
Typ / nazwa: uchwyt z szybkozłączką dla aparatów
fotograficznych (Camera Quick Release Clip)
Producent: Wellchosen
Model: JM-4
Zgodność z aparatami typu: każdy wyposażony w
gwint dla szybkozłączki statywowej
Udźwig: do 20 kg
Zgodność z systemem Arca Swiss: TAK
Waga: 

• wraz ze szybkozłączką 160 g
• samej szybkozłączki 40 g

Materiały: 
• korpus i szybkozłączka – lekki stop

aluminiowo-magnezowy
• elementy konstrukcyjne (śruba mocująca, sprężyna i trzpień blokady) stal nierdzewna
• podkładki amortyzujące na szybkozłączce – guma

Wymiary: 
• sam uchwyt – 95 x 40 x 18 mm (długość / szerokość / grubość)
• szybkozłączka:

◦ sama płytka – 36 x 36 mm (szerokość / długość)
◦ z dodatkowymi uchwatami – 45 x 45 mm (szerokość / długość)

Mocowanie do:
• paska spodni
• taśmy szelek plecaka
• pas biodrowy
• inne paski / pasy o maksymalnej szerokości 7 cm

Możliwość mocowania do taśm systemu molle: TAK
Metoda mocowania do pasu:

• poprzez rozkręcenie korpusu uchwytu
Warianty kolorystyczne: TAK 

• korpus czarny / zmienna barwa śrub i przycisku:
◦ niebieski
◦ stalowy
◦ czerwony
◦ zielony

Możliwość zmiany / wymiany stopki szybkozłączki: TAK
Zabezpieczenie przed samoczynnym wypięciem aparatu: TAK / potrójne

• przesuwny trzpień z blokadą szybkozłączki
• zmiana / zablokowanie szerokości szyn prowadzących szybkozłączkę
• wypustka uniemożliwiająca wysunięcie się w dół szybkozłączki

Inne: 
• dodatkowy gwint statywowy 3/8 cala w podstawie korpusu (możliwość bezpośredniego mocowania 

uchwytu do szybkozłączki statywowej
• korpus wycięty laserowo (CNC)
• radełkowane ranty pokręteł poprawiającymi chwyt

Kraj pochodzenia: Chiny
Data i miejsce zakupu: 30.07.2019 / Chiny – platforma aukcyjna AliExpress
Cena w chwili zakupu: 12,98 $ / około 51,30 zł*

*przy cenie dolara amerykańskiego równej 3,95 zł
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Przeznaczenie: 
Uchwyt montowany na pasek spodni, szelki plecaka, czy taśmy molle, przeznaczony dla aparatów cyfrowych
wyposażonych w standardowy gwint  dla  szybkozłączki  głowicy statywowej,  umożliwiający łatwy i  szybki
dostęp do aparatu.

Tytułem wstępu...
Noszenie aparatu na pasku, na szyi, podczas długich wypadów terenowych, nawet gdy jest to znacznie lżejszy
od  lustrzanek  aparat  systemowy,  tudzież  bezlusterkowiec,  potrafi  dosłownie  przyprawić  o  ból  głowy.  Nic
dziwnego  wszak  średniej  wielkości  lustrzanka,  z  podstawowym  obiektywem to  około  1200  g,  a  z  nieco
dłuższym zoomem już nawet dwa kilogramy. W tym przedziale mieści się również i użytkowany przeze mnie
FUJIFILM  X-T20,  gdzie  body  z  kartą  pamięci,  akumulatorem,  oraz  dodatkowym  gripem  waży  510  g,  a
obiektyw FUJIFILM FUJINON XC 50-230 mm około 400 g co daje łącznie z założonymi filtrami w tym ramką
dla systemu Cokin nieco ponad kilogram.

