico para fotografias de retrato e paisagem
Com uma estrutura resistente a poeiras, salpicos e a baixas temperaturas (até ‑10 °C) e um novo design ergonómico, a alça
da bateria de alimentação HLD‑9 proporciona comodidade e maior segurança à Olympus OM‑D E‑M1 Mark II. Com a HLD‑9, o
utilizador terá a energia de uma bateria recarregável a iões de lítio, a BLH‑1, na estrutura da câmara e uma bateria adicional na
HLD‑9. A parte traseira do suporte da bateria de alimentação HLD‑9 está equipada com as mesmas teclas de seta, dois botões
de controlo e dois botões de função, tal como na estrutura da câmara, para que existam controlos quase idênticos, quer a câmara
esteja em posição paisagem ou retrato. Um adaptador CA opcional – AC‑5 – pode ser utilizado para fotografias em estúdio ou
noutras situações em que utilize a câmara por longos períodos de tempo, para que não precise de se preocupar com os níveis de
bateria. Também pode anexar a correia de punho opcional GS‑5 (opcional disponível) para um ajuste melhorado quando utilizar
uma objetiva de telefotografia. A correia de ombro também pode ser anexada simultaneamente.

Especificações
Especificações Técnicas
Operação

Botão disparador, 2
selectores (principal e
secundário), 2 botões (Fn e
marca AF), protecção contra
salpicos e poeiras

Fonte de energia
Entrada CD

AC‑3 (opcional)

Tamanho
Dimensões (L x A x P)

-

Peso

-

Especificações e aspeto estão sujeitos a alterações sem qualquer aviso ou obrigação por parte do fabricante

