
Typ: lampa światła ciągłego

Przeznaczenie: fotografia / wideo

Producent: Yongnuo

Model: YN-216 3200K-5500K

Inne warianty: YN-216 5500K

Źródło światła: diody LED

Ilość diod LED: łącznie 216

• 108 diod LED o barwie 3200K

• 108 diod LED o barwie 5500K

Moc maksymalna: 13 W

Jasność: 

• maksymalna 2000 lumenów

• minimalna:

◦ 200 lumenów przy skoku co 10%

◦ 20 lumenów przy skoku co 1%

Kąt świecenia: 55 stopni 

Współpraca z gorącą stopką: TAK

Gwint statywowy: TAK / ¼ cala

Mocowanie:
• bezpośrednio do gorącej stopki aparatu fotograficznego / kamery wideo

• do szybkozłączki statywowej

• samodzielne z założoną podstawką

Regulacja siły światła: TAK / płynna pokrętłem co 10 lub 1%

Temperatura barwowa: regulowana w dwóch zakresach 3200 K i 5500 K

Odzwierciedlenie temperatury barwowej: równe lub powyżej 95%

Regulacja kąta wiązki: TAK / regulowane, zdejmowalne wrota

Regulacja kąta pochylenia: TAK / góra – dół

Dyfuzor w zestawie: TAK / 4 

• biały zmiękczający

• pomarańczowy ocieplający

• czerwony ocieplający / modelujący

• niebieski ochładzający / modelujący

Zasilanie: możliwość wyboru spośród trzech typów

• bateria lub akumulatorki AA – 6 sztuk

• akumulator litowy Sony model: NP-F550, NP-F530, NP-F330, NP-F950, NP-F570, NP-F770, NP-F960,

NP-F930

• zewnętrzny zasilacz sieciowy 8V 3A max

Wskaźnik poziomu naładowania baterii: TAK

Deklarowana trwałość diod: 50 000 godzin 

Waga: 340 g (z założonymi wrotami bez baterii)

Wymiary: 
• z założonymi i otwartymi wrotami – 125 x 155 x 217 mm (szerokość / wysokość / długość)

• z założonymi i zamkniętymi wrotami – 125 x 155 x 132 mm (szerokość / wysokość / długość)

• sama lampa –  115 x 155 x 123 mm (szerokość / wysokość / długość)

• rozmiary samej czasy reflektora – 115 x 115 mm

Materiały: 

• korpus: tworzywo sztuczne

• wrota regulujące kąt wiązki: aluminium / metal

• stopka: tworzywo sztuczne

W zestawie: 
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• lampa Yongnuo YN-216 3200K-5500K

• regulowane wrota

• 4 dyfuzory (biały, pomarańczowy, czerwony, niebieski)

• podstawa z tworzywa sztucznego

• instrukcja obsługi i karta gwarancyjna

Inne: stopka pod lampę z tworzywa sztucznego

Gwarancja: TAK / dwa lata

Przeznaczenie: 
Lekka,  poręczna  i  niewielka  zewnętrzna  lampa  światła  stałego  o  modyfikowalnym  zakresie  temperatury

światła, oraz jego natężenia, dedykowana do doświetlenia scen podczas fotografowania, lub kręcenia klipów

wideo, zarówno terenowego, jak i studyjnego.

Ceny, marka i zakup i ceny, budowa, materiały i pierwsze wrażenia...
Zapewne większość osób związanych z fotografią miała już okazję zetknąć się choćby z samą nazwą marki

Yongnuo. Jest to prężenie rozwijająca się chińska firma działająca w branży fotograficznej. Jej oferta obejmuje

liczne akcesoria studyjne, jak panele LED światła ciągłego o różnej mocy i wielkości, blendy i dyfuzory, przez

akumulatory  i  stacje  ładujące  do  nich,  lampy  błyskowe,  po  obiektywy  i  rożnego  typu  przejściówki  i

mocowania.

W Polsce  do  niedawna marka  znana  była  przede  wszystkim z  bardzo  popularnych  lamp błyskowych,  jak

choćby już czwarta wersja udanej i cenionej YN560 IV. W ostatnich jednak latach marka wprowadza znacznie

szerszy wachlarz, dostępnych bezpośrednio w kraju, akcesoriów w tym właśnie lamp światła stałego, tudzież

paneli LED.  Cechą łączącą w moim odczuciu produkty Yongnuo jest znakomity stosunek ceny do jakości.

Oczywiście można z tym dyskutować, jednak korzystam z produktów tej marki, jak i innych chińskich firm z

powodzeniem od lat. Dobrym przykładem będą tu pierścienie pośrednio marko ze stykami autofokusu marki
Meike model MK-C-AF3B (recenzja <<tutaj>>).

Chińska marka Yongnuo w Polsce znana jest przede wszystkim lamp błyskowych, w tym popularnej serii YN560, po lewej jej najnowsza wersja YN560-IV, w środku starsza YN560-III. Oferta
marki jest jednak znacznie szersza obejmuje szeroki wachlarz akcesoriów fotograficznych, w tym lamp i paneli LED, jak widoczny po prawej YN-300III 3200-5500K z 300 diodami LED.

Lampę marki Yongnuo model YN-216 3200K-5500K nabyłem w jednym z krajowych sklepów zajmujących się

sprzedażą szeroko pojętego asortymentu urządzeń AGD, oraz elektroniki, w tym fotografii,  za kwotę 259 zł.