Ciężar choć względnie niewielki, po 12 godzinach na szlaku potrafi dać się we znaki… na szczęście na rynku
istnieją gadżety wychodzące naprzeciw temu problemowi, tudzież odciążających szyję. Przyznam tu jednak
że choć miałem świadomość ich istnienia, darzyłem je dużym brakiem zaufania, w końcu sprzęt fotograficzny
kosztuje  nie  małe pieniądze.  W końcu jednak natrafiłem na gadżet  prezentujący znacznie większy poziom
bezpieczeństwa od innych służących realizacji tego samego zdania. Jak się zapewne domyślacie chodzi przede
wszystkim właśnie o bezpieczeństwo sprzętu, gadżet któremu się przyjrzymy w tej recenzji posiada potrójny
system zabezpieczeń przed samoczynnym wypięciem body aparatu.

Ciężar noszonego na szyi aparatu z obiektywem, nawet gdy jest to lżejszy od lustrzanek aparat systemowy, jak używany przez mnie FUJIFILM X-T20 (po prawej) po 12 godzinach marszu na
górskim szlaku potrafi dać się we znaki… na szczęście na rynku istnieją gadżety wychodzące naprzeciw temu problemowi, tudzież odciążających szyję.

Budowa i materiały…
Gadżet  mało  mówiącej  chińskiej  marki  Wellchosen  model  JM-4  zakupiłem  bezpośrednio  w  Chinach  na
platformie AliExpress za kwotę 12,98 $, czyli około 51,30 zł (dla ceny dolara US 3,95 zł). Model ten występuje
pod różnymi nazwami na wymienionej platformie handlowej, oraz w dość dużym rozrzucie cenowym, od około
8  do  nawet  30  dolarów  amerykańskich.  Różnica  sprowadza  się  do  jakości  wykorzystanego  materiału,
przekładającego się na trwałość gadżetu, jak i stopień oferowanej ochrony sprzętu. Właśnie z tego ostatniego
względu nie wybrałem najtańszych wariantów wykonanych najczęściej w większości z tworzywa sztucznego,
poszukując jak najkorzystniejszej relacji ceny do jakości. 

Model JM-4 na który ostatecznie się zdecydowałem, wykonany jest w zdecydowanej większości z metalu,
tudzież stopu aluminium z magnezem, oraz stali. Gadżet zasadniczo tworzą dwie profilowane płytki wykonane
właśnie w całości z odlewu aluminiowo-magnezowowego, połączone za pomocą gwintowanych śrub ze stali
nierdzewnej,  zakończonymi  po  stronie  wierzchniej  aluminiowymi  pokrętłami.  Krawędzie  tych  ostatnich
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dodatkowo  wyposażono  w  radełkowanie  ułatwiającym  ich  obsługę.  Pokrętła  te  zamykające  obie  połówki
korpusu mogą być anodowane na kilka różnych kolorów, sam wybrałem wariant niebieski. Inne dostępne to
stalowy (jasno lub ciemno szary), czerwony i zielony – wszystkie o metalicznym satynowym wykończeniu. 

Uchwyt umożliwiający szybki dostęp do aparatu, oraz możliwość jego troczenia do paska / pasów marki Wellchosen model JM-4 zakupiłem w Chinach na platforma handlowej AliExpress za
51, 30 zł, gadżet dostępny jest w kilku wariantach kolorystycznych: niebieskim (widoczny po lewej, który sam zakupiłem), stalowym (po prawej), czerwonym i zielonym. Uściślając

zmiennymi elementami w poszczególnych wariantach są śruby i elementy systemów blokad.

Płytki korpusu mają częściowo owalny, spłaszczony od góry kształt. W dolnej części dodatkowo wybrano część
materiału,  co  pozwoliło  jeszcze  bardziej  zmniejszyć  wagę  gadżetu,  wynoszącą  łącznie  z  szybkozłączką
zaledwie 160 g, a bez niej tylko 120 g. Jest to jeden z kilku przykładów starannie przemyślanego projektu
konstrukcji z jakimi zetkniemy się w modelu JM-4. Górną płytka jest pełna, w jej części centralnej znajdziemy
szyny prowadzące dla szybkozłączki  zgodnej ze standardem Arca Swiss,  do czego szerzej powrócimy za
chwilkę. Rozmiar szybkozłączki obecnej w zestawie z gadżetem to 36 x 36 x 10 mm ( szerokość / długość /
grubość). 

