
Studioflitser voor thuis :  Elinchrom D-Lite RX One 

door Erik Derycke 

 

Met zijn nieuwste studioflitsers mikt Elinchrom voluit op hobbyfotografen – en wil het de 

concurrentie van goedkope Chinese flitsers en van strobistflitsers aanpakken. 

De D-Lite reeks is de instap in het Elinchrom-gamma, en bestaat uit studioflitsers met een 

bescheiden vermogen. De nieuwe RX One heeft een maximale flitskracht van 100 

wattseconde. Dat lijkt weinig als je het vergelijkt met de 400 of 600 wattseconde van meer 

professionele studioflitsers, maar het is ruim voldoende voor portretten in een thuisstudio. 

Vermogen instellen 
Het vermogen kan je instellen met tussenstappen van één tiende stop tussen maximaal 

vermogen en 1/16 van het maximum. Het instellen gebeurt via twee toetsen aan de achterzijde 

van de flitskop, en de sterkte wordt aangeduid op een display. De sterkte van het modellicht, 

dat je de mogelijkheid biedt om de richting van het licht en de schaduwen te beoordelen, 

wijzigt mee met de flitssterkte. 

Erg handig, en uniek in deze prijsklasse, is de meegeleverde EL-Skyport afstandsbediening. 

Deze past op de flitsschoen van je camera en laat de flitsers van op afstand afgaan, zodat je 

geen sync-kabel hoeft te gebruiken. Je kan zelfs de flitssterkte op de camera regelen. 

Heb je de twee flitsers in een bepaalde ratio ingesteld (bijvoorbeeld het hoofdlicht dubbel zo 

krachtig als het invullicht), dan blijft deze behouden als je de flitskracht verhoogt of verlaagt. 

Accessoires 
Een pluspunt van het D-Lite-gamma is de compatibiliteit met andere Elinchrom-accessoires 

zoals reflectoren, snoots, softboxen en paraplu's. Als je later een krachtigere flitsset aanschaft, 

kun je de accessoires blijven gebruiken. 

De D-Lite RX One wordt aangeboden in twee kits met telkens twee flitskoppen, statieven, 

sync-kabels, transmitter en draagtassen. In de Umbrella Set zitten nog een doorschijnende en 

een witte paraplu van 85 cm diameter; de Softbox Set wordt geleverd met twee softboxen van 

66 x 66 cm. 

Betrouwbaar 
Wij gaan aan de slag met de softbox-kit. Het materiaal voelt erg stevig aan en is in vijf 

minuten opgesteld, inclusief het nodige knutselwerk met de softboxen. De flitsers doen hun 

werk betrouwbaar, met een korte oplaadtijd van amper een seconde. 

De kleurtemperatuur blijft constant. Na een half uurtje studiowerk schieten de ingebouwde 

ventilatoren in actie om de flitser tegen oververhitting te beschermen – een beveiliging die 

sommige goedkopere sets missen. Voor deze prijs is de D-Lite RX One een mooie instap in 

de wereld van studioflitsers. 

     bron: Shoot 