Model  ten  jest  jednak  również  dostępny  za  nieco  niszą  cenę  w  bezpośrednio  w  Chinach,  choćby  na

platformie handlowej AliExpress, gdzie można znaleźć ją już za około od około 180 zł (45 $) do 215 zł (55 $) w

zależności  od  wyposażenia  dodatkowego,  w  tym  ostatnim  wariancie  lampę  można  nabyć  od  razu  z

dodatkowym  zasilaczem  sieciowym.  Zdecydowałem  się  na  zakup  krajowy,  pomimo  ewidentnej  straty

finansowej,  ze  względu  na  łatwiejszą  obsługę  gwarancyjną,  oraz  czas  dostarczenia,  który  akurat  w chwili

zakupu miał znacznie.
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Obawy przed chińskim produktami od dawna uważam za niewłaściwe, wiele akcesoriów fotograficznych produkowanych przez chińskie marki cechuje znakomite wykonanie skorelowana z

niewygórowaną ceną, tu przykład używanych przez mnie od kilku lat pierścieni pośrednich makro ze stykami AF 16 i 10 mm, marki MEIKE model MK-C-AF3B (<<recenzja>>)

Zatrzymam się tu jeszcze na chwilkę nad samą nazwą modelu, tudzież   YN-216 3200K-5500K. Jest to o tyle

istotne że jeśli posługiwalibyśmy się tylko pierwszą częścią nazwy YN-216, np. podczas poszukiwań lampy w

internecie, nie koniecznie możemy trafić na omawiany model. Lampa występuję bowiem w dwóch wariantach,

tudzież YN-216 3200K-5500K, oraz YN-216 5500K. Jak łatwo się domyślić bliźniaczo wyglądające modele
różni zakres temperatury światła. Omawiany wariant umożliwia wybór temperatury światła pomiędzy 3200K

a 5500K, natomiast model drugi dysponuje tylko jednym typem diod LED oferującym światło o temperaturze

5500K. Zważając na to że cena w różnicy jest  nie wielka,  uważam za zdecydowanie korzystniejszy zakup

lampy oferującej dwa typy diod.

Zawartość opakowania...
Lampa Yongnuo model YN-216 3200K-5500K sprzedawana jest w estetycznym kartonie o wymiarach 14 x 14 x

14 cm (wysokość / długość / głębokość). Daje to nam od razu pewne pojęcie o wielkości samego produktu,

którego  co  prawda wymiary  znałem już  wcześniej  jednak  nie  wpłynęło  to  na  fakt  że  byłem nimi  mocno

zaskoczony, ale po kolei… po otwarciu kartonu wpierw natrafimy na dobrze przygotowaną instrukcję obsługi,

jak można się spodziewać w języku angielskim i chińskim. Jest  jednak i jej  zmniejszona wersja w języku

polskim, oprócz tego wśród papierów natrafimy jeszcze na kartę gwarancyjną, oraz certyfikat jakości produktu.
Tu też pierwsza uwaga, w zakupionym egzemplarzu polska wersja instrukcji obsługi dotyczyła lampy YN-216
5500K, a nie omawianej YN-216 3200K-5500K, co ma o tyle duże znacznie że w przypadku tej ostatniej

zupełnie inne funkcję pełnią niektóre przyciski sterujące.

Lampa Yongnuo model YN-216 3200K-5500K sprzedawana jest w estetycznym kartonie o wymiarach 14 x 14 x 14 cm na którym nadrukowano szereg przydatnych informacji, jego niewielkie
rozmiary dają od pojęcie o wielkości samej lampy...

Po wyjęciu dokumentów i podniesieniu papierowej przekładki może wreszcie zobaczyć naszą lampę YN-216

3200K-5500K. Spoczywa ona pomiędzy dwoma kolejny przegródkami. Za jedną z nich znajdziemy wykonaną z
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czarnego  tworzywa  sztucznego  stopkę,  taką  samą  jak  stosuje  się  w  lampach  błyskowych,  umożliwiającą

samodzielne ustawienie lampy. Lampę mocujemy do niej za pomocą pokrętła na stopce, o czym więcej dalej.

W  drugiej  przegródce  natrafimy  na  aż  cztery  dyfuzory  wykonane  z  tworzywa  sztucznego.  Wszystkie

wykonane  z  półprzeźroczystego  plastyku,  o  satynowym  wykończeniu.  Mamy  tu  do  wyboru  dyfuzor

zmiękczający biały, ocieplające pomarańczowy i czerwony, oraz obniżający temperaturę niebieski.  Każdy z

dyfuzorów posiada  pięć  rozmieszczonych  na  rancie  wcięć  umożliwiających  pozbycie  się  nadmiaru  ciepła

generowanych  przez  diody  LED  podczas  pracy.  Dodatkowo  dyfuzory  posiadają  niewielką  wypustkę

ułatwiającej jego zakładanie i zdejmowanie. Wszystkie elementy starannie zapakowano w woreczki. Dbałość o

detale,  staranne  opakowanie,  robi  od  pierwszej  chwili  jak  najlepsze  wrażenie,  tu  duży  plus  dla  marki

Yongnuo.

zdjęcia od lewej: po otwarciu pudełka natrafimy na oryginalną instrukcję obsługi w języku chińskim i angielskim, oraz jej polską uproszczoną wersje, jak i kartę gwarancyjną. / Pod
kartonową przekładką w bocznych zakładkach znajdziemy dodatkowe akcesoria z jakimi lampa jest sprzedawana, tudzież czterema dyfuzorami: białym, pomarańczowym, czerwonym i

niebieskim, oraz stopki umożliwiającej samodzielne ustawienie lampy.

Lampa Yongnuo model YN-216 3200K-5500K – pierwsze oględziny...
Lampa w zdecydowanej  większości  wykonana jest  z tworzyw sztucznych w kolorze czarnym. Dotyczy to

zarówno  korpusu,  czaszy  reflektora,  jak  i  stopki  mocującej.  Korpus  lampy  składa  się  z  dwóch  części,

tworzących walec ścięty od góry. W miejscu tym znajduje się bowiem port zewnętrznych akumulatorów, o

których będzie więcej dalej, jego rozmiar to 7 cm długości i 4 cm szerokości. Spoglądając na lampę od tyłu, po

lewej stronie korpusu nadrukowano skróconą nazwę modelu YN-216, dalej natrafimy na gniazdo dla przewodu

zewnętrznego zasilacza.  Na przeciwległym, tudzież prawym boku korpusu, również nadrukowaną tą samą

nazwę, oraz umieszczono naklejkę łączącą obie połówki korpusu,  pełniąc rolę plomby gwarancyjnej.  Obie

połówki łączą od dołu cztery śrubki krzyżakowe ukryte w głębokich niszach.  Długość zasadniczej  części

korpusu, to jest to łącznika pomiędzy nim a reflektorem wynosi 8,6 cm, szerokość 6,5 cm.
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Lampę cechuje bardzo staranne wykonanie z dobrej jakości materiałów, w tym przede wszystkim czarnego matowego tworzywa sztucznego. Ma ona kształt klasycznego reflektora. Korpus
lampy składa się z dwóch części, tworzących walec ścięty od góry – w miejscu tym znajduje się port dla zewnętrznych akumulatorów dedykowanych.