Z pewnością jedną z rzeczy która zwraca od razu uwagę jest bardzo niska waga, oraz dobra jakość wykonania, z wysokiej klasy materiałów. Większość uchwytu, tudzież jego korpus, oraz
obecną w zestawie szybkozłączkę wykonano ze stopu aluminium z magnezem, oraz stali i tworzywa sztucznego. Korpus gadżetu tworzą zasadniczo dwie połówki o owalnym, spaczonym od

dołu kształcie połączone śrubami. Warto też wspomnieć że rozmiar szczęk dla szybkozłączki, jak i ona sama pozostaje zgodna ze standardem Arca Swiss.

Po lewej i prawej stronie płytki, tudzież po bokach szyn prowadzących szybkozłączkę znajdziemy częściowo
ukryte  mechanizmy  dbające  o  bezpieczeństwo  wpiętego  do  niego  sprzętu. Na  krawędziach  natrafimy
natomiast na dwa otwory dla opisanych wcześniej  śrub łączących obie połówki gadżetu.  Warto zwrócić tu
uwagę na fakt że po prawej jest to zamknięty otwór, zaś ten po lewej jest częściowo otwarty. Dzięki temu po
wkręcaniu  śrub  powstaje  zawias  umożliwiający  otwarcia  połówek  gadżetu  bez  konieczności  ich  pełnego
rozkręcania. To duży atut model JM-4, umożliwia bowiem łatwy i szybki montaż i demontaż na pasku.
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Uchwyt JM-4 został bardzo zmyślnie zaprojektowany, płytki korpusu łączą dwie śruby, jedno z łoży śruby zostało otwarte dołem, dzięki czemu po ich częściowym zluzowaniu powstał zawias
umożliwiający szybkie rozsunięcie płytek, a dzięki temu łatwy montaż i demontaż na danym pasie. Śruby wieńczą wygodne w użytkowaniu pokrętła, których ranty posiadają dodatkowe

radełkowanie. Na zdjęciu widać również dolną płytkę z której wybrano większość zbędnego materiału, dzięki czemu jeszcze bardziej zmniejszając wagę modelu wynoszącą wraz ze
szybkozłączką 160g i 120 g bez niej.

Ten  ostatni  wsuwamy  po  rozwarciu  płytek  korpusu  pomiędzy  nie,  a  następnie  zasuwamy  górną  płytkę  i
dokręcamy obie śruby i to wszystko, gadżet został pewnie osadzony na danym pasie. Może to być dowolny pas,
jak  szelka  od  plecaka,  pasek  od  spodni,  czy  taśmy  systemu  troków  molle,  byleby  jego  szerokość  nie
przekroczyła  7  cm,  a  grubość  5-6  mm.  Tak  duża  uniwersalność  mocowania  pozwala  na  bardzo
wszechstronne zastosowanie i dopasowane do naszych potrzeb. 

Uchwyt JM-4 można łatwo i szybko zamontować do dowolnego pasa, jak szelka od plecaka, pasek od spodni, czy taśmy systemu troków molle, byleby jego szerokość nie przekroczyła 7
cm, a grubość 5-6 mm, tu montaż uchwytu na taśmie zintegrowanej z szelką plecaka Mil-Tec model Assault Pack II (recenzję znajdziecie <<TUATAJ>>)

