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REVIEW4 accessoires

  Elinchrom D-Lite RX ONE 

Mobiel flitsgemak
Voor iedereen die wil instappen in de 
wereld van studioflitssets is er nu 
een betaalbare set van Elinchrom, 
met de kwaliteit die we van de 
Zwitserse fabrikant gewend zijn.

Fotograferen is schilderen met licht. in veel 
gevallen voldoet het aanwezige licht, maar niet 
overal is voldoende licht aanwezig en soms wil 
je als serieuze amateurfotograaf meer en 
professioneel met licht aan de slag. 

Als je bijvoorbeeld thuis of op locatie modellen 
wilt fotograferen en daarbij volledige controle wilt 
hebben over het licht, dan ben je al snel aangewe-
zen op een studioflitsset. Een goede flitsset is niet 
goedkoop en is, zeker voor de startende fotograaf, 
een behoorlijke investering. Kwaliteit kent nu 
eenmaal zijn prijs. Het Zwitserse merk Elinchrom 
komt met een oplossing: de D-Lite RX ONE, een 
instap model studioflitsset. Een set die qua 
kwaliteit niet onderdoet voor hun profes sionele 
series. Elinchrom wil zo een brug slaan naar de 
ambitieuze fotograaf met creatieve ideeën die 
geen groot budget ter beschikking heeft.

De D-Lite RX-serie is beschikbaar met 
flitskoppen van 100, 200 en 400 Ws. Wij testten 
de 100 Ws-variant, de D-Lite RX ONE, in combi-
natie met twee paraplu’s en twee Portalite 
softboxen van 66 x 66 cm. De laatste zijn tegen 
een meerprijs verkrijgbaar. Welke accessoires je 
kiest is uiteraard afhankelijk van wat je wilt 
fotograferen en hoe je het licht wilt vervormen. Er 
is een ruim aanbod aan grids, snoots en vervor-
mers waar mee je de set kunt uitbreiden. De 
D-Lite RX ONE is uitgerust met de universele 
bajonetaansluiting die Elinchrom sinds 1974 
gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om alle 
accessoires uit te wisselen, starter of professio-

nal, oud of 
nieuw, alles past. 
Dit maakt het 
door  groeien naar 
een ander model dus 
makkelijker en financieel 
aantrek kelijker.

Als we de verpakking openen, zien we 
twee stevige zwarte tassen. In de eerste tas 
zijn twee statieven en twee paraplu’s 
verpakt. De andere tas bevat de twee 
flitskoppen met reflectorkappen en 
voedingskabels. Daarnaast vind je in de tas 
nog een flitskabel en de draadloze Skyport 
Transmitter die je kunt bevestigen op de 
flitsschoen van de camera. Ook een 
geprinte hand leiding is voorhanden: een 
keurig gedrukt boekje waarin een 
Nederlandse vertaling helaas ontbreekt. 
De Nederlandse handleiding is te 
downloaden via www.fotoflits.com/
downloads. Via de Elinchrom App is 
deze ook te raadplegen op je smart-
phone. Voor het opbouwen van de set 
hebben we de handleiding sowieso 
niet nodig, omdat het geheel intuïtief 
in elkaar past. De statieven, de 
flitskoppen en paraplu’s zijn binnen 
no time opgezet. 

Wij begonnen met het 
fotograferen van een kleine 
productopstelling en gebruikten 

“Elinchrom wil zo een brug slaan naar de 
ambitieuze fotograaf met creatieve ideeën die 

geen groot budget ter beschikking heeft” 

Wij testen de set 
in combinatie met 

paraplu’s.   
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Skyport Wifi module
Met de Skyport draadloze module kun je via 
de iPad, iPhone of iPod Touch alle flitslampen 
instellen. Door de app uit de iTunes Store 
te downloaden kun je via je mobiele appa-
ratuur de flitsset bedienen tot op 0,1 stop 
nauwkeurig, de opstelling opslaan en delen 
met anderen. Zo weet je altijd met welke 
opstelling je de foto hebt gemaakt. Eventuele 

reportage flitsers kunnen ook aangesloten 
worden als de Skyport wordt ingezet als uni-
versele module. Voor i-devices is deze app al 
beschikbaar, Android volgt later dit jaar.