Z  całą  pewnością  pod  kątem  funkcjonalności  lampy  Yongnuo  YN-216  3200K-5500K  najważniejszym  jej

elementem jest tylna uchylna klapa korpusu, za którą znajduje się komora akumulatorów. W komorze mieści

się sześć baterii lub akumulatorów typu AA (grube paluszki LR6). Tak naprawdę to właśnie one determinują

wielkość korpusu lampy, gdyby pozbawić ją rzeczowej komory pozostały tylko sam reflektor, czyli klasyczny
panel oświetleniowy LED. 

Korpus lampy Yongnuo YN-216 3200K-5500K skrywa komorę dla sześciu baterii lub akumulatorków typu LR6 (grube paluszki AA) i to właśnie ich rozmiary determinują zasadniczo rozmiary
lampy, bez tej komory lampa zmieniałaby się w klasyczny panel oświetleniowy LED. Klapa zamykająca komorę, ulokowana w tylnej części lampy skrywa serce lampy – układ sterowania jej

funkcjami.

To  jak  się  domyślacie  nie  jest  to  jedyna,  a  już  na  pewno  nie  najważniejsza  funkcja  pokrywy  komory

akumulatorów. W elemencie tym ukryto bowiem cały panel sterowania lampą. Jego centralną część zajmuje

szerokie na półtorej centymetra pokrętło, wystające ponad obrys panelu na 3 mm, co czyni posługiwania się

nim komfortowe. Pokrętło pracuję skokowo, umożliwiając zmianę mocy diod LED, w skoku co 1 lub 10%, o

aktualnej  mocy  informuje  nas  rząd  10  zielonych  diod. Moc  światła  reprezentowana  jest  przez  skalę

zwiększającą się od lewej do prawej.
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Zdjęcia od lewej: uproszczony schemat obsługi funkcji lampy Yongnuo YN-216 3200K-5500K / na lewym boku, spoglądając od tyłu dostrzeżmy gniazdo zasilania zewnętrznego, lampa
umożliwia zasilanie aż trzema źródłami napięcia, dwoma akumulatorowymi, oraz jednym sieciowym. Niestety w sprzedawanym w Polsce zestawie nie ma takiego zasilacza, konieczny jest

jego osobny zakup.

Symetrycznie  po  bokach  pokrętła  rozlokowano  cztery  podświetlane  na  czerwono  przyciski.  Dwa  górne

wskazują wybraną temperaturę światła, po lewej 5500K, po prawej 3200K, należy pamiętać o tym że jeśli

dokonamy zmiany temperatury światła w połowie skali mocy, pełna zmiana temperatury nastąpi dopiero po

zmianie zakresu mocy na zero.

Dolny przycisk po lewej „FINE / bettery” posiada potrójną funkcjonalność:
• dostrajanie lampy – zmiana trybu pracy:

◦ jednokrotne przyciśnięcie i pozostawienie przycisku FINE w stanie włączonym zmienia skok mocy diod z 10
na  1%,  wówczas  na  jedną  zieloną  diodę  reprezentującą  10% mocy  lampy  trzeba  wykonać  10  obrotów
pokrętłem regulacji

◦ wyłącznie przycisku FINE przywraca skok natężenia światła o 10%

• przytrzymanie przycisku FINE powoduje pomiar stanu naładowania akumulatora, zarówno jeśli będą to
ogniwa AA, jak i dedykowane akumulatory SONY NP-F(…)
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Wśród licznych zalet lampy z pewnością warto też wspomnieć o możliwości zmiany temperatury barwowej światła, model umożliwia nam wybór pomiędzy 5500K i 3200K, na zdjęciu po
lewej lampa w trybie pracy 5500K, po prawej 3200K. O jasności lampy informuje pasek 10 zielonych diod, każda z nich reprezentuje 10% mocy.

Ostatni  przycisk ulokowany po prawej na dole służy do włączania /  wyłączania lampy. O wyborze danej

funkcji / trybu pracy, informuje podświetlenie danego przycisku.  Podświetlenie zarówno paska mocy, jak i

przycisków funkcyjnych podtrzymywane jest przez 10 sekund, po czym wygaszane. Ostatnią z rzeczy jaką

znajdziemy na tylnym panelu jest blokada otwarcia / zamknięcia klapki komory baterii AA. Tu trzeba przyznać

mogło  być  lepiej,  zatrzask  działa  dobrze,  jednak  jest  trudny  do  otwarcia,  wydaje  się  być  zbyt  głęboko

osadzony i płytki.

Panel sterowania lampy Yongnuo YN-216 3200K-5500K umożliwia wybór skoku jasności pomiędzy 1 a 10%, jeden procent uruchamia się przez wciśnięcie przycisku FINE (zdjęcie po lewej)
pokrętło regulujące jasność lampy działa wówczas ze skokiem co 1%, czyli na jedną zapaloną zieloną diodę przypada dziesięciokrotne jego przesunięcie w prawo. Panel sterowania

pozostaje podświetlony przez 10 sekund, po czym jest wygaszany aby nie wpływać negatywnie na parametry ekspozycji, oraz ograniczyć zużycie akumulatorów.

Omówiliśmy  budowę  i  funkcjonalność  głównej  części  korpusu  lampy Yongnuo  YN-216  3200K-5500K,

podążając w kierunku czaszy reflektora natrafimy tuż za krawędzią korpusu na cztery metalowe trzpienie.

