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De Phottix Mitros+ (Plus) is gelijk aan de gewone Mitros, maar met ingebouwde Phottix-

compatibele flitsers triggers. Hierdoor kan hij niet alleen alles wat de gewone Mitros kan, 

maar hij kan ook nog eens werken als draadloze TTL (of manuele) zender. De ingebouwde 

Odin functionaliteit kan de Mitros+ flitser gebruikt worden om Phottix Odin en Strato 

ontvangers aan te sturen. Omgekeerd kan ook de Mitros+ aangestuurd worden met behulp van 

een Phottix Odin zender of een Phottix Strato II zender of zelfs via een andere Mitros-flitser. 

  

 

 

Kenmerken Mitros+ : 

Phottix Odin zender 

Phottix Odin ontvanger 

Strato II ontvanger 

Strato I en Strato II zender 

Memory functies 

 

 

 

 

 

De Phottix Mitros+ (Plus) zet een nieuwe standaard voor TTL flitsers. De flitser is voorzien 

van volledige TTL functionaliteit evenals handmatige en multi-modi. Na meer dan drie jaar 

ontwikkeling is hij nu eindelijk beschikbaar. De Mitros+ (Plus) doet alles wat je van een top-

flitser mag verwachten. Onder de mogelijkheden o.a. ingebouwde IR Triggering (zowel 

master als slave), AF assist licht, automatische en handmatige zoom etc. Uiteraard wordt dit 

gecombineerd met snelle recycle tijden. Daarnaast heeft de Phottix Mitros+ (Plus) TTL flitser 

een ingebouwde USB poort voor toekomstige upgrade's en een 3.5mm PC sync poort. De 

Phottix Mitros+ (Plus)is krachtig, met een richtgetal van 58 en is voorzien van hoogwaardige 

componenten. Dit is een professionele-level flash voor thuis, op locatie of in de studio. 

Verschillende onafhankelijke testen tonen aan dat dit een zeer goede flitser is met 

gelijkaardige mogelijkheden als de Nikon SB-910. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Kenmerken: 

- Richtgetal 58 (ISO 100) 

- Flits dekking 24-105mm (14mm met groothoek diffuser klep) 

- TTL, M en Multi mode 

- Bevestiging flitsbelichting : Blauwe LED brandt in de TTL mode 

- Auto-zoom ( Flitshoek past zich automatisch aan de brandpuntsafstand van het objectief 

passen ) 

- Handmatige zoom ( zoom kan worden aangepast door het veranderen van instelling op de 

flitser / camera ) 

- Roteerbare kop (360 graden, 7 graden naar beneden en 90 graden omhoog) 

- FEC ( Flitsbelichtingscorrectie ) : Handmatig 

- Sync modes: First Curtain Sync, Second Curtain Sync en High Speed Sync  

- Ondersteuning voor 2e sluitergordijn functie 

- Stroboscopic flash: 1-100Hz 

- Fast Flash Mode, 0.1-2.5 seconde recycle tijd 

- USB poort 

- 3.5mm PC sync poort 

- Nikon of Canon of Sony compatibele IR aansturing en ondersteuning, zowel Master als 

Slave 

- Optische Slave sync functie 

- Externe batterij : Compatibel met Phottix Battery Pack en Nikon compacte accu SD - 94 

door middel van specifieke adapter 

- Stroombesparing : Non - draadloze slave modi : 90 seconden ; Draadloze slave-modus : 60 

minuten. 

- Volledig compatbile met de Phottix Odin (voor Nikon) 

 
 