Warto  jeszcze  tu  dodać  że  w  centrum  dolnej  płytki  dodano  standardowy  gwint  statywowy  3/8  cala
umożliwiający  montaż  gadżetu  bezpośrednio  do  śruby  płytki  szybkozłączki. Korpus  posiada  czarne
wykończenie, wydaje się że jest to napylana powłoka lakiernicza, co widać pod spodem szybkozłączki, oraz w
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innych trudno dostępnych dla pistoletu miejscach, gdzie powłoka jest wyraźnie cieńsza. Takie wykończenie z
pewnością będzie bardziej podatne na starcie, acz po kilku miesiącach użytkowania nie doszło do znacznego
jej uszkodzenia. W osi górnej płytki, na dolnej krawędzi znajdziemy jeszcze szeroki na centymetr i wysoki na
około 2,5 mm ząbek stanowiący dodatkowe ogranicznik dla wpiętej do gadżetu szybkozłączki.

W centrum dolnej płytki dodano standardowy gwint statywowy 3/8 cala umożliwiający montaż gadżetu bezpośrednio do śruby płytki szybkozłączki, lub głowicy jej pozbawionej...

zdjęcia od lewej: pewnym mankamentem może być typ zastosowanej powłoki lakierniczej, wydaje się że wszystkie wykończone na czaro elementy posiadają standardowe napylane
malowanie, co widać w miejscach trudniej dostępnych jak wcięcie mechanizmu blokady trzpienia, trudno jednak oszacować czy i w jakim tempie powłoka będzie się ścierać / w osi górnej

płytki, na dolnej krawędzi znajdziemy szeroki na centymetr i wysoki na około 2,5 mm ząbek stanowiący dodatkowe ogranicznik dla wpiętej szybkozłączki.

Bezpieczeństwo przede wszystkim...
Pora  pomówić  o  tym  co  z  całą  pewnością  należy  do  najważniejszych  z  funkcji  gadżetu,  tudzież  prócz
oczywistej  transportowej,  o zastosowanych mechanizmach dbających o bezpieczeństwo naszego sprzętu.  W
modelu  zostawano  trzy  typy  zabezpieczenia,  dwa  mechaniczne  regulowane,  jedno  w  postaci  opisanej
powyżej wypustki.  Przyjrzymy się bliżej zabezpieczeniom mechanicznym. Oba ulokowano w górnej płytce
korpusu i rozmieszczono symetrycznie po bokach, tuż poniżej górnej krawędzi.

Nadal  spoglądając od czoła gadżetu,  po lewej  dostrzeżemy wystający z boku,  również anodowany w tym
wariancie na niebiesko trzpień. Jego długość w pozycji neutralnej wynosi około 12 mm, trzpień zakończono
grzybkiem ułatwiającym  obsługę.  Po  wciśnięciu  trzpienia  wsuwa  on  się  do  wnętrza  płytki  przesuwając
widoczny tuż przy lewej szynie szybkozłączki bolec. Ten ostatni został tak dobrany aby wsuwał się i wysuwał
w specjalny rant szybkozłączki widoczny po jej obróceniu, obecny na każdym z jej boków. 
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W modelu zostawano trzy typy zabezpieczenia, dwa mechaniczne regulowane, jedno w postaci wypustki na dolnym rancie górnej płytki. Wszystkie zabezpieczania przed samoczynnym
wypięciem się szybkozłączki zostały ulokowane na górnej płytce, w tym mechaniczne po jej bokach. Spoglądając od czoła gadżetu, po lewej dostrzeżemy wystający z boku, również

anodowany w tym wariancie na niebiesko trzpień. Jego długość w pozycji neutralnej wynosi około 12 mm, trzpień zakończono grzybkiem ułatwiającym obsługę. Po wciśnięciu trzpienia
wsuwa on się do wnętrza płytki przesuwając widoczny tuż przy lewej szynie szybkozłączki bolec. 

