
Typ / nazwa: lampa pierścieniowa

Producent: Travor

Model: RF-550D

Liczba przewodnia: 15

Zasięg: światło błyskowe / stałe od 5 cm do 150 cm

Źródło światła: diody LED

Ilość diod: 48 

Zasilanie: cztery baterie lub akumulatorki typ AA (LR6,

R6, FR6, HR6...) 1,2 do 1,5 V

Dyfuzory modyfikujące barwę światła: TAK / cztery

• transparentny 

• mleczny biały

• żółty 

• niebieski

Temperatura barwowa: od 3 000 do 9 000 K

• zależna od barwy założonego dyfuzora:

• transparentny / 5500 K

• biały mleczny / 5000 K

• żółty / 3000 K

• niebieski / 9000 K

Barwa natywna diod LED: 5500 K

Regulacja siły błysku: TAK / od -1,5 do +1,5 w skoku co 0,5

Synchronizacja z automatyką aparatu: NIE / lampa manualna

Współpraca z systemami / stopka: 

• standardowa gorąca stopka (Multi Interface Shoe)

• według specyfikacji:

◦ Canon, Nikon, Olympus, Panasonic, Sony

• potwierdzona w testach: 

◦ bezlusterkowce FUJIFILM X-M1, oraz X-T20

Tryby pracy palnika: 

• światło ciągłe

• błysk

• błysk połówkowy / lewa lub prawa część palnika

Obrót palnika: TAK / wokół osi obiektywu

Sterowanie bezprzewodowe: NIE

Wyzwalanie błysku: tylko przez gorącą stopkę

Materiały: tworzywo sztuczne

Sterowanie: manualne przyciskami

Panel LED: TAK / podświetlany na niebiesko

Podświetlenie panelu LED: TAK / automatycznie wygaszane

Automatyczne wyłączenie: NIE

Waga: 

• 200 g / bez baterii

• około 295 g / z bateriami i dyfuzorem

Liczba błysków: brak danych

Montaż lampy: 

• palnik za pomocą pierścienia do gwintu obiektywu

• korpus pilota na stopkę lampy błyskowej

Pierścienie mocujące w zestawie: TAK / 8 sztuk / 49 mm, 52 mm, 55 mm, 58 mm, 62 mm, 67 mm, 72 

mm, 77 mm
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Możliwość montażu na statywie: tylko korpusu pilota / palnika nie

Długość przewodu od palnika do pilota: 

• w pozycji nierozciągniętej – 12 cm

• maksymalnie rozciągnięty około 80 cm

Wymiary: 

• pilot sterujący: 110 x 70 x 37 mm (wysokość / szerokość / grubość)

• palnik: 100 x 75 x 23 mm (średnica zewnętrza / średnica wewnętrzna / grubość)

W zestawie: 

• pilot sterujący i lampa (palnik)

• 4 dyfuzory: transparenty, biały mleczny, żółty i niebieski

• 8 pierścieni mocujących (z tworzywa)

• podstawka do korpusu pilota (z tworzywa)

Gwarancja: TAK / w zależności od miejsca zakupu

Modele pokrewne: 

• MeiKe FC110

• Newell RF-550D

Cena: 

• w zależności od miejsca zakupu:

◦ zakup na platformie AliExpress: około 100 do 120 zł*

◦ w sprzedaży krajowej (lampa pokrewna Newell RF-550D): od 220 do 280 zł

* dla ceny dolara amerykańskiego wynoszącej 4,15 zł

Przeznaczenie: 
Manualna  lampa pierścieniowa LED mocowana do przedniego  gwintu  obiektywu o maksymalnej  jasności

GN15,  dedykowana  do  fotografii  zbliżeniowej,  makro,  oraz  dokumentalnej,  do  zróżnicowanych  typów

systemów fotograficznych, zgodna z standardową gorącą stopką Multi Interface Shoe.

Tytułem wstępu...
Fotografia  to  słowo  niezwykle  obszerne  zamykające  we  wspólny  nawias  liczne  jej  rodzaje,  fotografia

plenerowa, makro, studyjna, produktowa, portretowa, artystyczna, czy też fotografia dokumentalna. Każda z

tych form wymaga nieco odrębnej wiedzy, warsztatu i akcesoriów. W niniejszej recenzji przyjrzymy takiemu

właśnie akcesorium, tudzież lampie pierścieniowej umożliwiającej doświetlenie bliskiego planu w fotografii

zbliżeniowej, makro, oraz właśnie dokumentalnej. 

Zdjęcia makro to z pewnością jedna z najbardziej wymagających dziedzin fotografii, to nieustanna walka z głębią pola, ostrością, oraz właściwym naświetleniem… z pewnością jest to też
dziedzina dla cierpliwych, ale efekty potrafią naprawdę zachwycać. Tu zdjęcia archiwalne wykonane aparatem FUJIFILM X-T20 obiektyw FUJINON FX 18-55 f/2.8 z założonym pierścieniem

pośrednim makro 16 mm MeiKe MK-C-AF3B.

Lampy tego tupu są znacznie mniej  popularne od palnikowych lamp błyskowych mocowanych do gorącej
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stopki,  co  wynika  głównie  z  ograniczonego  zakresu  ich  zastosowania.  Potrafią  jednak  podobnie  jak  te

konwencjonalne  być  niezwykle  drogie,  dla  przykładu  lampa  pierścieniowa  marki  Canon  dedykowana  do
aparatów tej marki E-TTL Macro Ring Lite MR-14EX II kosztuje około 2500 zł, Nikona model SB-R1C1 może

kosztować nawet 3000 zł.  Na szczęście istnieje również sporo tanich alternatyw marek trzecich, w tym firm

Chińskich. 