Przechodzą  one przez dwa elementy z  tworzywa,  pierwszy  osadzony w korpusie,  drugi  będący  integralną

częścią czasy reflektora osadzony w poprzedzającym. Jeśli się dobrze przyjrzymy pomiędzy elementami tymi a

korpusem widać około 2 mm szparę, oraz biegnące z korpusu do reflektora przewody zasilania.  Element ten

nie jest niczym innym niż sprytnie zaprojektowanym radiatorem, umożliwiającym odpływ nadmiaru ciepła z

czasy reflektora. To właśnie z tego względu trzpienie wykonano z metalu dobrze przewodzącego ciepło.

Spoglądając w kierunku czaszy reflektora tuż za krawędzią korpusu natrafimy na cztery metalowe trzpienie. Przechodzą one przez dwa elementy z tworzywa, pierwszy osadzony w korpusie,
drugi będący integralną częścią czasy reflektora osadzony w poprzedzającym. Elementy te nie jest niczym innym niż sprytnie zaprojektowanym radiatorem, umożliwiającym odpływ

nadmiaru ciepła z czasy reflektora.

Tak dotarliśmy do czasy lampy  Yongnuo YN-216 3200K-5500K, również ona została wykonana w całości z
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tworzywa sztucznego. Spoglądając od przodu tworzy go koło o średnicy 11,5 cm. Zewnętrzna ramka posiada

trzy wypustki stanowiące oparcie mocowania wrót regulujących kąt wiązki światła. Czasza samego odbłyśnika

ma średnicę  10  cm.  W  posrebrzanym odbłyśniku  rozlokowano  aż  216  diod  LED.  Po  włączeniu  lampy  i

wybraniu temperatury światła 5500K dostrzeżemy ich sposób rozlokowania w czasy.  Są one symetrycznie
ułożone w kształt zmniejszających się ku centrum panelu liter „V”, pomiędzy rzędami diod o temperaturze

5500K znajdują się identyczne grupy diod odpowiadających za temperaturę 3200K. 

Czaszę reflektora tworzy koło o średnicy 11,5 cm, zewnętrzna ramka posiada trzy wypustki stanowiące oparcie mocowania wrót regulujących kąt wiązki światła widocznego po założeniu i
otwarciu na zdjęciu po prawej. Czasza samego odbłyśnika ma średnicę 10 cm. W posrebrzanym odbłyśniku rozlokowano aż 216 diod LED, po 108 o barwie 3200 i 5500K, diody ułożono w

kształt malejącej ku centrum reflektora litery „V”

Lampa pracując w trybie 3200K wykorzystuje tylko część diod, odpowiadająca za cieplejsze światło, natomiast

po przełączeniu w tryb 5500K korzysta z wszystkich.  Diody osadzone są w pomalowanym na biało panelu,

prawdopodobnie  wykonanym  z  metalu.  Pomiędzy  nimi  dostrzeżemy  sieć  otworów  odpowiadających  za

wyprowadzanie nadmiaru ciepła w kierunku omówionego już radiatora, oraz na zewnątrz czaszy.

Wielkim atutem lampy jest zastosowanie dwóch diod emitujących światło w dwóch zakresach temperatury 3200 i 5500K, panel w którym je osadzono wykonano z metalu, malowanego na
biało, dodatkowo nawiercając tworząc liczne kanały poprawiające cyrkulację powietrza w czaszy.

W komplecie  z  lampą  otrzymujemy  również  wspomniane  już  kilkukrotnie  wrota  regulujące  kont  wiązki

światła. Po zakupie będą one prawdopodobnie (tak było w moim przypadku) od razu założone na lampę.

Zdejmowanie i zakładanie odbywa się poprzez wsunięcia na wspomnienie wypustki na rancie czasy reflektora,

oraz przekręcenia w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) aż do kliknięcia. Dla ułatwienia zarówno na

ramce wrót,  jak i  czasy  reflektora  znajdziemy dodatkowe oznaczenie.  Ich  sposób montażu  jest  skuteczny,

prosty i pewny, choć początkowo gdy był nie wyrobiony stawiał zdecydowanie zbyt duży opór.
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W komplecie z lampą otrzymujemy również wspomniane już kilkukrotnie wrota regulujące kont wiązki światła.

Wrota  wyposażono  w  cztery  uchylne  skrzydła  w  kształcie  trapezu  o  podstawie  8,5  i  szczycie  7cm.

Wewnętrzną  stronę  skrzydeł  wykonano  z  lekkiego  perforowanego  aluminium  w  srebrnym  kolorze. Od

zewnątrz panele pokryto drugą cienką warstwą aluminium pomalowanego proszkowo na kolor czarny matowy.

Skrzydła połączono z wykonaną z czarnego tworzywa ramką mocującą, za pomocą metalowego zawiasu i śrub,

po dwie na skrzydło.

Wrota wyposażono w cztery uchylne skrzydła w kształcie trapezu o podstawie 8,5 i szczycie 7cm. Wewnętrzną stronę skrzydeł wykonano z lekkiego perforowanego aluminium w srebrnym
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kolorze, od zewnątrz panele pokryto drugą cienką warstwą aluminium pomalowanego proszkowo na kolor czarny matowy. Skrzydła połączono z ramką za pomocą prostego metalowego
zawiasu i śrubek po dwie na skrzydło.

Ostatnim miejscem gdzie jeszcze nie zaglądaliśmy jest dół lampy. Znajdziemy tam mechanizm stopki lampy,

przesunięty nieco ku tyłowi, dzięki czemu lepiej zrównoważono ciężar czaszy reflektora. Stopka składa się

trzech  elementów.  Dwa  pierwsze  wykonane  z  czarnego  tworzywa  sztucznego  tworzą  ruchomy  zawias

umożliwiający pochylanie i podnoszenie lampy w osi pionowej. Zawias regulowany jest przez metalową śrubę

zakończoną wygodny, dużym pokrętłem. Dokręcenie śruby blokuje zawias w zadanej pozycji, popuszczenia

umożliwia zmianę położenia lampy. 