Stanowi od główne zabezpieczenie przed samoczynnym wypięciem body aparatu, acz trzeba tu zauważyć że
aby system ten pozostawał skuteczny musi współpracować ze szybkozłączką o specjalnej budowie dolnej
krawędzi. Po zastosowaniu innej niż obecna w zestawie szybkozłączki nie będzie on w stanie jej zablokować
na szynach płytki  gadżetu.  Globalnie system działa  w oparciu o krótki pionowy i  dłuższy poziomu bolec,
wyposażony w sprężynę umożliwiającej jego ruch w przód i samoczynny powrót. Tu pewna uwaga użytkowa,
w moim egzemplarzu  sprężyna sprawiała  początkowo nieco  problemów, jednak już  po kilkunastu  cyklach
wsunięcia i wysunięcia problem z zacinaniem znikł.

Dzięki starannie przemyślanej budowie uchwyt JM-4 cechuje duża uniwersalność, można go zapiąć zarówno na pasek spodni, szelkę plecaka, czy jak tu na pas fotograficzny.

Na prawej  krawędzi  górnej  części  korpusu  gadżetu  dostrzeżemy pokrętło  śruby  anodowane  na  niebiesko,
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również  jej  brzegi  pokryto  dodatkowym  radełkowaniem.  Stanowi  ona  część  drugiego  z  systemów
utrzymujących body aparatu w szynach gadżetu JM-4. Śruba ta reguluje docisk widocznej w prawej szynie
dla szybkozłączki długiej na 10 mm metalowej szczęki. Im śruba jest głębiej wkręcona ty mocniej dociska
szybkozłączkę blokującej jej ruch w szynach, uniemożliwiającej jej wypięcie nawet gdybyśmy wcisnęli trzpień
pierwszego z opisanych systemów.

Na prawej krawędzi górnej płytki uchwytu dostrzeżemy pokrętło śruby anodowane na niebiesko, również jej brzegi pokryto dodatkowym radełkowaniem. Stanowi ona część drugiego z
systemów utrzymujących body aparatu w szynach gadżetu JM-4. Śruba ta reguluje docisk widocznej w prawej szynie szybkozłączki metalowej szczęki o długości 10 mm. Po lewej na dole

szczęka w pozycji wsuniętej, po prawej wysuniętej.

Globalnie  mamy  tu  do  czynienia  z  bardzo  udaną  konstrukcją  łącząca  proste  rozwiązania  z  ich  wysoką
skutecznością.  Tu  duży  plus  dla  gadżetu.  Na  koniec  warto  jeszcze  wspomnieć  że  pomyślano  również  o
umożliwieniu dostępu do mechanizmu przesuwu szczęki drugiego systemu. Aby się do niego dostać wystarczy
rozkręcić  połówki  korpusu  gadżetu.  Na  tylnej  ściance  górnej  płytki  dostrzeżemy  plastykową  zaślepkę
przykręconą dwoma niewielkimi śrubkami, skrywającą rzeczowy mechanizm.
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Pomyślano również o dostępie do mechanizmu przesuwu szczęki drugiego systemu, aby się do niego dostać wystarczy rozkręcić połówki korpusu gadżetu. Na tylnej ściance górnej płytki
dostrzeżemy plastykową zaślepkę przykręconą dwoma niewielkimi śrubkami, skrywającą rzeczowy mechanizm.

Szybkozłączka i zgodność z systemem Arca Swiss…
Gadżet marki Wellchosen model JM-4 sprzedawany jest jak już wiemy wraz z szybkozłączką. Wykonana w
całości z malowanego na czarno stopu aluminiowo-magnezowego ma zasadniczo kształt kwadratu o boku 36
mm. Zasadniczo gdyż na każdym z boków znajdziemy szczelinę umożliwiającą przewleczenie przez nie taśmy.
Górną  część  płytki  pokryto  dodatkowo  czterema  wstawkami  z  perforowanej  gumy  w  założeniu
przeciwdziałającej ślizganiu się body aparatu na szybkozłączce. W centralnej części natrafimy na śrubę 3/8
cala, wykonaną ze stali. Jeśli spojrzymy pod spód zobaczymy że śruba zakończona jest szerokim łebkiem z
dodatkowym metalowym uszkiem ułatwiającym jej dokręcanie i odkręcanie od korpusu aparatu.