“De set is makkelijk door één persoon op te 
bouwen en te dragen. Hij herlaadt snel, flitst soepel 

mee en geeft een helder en egaal belichte foto”

hiervoor de softboxen. Het opklappen van de 
softboxen nam iets meer tijd in beslag. In het 
begin hadden we de neiging voorzichtig te werk te 
gaan, maar het geheel voelt zó degelijk aan dat 
we al snel iets meer kracht durfden te zetten. De 
statieven voelen, als ze helemaal zijn uitgeklapt 
en voorzien van de softboxen, stevig en stabiel 
aan. Een prettig gevoel, want je wilt natuurlijk niet 
dat je lampen tijdens het fotograferen omvallen 
op je producttafel of model.

De D-Lite RX ONE zelf is een monoblock: de flitser 
is met lamp en voeding in één unit geïntegreerd. 
Dit betekent dat je, als je de lampen eenmaal 
geïnstalleerd hebt, meteen kunnen beginnen. 
Voor het fotograferen op een locatie buitenshuis 
heb je uiteraard wel een stopcontact of accupack 
nodig. De D-Lite ONE is  uit gevoerd met een 
ingebouwde auto matische ventilator om 
over verhitting te voorkomen. Dat is wel nodig, 
want studio flitsers worden nu eenmaal snel warm. 

de d-lite RX oNE is ook verkrijgbaar in 
combinatie met portalite Softboxen. 

deze hebben wel een meerprijs.  

 de accessoires zijn geschikt 
voor alle flitssets van 

Elinchrom.
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INDETAIL4Kenmerken
Bedieningsgemak: De Elinchrom is 
makkelijk te bedienen, en heeft een 
overzichtelijk bedieningspaneel. 

Bereik: Het bereik van D-Lite RX 
ONE is in te stellen over 5 stops, 
met intervallen van 1/10 stop.

Modelling light: Het modelleerlicht kan 
 proportioneel worden ingesteld. Ook is het 

instelbaar op maximum, minimum of uit.

Draadloze ontvangst: Via de 
Slave functie of via de inge-
bouwde Skyport ontvanger 

wordt de D-Lite draadloos aan-
gestuurd en ingesteld.

Paraplu opsteken: De flitskop 
beschikt over twee bevestigings-

punten voor de paraplu’s, Elinchroms 
 paraplu’s worden goed uitgelijnd.

Kantelen: De flitskop kan gemakke-
lijk in verschillende hoeken worden 
 gepositioneerd.

De draadloze trigger is bij de prijs van de set 
inbegrepen en werkt geweldig. In een vaak toch al 
krappe studio (de ONE zal vaak gebruikt worden 
in de huiskamer of op zolder) is het voorkomen 
van een wirwar aan kabels een prettige bijkom-
stigheid. Het draadloze Skyport-systeem van 
Elinchrom werkt prima en probleem loos. Je kunt 
er radiografisch mee flitsen, maar ook de flitsers 
(individueel of allemaal) per 1/10 F stop instellen 
en het instellicht in- of uitschakelen. Met behulp 
van de verschillende frequenties kun je naast een 
andere fotograaf werken zonder dat je last van 
elkaar hebt. Daarbij kun je de Skyport ook 
koppelen aan je tablet, smart phone of PC, zodat 

je de flitsers kunt instellen. Deze flitserinstellingen 
kun je ook opslaan.

Om de flitser te testen kozen we voor een 
modelshoot. Daarbij gebruikten we de paraplu’s 
als lichtvormer. In de set heb je de keuze uit een 
reflecterende paraplu en een transparante 
paraplu. In onze opstelling, binnenshuis in een 
witte omgeving zonder verder omgevingslicht, 
voldoen de twee lampen prima. Het is prettig dat 
je het modelleerlicht op verschillende niveaus 
kunt instellen. Zo heb je van te voren een idee 
over het eindresultaat en het is voor je model ook 
prettig om niet voortdurend in de felle lampen te 
hoeven kijken. 