Na dole lampy znajdziemy nieco przesuniętą w tył regulowaną stopkę umożliwiającą montaż na standardowej gorącej stopce aparatu lub kamery… 

Dolna część podstawy lampy łączy się z ostatnim elementem, tudzież gorącą stopką. Element wyposażono

klasycznie  w radełkowane  na  rancie  pokrętło  z  tworzywa,  służące  do  przykręcenia  lampy do  mocowania

gorącej  stopki  w  aparacie,  kamerze,  lub  do  dołączonej  do  zestawu  stopki  z  tworzywa.  Element  mający

bezpośredni  kontakt z mocowaniem w aparcie wykonano z metalu.  W jego centralnej części znajdziemy

również standardowy gwint statywowy ¼ cala. Pozwala to na wykorzystanie lampy w zróżnicowany sposób,

od studyjnego przy zamocowaniu na statywie, po doświetlenie sceny podczas filmowania, czy fotografowania z

lampą dokręconą do korpusu aparatu, lub kamery.

Regulowaną stopkę lampy wykonano z tworzywa sztucznego, wyjątkiem jest wieńcząca ją metalowa płytka gorącej stopki (po lewej), w jej centrum dodano standardowy gwint ¼ cala,
umożliwiający montaż lampy do standardowego gniazda gorącej stopki, lub do szybkozłączki głowicy statywowej. Stopkę wyposażono w duże i wygodne w użytkowaniu pokrętło

umożliwiające zmianę jej położenia w osi pionowej (po prawej).

Globalnie lampa Yongnuo YN-216 3200K-5500K odznacza się bardzo dobrym wykonanie,  żadne elementy

korpusu nie trzeszczą, nie ma żadnych luzów, ani źle spasowanych, czy wykończonych elementów. Całość

cechuje  stonowany,  elegancki  i  nieprzeładowany  design.  Nie  mam  też  żadnych  zastrzeżeń  do  jakości

wykorzystanych materiałów, za wyjątkiem kłopotliwego w obsłudze przycisku otwierania komory baterii.
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Zasilanie…
Z całą pewnością jednym z najmocniejszych atutów lampy Yongnuo YN-216 3200K-5500K jest jej sposób

zasilania.  Producent przystosował model do aż trzech różnych typów zasilania,  dwóch akumulatorowych,

oraz  jednego  sieciowego. Do  wyboru  mamy  tu  opisaną  powyżej  komorę  dla  standardowych  grubych

paluszków AA (LR6) lub takich samych akumulatorków o napięciu 1,2 do 1,5V co daje łączne napięcie rzędu

7,2 do 9 V. Drugą z możliwości jest zastosowanie jednego z kilku typów akumulatorów dedykowanych marki

SONY z serii NP-F: NP-F550, NP-F530, NP-F330, NP-F950, NP-F570, NP-F770, NP-F960, NP-F930. 

Z całą pewnością jednym z najmocniejszych atutów lampy Yongnuo YN-216 3200K-5500K jest jej sposób zasilania. Producent przystosował model do aż trzech różnych typów zasilania,
dwóch akumulatorowych, oraz jednego sieciowego. Jednym z nich jest możliwość zasilania sześcioma grubymi paluszkami LR6 (AA), lub takimi samymi akumulatorkami.

Widząc  nazwę  marki  SONY,  z  pewnością  od  razu  pomyśleliście  o  wysokiej  cenie  zakupu  takiego

akumulatora, jak i koniecznej do niego ładowarki. Słowem klucz jest tu jednak „zamiennik” istnieje wiele

mniej lub bardziej znanych firm, produkujących dobrej jakości zamienniki akumulatorów SONY z wymienionej

serii. Wspomnę tu dla przykładu tylko o jednej takiej marce NEWELL. Kosztu zakupu zamiennika akumulatora

SONY NP-F970 w Chinach to około 8$ czyli niespełna 32 zł, wraz z ładowarką USB około 15$ około 60 zł,

jeszcze  korzystniej  wypada  jak  zawsze  zakup  pakietu,  tu  przykładowo  4  ogniwa  SONY  NP-F970  marki

NEWELL kosztują około 27$, czyli około 110 zł, co daje cenę jednostkową na poziomie 27,50 zł. Zamienniki

takie, w tym również marki NEWELL można kupić bezpośrednio w naszym kraju, jednak wówczas ich cena za

sztukę oscyluje od 80 do 110 zł. 

Drugą z możliwości akumulatorowego zasilania lampy, są dedykowanego akumulatory SONY z serii NP-F: NP-F550, NP-F530, NP-F330, NP-F950, NP-F570, NP-F770, NP-F960, NP-F930.
Gniazdo ulokowane na szczycie korpusu ma wymiary 7 cm długości i 4 cm szerokości, wyposażono je w dwa chowane, metalowe trzpienie kontaktowe.

Osoby niechętnie spoglądające na niszowe chińskie marki uspokajam, z powodzeniem korzystam z takich

ogniw od wielu lat,  ściślej  korzystam z  zamiennych ogniw marki  NEWELL do  aparatu  FUJIFILM X-M1 i
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FUJIFILM X-T20  (odpowiednio ogniwa NP-W126 i NP-W126S), nie tylko nie wpływają one negatywnie na

pracę  aparatu,  lecz  wykazują  się  większą  stabilnością,  szczególnie  w niskich  temperaturach,  oraz  ogólnie

większą od oryginalnych wydajnością.

Komora dla akumulatorów SONY NP-F(…), w jej wnętrzu nadrukowano szereg przydatnych informacji dotyczących właściwych wartości napięcia i natężenia prądu ogniw i zasilacza
możliwych do zastosowania w lampie. Po prawej widoczny jest przycisk zwalniający akumulator...