Gadżet marki Wellchosen model JM-4 sprzedawany jest wraz z szybkozłączką. Wykonana w całości z malowanego na czarno stopu aluminiowo-magnezowego ma zasadniczo kształt
kwadratu o boku 36 mm, oraz wysokości 10 mm. Po bokach dodano uszka ze szczelną umożliwiającą przeplecenie taśmy. W centralnej części szybkozłączki natrafimy na wykonaną z metalu

śrubę 3/8 cala, jeśli spokkrzymy od dolnej strony zobaczymy że śrubę wieńczy szeroki wygodny łepek, z dodatkowym uszkiem.

Śruba jest  głęboko osadzona w prowadnicach szybkozłączki,  które wieńczą dodatkowe wypustki blokujące
szybkozłączkę w płytce gadżetu. Rozstaw szyn, oraz ich skos pozostaje zgodny z standardem Arca Swiss, co
umożliwia  jej  stosowanie  we  wszystkich  głowicach  z  nim  zgodnych.  Niestety  jest  to  współpraca
jednokierunkowa,  gadżet  nie  umożliwia  w  pełni  bezpiecznego  korzystania  z  innych  od  dołączonej
szybkozłączki. Jak już wiemy aby mechanizmy blokady w gadżecie były skuteczne szybkozłączka musi być
wyposażona w rzeczowe wypustki na podstawie szyn prowadzących. Nie wyklucza to całkowicie możliwości
wpięcie  do  gadżetu  innej  szybkozłączki  zgodnej  z  systemem Arca  Swiss,  jednak odbędzie  się  to  kosztem
bezpieczeństwa sprzętu. 
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Rozstaw szyn szybkozłączki, oraz ich skos pozostaje zgodny z standardem Arca Swiss, co umożliwia jej stosowanie we wszystkich głowicach z nim zgodnych. Niestety jest to współpraca
jednokierunkowa, gadżet nie umożliwia w pełni bezpiecznego korzystania z innych od dołączonej do uchwytu szybkozłączki, o wynika ze specyficznej budowy dolnej krawędzi

szybkozłączki wyposażonej w cztery wypustki współpracujące z system jej blokady w szynach uchwytu. Po lewej szybkozłączka z omawianego gadżetu, oraz głowicy kulowej Andoer D-25C
(<<RECENZJA>>), jak widać ogólna wielkość, w tym wysokość i kąt wcięć jest taki sam, różnica dotyczy elementów systemu blokad.

To dość poważny niuans konstrukcji, z drugiej strony trudno byłoby wypracować rozwiązanie równocześnie
będące bezpiecznym, jak i zgodnym z szerszą gamą szybkozłączek. Na pocieszenie pozostaje nam fakt że te
ostatnie, zgodne z wymogami modelu JM-4 są dość łatwo dostępne na platformie AliExpress. Tak jak całość
korpusu i szybkozłączka została wykończona w kolorze czarnym matowym. Na plus należy też z pewnością
zaliczyć jej  symboliczną wręcz wagę wynosząca 40 g, z której zapewne większość przypada na metalową
śrubę. 

Nieco szkoda że nie udało się zachować pełnej zgodności dla standardu Arca Swiss z drugiej jednak strony jeśli miałoby to odbyć się kosztem bezpieczeństwa przenoszonego aparatu,
wolę pogodzić się z tą niedogodnością. Szybkozłączka dołączona do uchwytu JM-4 jest kompatybilna z wszystkim głowicami zgodnymi ze standardem Arca Swiss, na zdjęciu po lewej

została ona zamontowana na głowicy Andoer D-25C (<<RECENZJA>>), po prawej dopięto ją do gripu aparatu FUJIFILM X-T20.