Na twee sessies met de Elinchrom D-Lite ONE RX 
zijn we tevreden over het eindresultaat. De set is 
makkelijk door één persoon op te bouwen en te 
dragen en hij voelt degelijk aan. Hij herlaadt snel, 
flitst soepel mee en geeft een helder en egaal 
belichte foto. Mocht je grotere groepen willen 
fotograferen of modellen volledig willen uitlichten 
is het de moeite waard te overwegen een flitsset 
met extra vermogen aan te schaffen, maar dit is 
afhankelijk van de behoefte van jou als fotograaf. 
Wil je een flitsset met een prima prijs-kwaliteit-
verhouding dan is de Elinchrom D-Lite RX ONE 
een prima keuze. n
� www.fotoflits.com

“Het D-Lite RX ONE systeem is uitgerust met de 
dezelfde bajonetsluitingen als alle andere Elinchrom-

producten waardoor je alle accessoires die je nu 
aanschaft later ook nog kunt gebruiken”
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totaal

Kenmerken  9/10
n de Elinchrom d-lite RX oNE is snel en intuïtief op te bouwen.

Bouwkwaliteit  9/10
n de set voelt stevig en tegelijk licht genoeg aan om mee te 
nemen op locatie. de lampen staan stevig en zijn makkelijk te 
verstellen.

Bediening  8/10
n de bediening is intuïtief en er wordt een handige snel start-
gids meegeleverd. draadloos flitsen is gemakkelijk met de 
meegeleverde Skyport transmitter. Je kunt er radio grafisch 
mee flitsen, maar ook de flitsers (individueel of allemaal) per 
1/10 F stop instellen en het instellicht in- of uitschakelen.

Resultaat  9/10
n Met deze flitsset creëer je binnenshuis met weinig ruimte 
snel een set om mooi belichte portretten te schieten.

Waar voor je geld  9/10
n de set is ideaal voor de fotograaf die meer wil doen met licht 
en niet beschikt over een studio. de set biedt een goede prijs/
kwaliteitsverhouding

oordeel
technische gegevens

totaal
Een uitstekende set voor de 
fotograaf die op zoek is naar een startset met 
doorgroeimogelijkheden en een goede prijs-
kwaliteitverhouding.

9/10
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Elinchrom d-lite RX oNE 

Model Elinchrom D-Lite RX ONE 
Prijs Setprijs va. 510 euro
Web www.fotoflits.com
Vermogen in Ws 100
Vermogensbereik in Ws 6-100
Vermogensbereik in f-stops 1/1, 5/10, 4/10, 3/10, 2/10 of 1/10
Besturing  Ingebouwde EL Skyport voor radio trigger
Skyport
Ingebouwde ontvanger, 4 groepen met 8 frequenties, 
Speed Sync mode voor flitsersynchronisatie tot 1/320s
Flitsduur max vermogen 1/2200 s
Herlaadtijd min./max. vermogen 0,44-1,5 s
Modelling light Proportioneel, max, min, uit
Automatische temperatuurcontrole en ventilatie
Compatible met EL-Skyport App voor iPhone, iPad en iPod 
Touch via de optionele wifi-module en compatible met Windows en 
MAC pc d.m.v. optionele USB module.
Bajonetaansluiting geschikt voor alle Elinchrom accessoires,
Rotalux softboxen tot 135 cm en alle Indirecte softboxen.

Wij testten
-  Elinchrom D-lite RX ONE Paraplu set in combinatie met 2 Portalite 
Softboxen 66 x 66 cm (ca. 140 euro per stuk)

-  2x Elinchrom D-lite RX ONE Flitskop (100 Ws)  
met ingebouwde RX Skyport ontvanger

- 2x Beschermkap 
- 1x Elinchrom Paraplu 83cm Zilver 
- 1x Elinchrom Paraplu 83cm Transparant 
- 1x Quick Lock Statief set met tas (2 statieven in draagtas) 
- 1x Skyport Transmitter Eco 
- 1x Synchronisatie kabel (5 meter) 
- 2x Netkabel 
- 1x Tube Bag voor 2 units en/of accessoires

Met de meegeleverde Skyport Speed 
trigger stuur je de d-lite RX oNE aan.  