Ostatnim  typem zasilania  jaki  mamy  do  wyboru  w  lampie  Yongnuo  YN-216  3200K-5500K jest  zasilanie

sieciowe za pomocą zewnętrznego zasilacza. Ta właśnie opcja jest najkorzystniejsza dla mnie ze względu na

fakt  że lampę wykorzystuję głównie  w domowym studio.  Tu też  jednak  pojawiają  się  pewne problemy…

Istnieje spory zamęt wśród dostępnych informacji jakie napięcie i moc powinien mieć taki zasilacz.  Według

instrukcji nie powinien on przekazywać wyższego napięcia niż 8V i maksymalnego natężenia prądu do 3A.

Natomiast jeśli zaczniemy poszukiwania takiego zasilacza w sieci, w tym w dobrych sklepach fotograficznych
okaże się że co rusz trafimy na inne parametry, niektóre oferują napięcie rzędu 7V, inne 8, a jeszcze inne 9

do aż 12V. Dostępne są również modele o zmiennej – regulowanej wartości napięcia.

W tej sytuacji starałem się powstawiać na zakup w sklepie o ugruntowanej pozycji na rynku, tak aby w razie

problemów z lampą, tudzież jej uszkodzenia, słabej wydajności, lub niestabilnej pracy, spowodowanej przez

zasilacz, odpowiedzialność za to obciążyła sprzedawcę. To oczywiście wiązało się w poniesieniem wyższych

kosztów zakupu.  Te same bowiem zasilacze są dostępne w Chinach za około 8 do 11$ czyli 31 do 43 zł,

tymczasem zakupiony w kraju kosztował mnie równo 48 zł plus przesyłka 12 zł, czyli aż 60 zł.

Ostatnim typem zasilania jaki mamy do wyboru w lampie Yongnuo YN-216 3200K-5500K jest zasilanie sieciowe za pomocą zewnętrznego zasilacza. Panuje tu jednak dość duże zamieszanie
informacyjne, można na trafić na zasilacze generujące prąd o napięciu od 7 do 12 V i natężeniu 2 do 3A, gdy tymczasem według specyfikacji zasilacz taki nie powinien przekraczać 8V i 2A.

Warto wiedzieć że zasilacze te dostępne są również bezpośrednio w Chinach z duże niszą cenę od krajowej, zważywszy jednak na newralgiczny wpływ tego elementu na pracę lampy
zdecydowałem się na zkup w kraju, zasilacza sygnowanego jako dedykowany do omawianej lampy generujące napięcie 12V przy natężeniu maksymalnym 2A – tu jest od widoczny na

zdjęciu po prawej.

Jest  to  zasilacz  sygnowany marką  Freepower,  choć tak naprawdę jest  to  zwyczajny  produkt  „no name” z

dodanym brandem.  Oferuje on napięcie rzędu 12V i natężeniu 2A. Teoretycznie więc znacząco przekracza

parametry zadane w instrukcji lampy Yongnuo YN-216 3200K-5500K, tym niemniej lampa pracuje stabilnie,

oferując  taką  samą  jakość  minimalną  i  maksymalną  jak  na  np.  na  sześciu  ogniwach  LR6.  Trudno  mi

szacować czy będzie to miało jakiś negatywny wpływ na trwałość w dłuższym czasie, tu jednak rękojmią jest
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gwarancja sklepu firmująca ten zasilacz jako dedykowany do omawianej lampy.

Lampę Yongnuo YN-216 3200K-5500K zaprojektowano tak aby była jak najbardziej uniwersalna i wszechstronna, myślę że udało się to marce w pełni osiągnąć, model posiada podwójny
zestaw diod LED o różnych temperaturach, umożliwia wybór aż trzech typów zasilania, oraz trzech typów mocowania, samodzielnego, do gorącej stopki aparatu lub kamery, oraz do

szybkozłączek głowic statywowych. Tu po lewej lampa zamontowana do głowicy dla lampy błyskowej, na statywie oświetleniowym. Po prawej przykład fotografii wykonanej wyłącznie za
pomocą lampy Yongnuo YN-216 3200K-5500K.

Temperatura i moc światła, praca z dyfuzorami…
Zapoznaliśmy się już z budową lampy  Yongnuo YN-216 3200K-5500K, oraz jej funkcjami. Pora na bardziej

praktyczne przykłady ilustrujące możliwości wykorzystania lampy.  Lampę wyposażono w podwójny zestaw

diod  o  łącznej  liczbie  216,  czyli  po  108  diod  o  temperaturze  3200  i  5500  Kelwinów.  Pozwala  nam  to

dopasować temperaturę  światła  do  posiadanego już  systemu  lamp studyjnych  lub  błyskowych,  najczęściej

właśnie  pracujących  w  temperaturze  około  5500K.  Podczas  przeprowadzonych  w  domu  testów  z

wykorzystaniem  luksometru  o  dokładności  natywnej  =  0,001  luksa  uzyskano  maksymalną  jasność  dla

temperatury 5500K równą 755 luksów, oraz dla temperatury 3200K równą 720 luksom.  Spójrzmy teraz jak

rozkładała się zmiana jasności w skoku co 10 i 1%…

Yongnuo YN-216 3200K-5500K

POMIAR ZMIANY NATĘŻENIA ŚWIATŁA W SKOKU CO 10%
od 100%  do 10%

POMIAR ZMIANY NATĘŻENIA ŚWIATŁA W SKOKU CO 1%
od 100% do 80%

l.p. POMIAR DLA 5500 K POMIAR DLA 3200 K POMIAR DLA 5500 K

procent mocy natężenie światła procent mocy natężenie światła procent mocy natężenie światła procent mocy natężenie światła

01 100 % 755 lux 100 % 720 lx 100 % 755 lx 89 % 678 lux

02 90 % 690 lux 90 % 629 lux 99 % 747 lux 88 % 668 lux

03 80 % 600 lux 80 % 571 lux 98 % 738 lx 87 % 664 lux

04 70 % 520lux 70 % 485 lux 97 % 730 lux 86 % 638 lux

05 6 0% 443 lux 6 0% 420 lux 96 % 726 lux 85 % 629 lux

06 50 % 373 lux 50 % 353 lux 95 % 717 lux 84 % 621 lux

07 40 % 301 lux 40 % 284 lux 94 % 712 lux 83 % 607 lux

08 30 % 219 lux 30 % 199 lux 93 % 699 lux 82 % 598 lux

09 20 % 141 lux 20 % 127 lux 92 % 690 lux 81 % 593 lux

10 10 % 72 lux 10 % 65 lux 91 % 685 lux 80% 581 lux

11 90 % 681 lux

Pomiar wykonano luksometrem oddalanego od reflektora lampy o 100 cm mierząc natężenie światła na 1 m kwadratowym