Podsumowanie…
Duża uniwersalność mocowania gadżetu, oraz niska waga i małe rozmiary sprawiają że stał się on moim
towarzyszem większości wypadów terenowych. Pozawala mi to na wybór pomiędzy metodą noszenia aparatu,
co szczególnie doceniam podczas długich wielogodzinnych marszrut na górskich szlakach. Na plus modelu z
całą pewnością należy zaliczyć precyzyjne wykonanie z wysokiej jakości materiałów. Najważniejszym jednak
atutem  modelu  JM-4  marki  Wellchosen  jest  potrójny  system  zabezpieczeń,  chroniących  aparat  przed
samoczynnym  wypięciem  z  gadżetu,  nawet  podczas  gwałtownych  zmian  pozycji,  włącznie  z  silnym
pochyleniem.
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Duża uniwersalność mocowania, niska waga, małe rozmiary i dobrej jakości materiały, jednak największą zaletą modelu JM-4 marki Wellchosen jest potrójny system zabezpieczeń,
chroniących aparat przed samoczynnym wypięciem z gadżetu. Warto też raz jeszcze wyróżnić jego uniwersalność, uchwyt zamontujemy bez kłopotu zarówno do paska od spodni jak tu na

zdjęciach, jak i szelki lub pasa biodrowego plecaka, czy taśm systemu molle.

Warto również wspomnieć o zgodności rozmiarów szybkozłączki ze standardem Arca Swiss, choć jak zostało
to  już  omówione  powyżej  jest  to  zgodność  raczej  jednokierunkowa.  Reasumując  wszystkie  stwierdzone
mankamenty,  jak  i  liczne  przecież  zalety,  należy  uznać  że  uchwyt  dla  aparatu  JM-4  Wellchosen
wylegitymował się podczas testów wzorowym stosunkiem ceny do jakości, oraz wysoką funkcjonalnością.
Osobiście myślę że warto go mieć wśród posiadanych akcesoriów, co pozwoli nam na wybór metody noszenia
aparatu, z zachowaniem jego bezpieczeństwa podczas transportu.

Zalety:
• przemyślana budowa
• znakomita funkcjonalność
• uniwersalność systemu mocowania
• atrakcyjny wygląd
• wykonanie z wysokiej jakości materiałów
• podwójny system zabezpieczeń przed samoczynnym wypięciem aparatu
• szybkozłączka zgodna ze standardem Arca Swiss
• łatwa i intuicyjna obsługa
• niska waga całkowita
• łatwy dostęp do mechanizmu regulującego szerokość szczęk szybkozłączki
• wersje kolorystyczne
• wzorowy stosunek ceny do jakości

Wady:
• wymóg stosowania dedykowanej szybkozłączki aby system chroniące przed wypięciem pozostawały skuteczne
• trudna do określenia trwałość powłok lakierniczych / anodowania
• początkowe problemy z płynnością pracy trzpienia blokującego body aparatu w uchwycie
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Przydatne linki: 
• chińska platforma handlowa AliExpress – www.aliexpress.com
• przykładowe aukcji z omawianym gadżetem na platformie AliExpress  

Inne powiązane / podobne recenzje w dziale SPRZĘT:
• głowica kulowa marki Andoer model   D-25C  
• głowica kulowa marki Manbily model KB-0  
• marki WeiFeng Group model WF-591BH  
• statyw fotograficzny Triopo C-158  
• aparat fotograficzny FUJIFILM X-T20  
• aparat fotograficzny FUJIFILM X-M1  
• obiektyw Fujifilm Fujinon XF 18-55 mm f/2.8-4 OIS  
• obiektyw Fujifilm Fujifilm Fujinon XC 50-230 mm f/4.5-6.7 OIS  
• obiektyw 7artisans 25mm f/1.8 (bagnet FUJI X)  
• lampa błyskowa marki Stroboss model 36F  
• pierścienie pośrednie makro marki MeiKe model MK-C-AF3B  
• 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 3,95 zł za 1 $ USA

opracowanie i zdjęcia:

Sebastian Nikiel
27.11.2019

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: zyciepisanegorami@gmail.com
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