Jak widzimy zmiana wartości natężenia światła przebiega stosunkowo prawidłowo.  Nie są to oczywiście

wartości idealne zgodne z przewidywalnym  wynikiem matematycznym który w przypadku skoku co 10%,

licząc od wartości 755 lux, powinien wynosić 75,5 lux dla każdego zmiany wartości, czyli odpowiednio 755

lux, 679,5 lux (zmierzona 690 lux),  604 lux (zmierzono 600 lux),  528,5 lux (zmierzono 520 lux),  jednak
różnica  waha  się  w  granicach  kilku  procent  co  raczej  wynika  z  niedokładności  samego  pomiaru  w

warunkach domowych niż błędu lampy, a to oznacza że deklarowany skok zmiany jasności w trybie co 10%

jest jak najbardziej wiarygodny.
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Zmiana wartości natężenia światła przebiega w lampie Yongnuo YN-216 3200K-5500K poprawnie, bez względu czy to w skoku co 10 czy 1% nierównomierność skoku nie przekracza kilku
procent.  Możliwość precyzyjnej zmiany siły światła otwiera przed fotografem zupełnie nowe możliwości pracy, bez konieczności posiłkowania się dyfuzorami o różnej przepuszczalności.

Tu podczas dokonywania pomiaru natężenia światła padającego na 1m kwadratowy, z wysokości 100cm. Pomiar wykonany był za pomocą luksometru w najjaśniejszym punkcie pomiaru, tu
przykładowe fotografie ilustrujące proces zmiany natężenia światła, od lewej: 60%, 40% i 20% mocy lampy.

Również w przypadku zmiany jasności co 1% model wypada pozytywnie. Startując z poziomu 755 luksów

zmiana o 1% równa się 7,55 luxa. Uzyskane wyniki na przykładzie kilku pierwszych wskazują odpowiednio

99% - 747 luksów (zamiast przewidywanego 747,45 lux), 98% - 738 lux (przewidywana 739,90 lux), 97% –

730 lux (przewidywana 732,35 lux), 96% - 726 lux (przewidywana 724,8 lux) i 95% - 717 lux (przewidywana

717,25 lux). Również jednak tu nie są to duże rozbieżności pomiędzy wynikiem spodziewanym, a uzyskanym,

warunkując ich dokładność błędem pomiaru można przyjąć że odchylenia wynoszą kilka procent lub mniej.
Reasumując trzeba przyznać kolejny duży plus lampie Yongnuo YN-216 3200K-5500K za dokładność zmiany

natężenia światła, pokrywającego się z deklaracją producenta, choć jak widzieliśmy powyżej zdarza się tu

kilka większych wahnięć, globalnie jednak poziom regulacji stoi na wysokim poziomie. 

Lampę wyposażono w podwójny zestaw 108 diod o temperaturze 3200 i 5500 Kelwinów. Po lewej lampa z włączonymi diodami 3200K, w środku 5500K. Po prawej z założonym czerwonym
dyfuzorem.

W komplecie z lampą otrzymujemy cztery dyfuzory: 

• biały zmiękczający
• pomarańczowy ocieplający
• czerwony ocieplający / modelujący
• niebieski ochładzający / modelujący

Spójrzmy teraz jak wpływają one na barwę światła i oświetlenie samej fotografowanej sceny, przy wartościach

światła minimalnej i maksymalnej, odpowiednio dla temperatury światła równej 3200K i 5500K…

Wpływ dołączonych do zestawu dyfuzorów na barwę światła, od lewej: mleczny biały, pomarańczowy, czerwony i niebieski – zadana temperatura lampy 5500K

Obecność dyfuzorów znacząco rozszerza możliwości modyfikacji otrzymanego światła, trzeba jednak pamiętać

że każdy dyfuzor wpływa na jasność, najmniej dyfuzor biały, najmocniej niebieski. Ich obecność w zestawie z
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całą pewnością należy zaliczyć do zalet lampy Yongnuo YN-216 3200K-5500K.

Wpływ dołączonych do zestawu dyfuzorów na barwę światła, od lewej na górze: mleczny biały, pomarańczowy, czerwony i niebieski – zadana temperatura lampy 5500K

Przykładowe fotografie wykonane w domowym studio.
aparat: FUJIFILM X-T20 / oświetlenie sceny – lampa Yongnuo YN-216 3200K-5500K / bez dodatkowego oświetlenia / bez dyfuzora / temperatura 5500K moc: po lewej 70%, po prawej 90%

Yongnuo YN-216 3200K-5500K – przykłady i podsumowania...
Staranne  wykonanie,  niewielkie  rozmiary,  możliwość  wyboru  spośród  aż  trzech  źródeł  zasilania,  dobrej

jakości  materiały  i  udany  design.  Do  tych  ważkich  zalet  z  pewnością  trzeba  również  dodać  świetną

funkcjonalność  lampy Yongnuo YN-216 3200K-5500K, umożliwiającej precyzyjną zmianę natężenia światła w

skoku  co  1  lub  10%.  Kolejnym mocnym  atutem modelu  jest  możliwość  modulacji  temperatury  światła

pomiędzy 3200 i 5500 K, podobnie plusem jest z całą pewnością obecność w zestawie regulowanych wrót,
oraz aż czterech dyfuzorów. 
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Przykładowe fotografie wykonane w domowym studio.
aparat: HUAWEI P20 PRO / oświetlenie sceny – lampa Yongnuo YN-216 3200K-5500K / bez dodatkowego oświetlenia / bez dyfuzora / po lewej lampa pracująca w temperaturze 5500K, po

prawej 3200K – moc ustawiona na 50%

Warto też z całą pewnością wspomnieć o możliwości  zamocowania lampy do standardowej  gorącej  stopki

aparatu fotograficznego, lub kamery wideo, do szybkozłączki statywowej, lub wykorzystując również obecną w

zestawie  podstawkę  jako  samonośną  lampę.  Konstrukcja  lampy  umożliwia  zmianę  jej  położenia  w  osi
pionowej, a założone wrota kierunek i natężenie wiązki światła.

Przykładowe fotografie wykonane w domowym studio.
aparat: po lewej FUJIFILM X-M1, po prawej FUJIFILM X-T20 / oświetlenie sceny – lampa Yongnuo YN-216 3200K-5500K / bez dodatkowego oświetlenia / bez dyfuzora / temperatura po lewej

3200K, po prawej 5500K / moc: po lewej 40%, po prawej 100%

Sporo tych atutów… a co z minusami? Osobiście dostrzegłem tylko jeden niewielki, wynikający z trudnego do

obsługi przycisku otwierania pokrywy baterii LR6 (paluszków AA). Z pewnością jasność lampy Yongnuo YN-
216  3200K-5500K  nie  rzuca  na  kolana,  w  zadaniach  do  jakich  jednak  została  zaprojektowana,  tudzież

dodatkowego doświetlania, lub oświetlenia kierunkowego z bliskiej odległości, sprawdza się znakomicie. 
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Przykładowe fotografie wykonane w domowym studio.
aparat: po lewej FUJIFILM X-M1, w środku smartfon HUAWEI P20 PRO, po prawej FUJIFILM X-T20 / oświetlenie sceny – lampa Yongnuo YN-216 3200K-5500K / bez dodatkowego oświetlenia /

bez dyfuzora / temperatura 5500K / moc: po lewej 70%, w środku 50%. po prawej 90%

Jej kompaktowa forma, oraz multi uniwersalność, szczególnie w kontekście zmiany typu zasilania czynią z niej

naprawdę udany i wszechstronny model, a korelując te liczne zalety z niewygórowaną ceną, oraz dwu letnim

okresem gwarancji, sądzę że byłoby niezmiernie trudno znaleźć dla niej na rynku rywala. W trakcie pracy z

lampą szybko odkryłem drzemiący w niej duży potencjał, umożliwiający wykonywania nowych kreatywnych

ujęć. Jeśli tylko więc poszukujecie podobnej lampy polecam lampę Yongnuo YN-216 3200K-5500K.

Zalety:
• przemyślana budowa i staranne wykonanie
• dobrej jakości materiały
• możliwość wyboru spośród trzech typów zasilania
• możliwość montażu na gorącej stopce aparatu lub kamery
• ruchoma podstawa w osi pionowej z wygodnym pokrętłem
• precyzyjna regulacja natężenia światła w dwóch trybach co 1 i 10%
• podwójny zestaw wysokiej jasności diod LED
• możliwość zmiany temperatury barwy światła pomiędzy 3200K, a 5500K
• maksymalne natężenie światła na poziomie 760 luksów (dla 5500K)
• cztery dyfuzory w zestawie z lampą
• stopka umożliwiające samodzielne postawienie lampy w zestawie
• możliwość montażu lampy na stopce, na gorącej stopce, oraz szybkozłączce statywu
• niska waga własna
• małe rozmiary
• dwuletnia gwarancja
• wygodny i intuicyjny panel obsługi z podświetlanymi przyciskami

Wady:
• brak w zestawie zasilacza sieciowego
• kłopotliwa obsługa przycisku otwierającego komorę baterii LR6 (paluszków AA)

Przydatne linki: 
• polska strona marki Yongnuo – https://yongnuo.com.pl/ 
• polska strona marki Yongnuo / lampa YN-216 3200K-5500K – https://yongnuo.com.pl/?p=826 
• chińska strona marki Yongnuo – http://www.hkyongnuo.com/index.php
• platforma handlowa AliExpress (Chiny) / przykładowe aukcje zasilaczy sieciowych do lampy Yongnuo YN-216 3200K-5500K  – 

http://www.aliexpress.com/wholesale?
trafficChannel=main&d=y&SearchText=yongnuo+charger&ltype=wholesale&SortType=price_asc&groupsort=1&CatId=0&page=1 

• platforma handlowa AliExpress (Chiny) / przykładowe aukcje zasilaczy akumulatorów typu SONY NP-F(...) do lampy Yongnuo YN-216 3200K-
5500K – http://www.aliexpress.com/wholesale?trafficChannel=main&d=y&CatId=0&SearchText=sony+NP-
F970&ltype=wholesale&SortType=price_asc&groupsort=1&page=1
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Inne powiązane / podobne recenzje w dziale SPRZĘT:
• lampa błyskowa marki Stroboss model 36F  
• pierścienie pośrednie makro marki MeiKe model MK-C-AF3B  
• głowica fotograficzna marki Manbily model KB-0  
• krzyżowe szyny nastawcze do fotografii makro marki FOTGA model SKU062900  
• pilot zdalnego sterowania migawką aparatu marki YouPro model YP-870 II  

* podane średnie ceny przykładowych produktów w przeliczeniu z dolara amerykańskiego wyliczono dla wartości 3,9 zł za 1 $

polska strona marki Yongnuo:

www.yongnuo.com.pl

opracowanie, zdjęcia lampy Yongnuo YN-216 3200K-5500K, oraz studyjne:

Sebastian Nikiel
12.10.2019

www.zyciepisanegorami.pl

e-mail: zyciepisanegorami@gmail.com

Fotografie lamp błyskowych Yongnuo YN-560-IV, YN-560-III, panelu oświetleniowego LED Yongnuo YN-300III 3200-5500K,
pobrano ze strony marki Yongnuo, która jest ich wyłącznym właścicielem, ich prezentacja służy wyłącznie zilustrowaniu wątków poruszonych w recenzji.
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