Jednym z rozwiązań pozwalających lepiej zapanować nad deficytem światła w fotografii makro, co przekłada się na skrócenie koniecznego czasu otwarcia migawki są błyskowe lampy
pierścieniowe, dzięki nim można stosunkowo łatwo wypełnić światłem plan pierwszy bez konieczności sięgania pod takie wybiegi jak drakońskie podbijanie wartości ISO, co nigdy nie służy

jakości zdjęcia. u zdjęcia archiwalne wykonane aparatem FUJIFILM X-T20 obiektyw FUJINON FX 18-55 f/2.8 z założonym pierścieniem pośrednim makro 16 mm MeiKe MK-C-AF3B.

Jak każdy kompromis i ten ma jednak swoją cenę, do których z pewnością należy zaliczyć najczęściej brak

współpracy z automatyką body aparatu, co stawia przed użytkownikiem zupełnie nowe wymagania i narzuca

pewne  ograniczenia.  Czasem  jednak  pomijając  już  aspekt  horrendalnych  cen  firmowych  dedykowanych

modeli,  nie  ma  innego  wyjścia  niż  zakup  lampy  manualnej.  Dotyczy  to  w  szczególności  użytkowników

systemów FUJIFILM X, gdzie marka w ogóle takowej nie przygotowała, nie natrafiłem również na model stricte

dedykowany dla styków gorącej stopki tego systemu. Tu na scenę wkracza Chińska marka TRAVOR ze swoją
lampą pierścieniową RF-550D której przyjrzymy się w niniejszej recenzji – zapraszam do lektury…

Materiały, budowa i pierwsze wrażenia…
Lampę marki TRAVOR model RF-550D zakupiłem bezpośrednio w Chinach na platformie AliExpress za cenę
niespełna  110  zł.  Tu  od  razu  pozwolę  sobie  na  pewną uwagę,  model  ten  właściwe bez  żadnych zmian

konstrukcyjnych występuje pod logiem kilku innych Chińskich marek, tudzież MeiKe pod nazwą FC110, czy

Newell gdzie ma dokładnie taką nazwę jak w przypadku wersji marki TRAVOR, to jest RF-550D.  Trudno tu

oszacować która z marek była „matką” tego modelu, wydaje się jednak że najdłużej był on proponowany przez

MeiKe, która obecnie zaprzestała już jej produkcji, zastępując ją nowszym modelem.

Dlaczego  w ogóle o  tym piszę?  Ponieważ omawiany wariant  firmowany logiem marki  TRAVOR jest  dość

rzadko spotykany w naszym kraju w sprzedaży bezpośredniej. Występuje za to dość licznie jego odpowiednik z

logiem  firmy  Newell.  Lampę  taką  można  zakupić  za  około  220  do  280  zł.  Jeśli  więc  wolicie  zakup  w

krajowych sklepach, wszystko co przeczytacie w niniejszej recenzji dotyczyć będzie również tej lampy. Tu

możecie pewnie się zastanowić dlaczego sam nie zdecydowałem się na markę obecną w sprzedaży krajowej,

cóż odpowiedź jest oczywista – ze względu na cenę. Oferta marki  TRAVOR była najkorzystniejsza, lampa ta

średnio była tańsza o około 100 zł, a do tego w pakiecie dodawano podstawkę pod stopkę lampy, oraz większą

ilość pierścieni montażowych.

Dobrze pozostawmy już wątek samej marki która firmuje ten model. Lampa dotarła do mnie po 12 dniach od

chwili zakupu. Zapakowana była starannie w podwójną warstwę folii bąbelkowej, po której zdjęciu ukazał się

moim oczom brązowy karton okryty papierową obwolutą. Ta ostatnia z tyłu i przodu pozostawiono całą białą,

boki natomiast zadrukowano na czarno, na jednym z nich dodając napis „Led ring flash” (lampa błyskowa

LED). Na przednim panelu natrafimy na zdjęcie lampy  TRAVOR RF-550D zamontowanej na przykładowym

aparacie, pierścienie i dyfuzory barwne obecne w zestawie, oraz taki sam jak z boku napis. Więcej informacji
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znajdziemy dopiero na tylnym panelu opakowania,  w tym między innymi listę elementów wchodzących w

skład zestawu. Na dole zaś kraj pochodzenia, tudzież Chiny, oraz ikony określające posiadane certyfikaty i

normy spełniane przez produkt.

Lampę marki TRAVOR model RF-550D zakupiłem bezpośrednio w Chinach na platformie AliExpress za cenę niespełna 110 zł. Warto tu dodać że model ten występuje w sprzedaży pod
logiem trzech marek, wymienionej TRAVOR, Newell, oraz MeiKe która była prawdopodobnie jego matką. W krajowej sprzedaży najczęściej natrafimy właśnie na lampę firmowaną logiem
marki Newell dostępną za około 220 - 280 zł. Zakupiona lampa dostarczona została w estetycznym, choć dość skąpym w dodatkowe informacje kartonie. Sprzedawca zadbał również o

staranne jego zabezpieczenie na czas transportu z Chin, owijając w kilka warstw folii bąbelkowej.

Pozostawmy  już  tą  jakby  nie  patrzeć  nie  najważniejszą  kwestię  opakowania  lampy,  część  tą  zamykając

stwierdzeniem że produkt wyposażono w proste, estetyczne opakowania, choć cierpi ono na brak szerszych

informacji  o  zawartości  do  której  teraz  właśnie  przejdziemy.  Po  otwarciu  kartonu  pierwsze  wrażenia,

szczególnie  w  korelacji  z  ceną,  były  jak  najbardziej  pozytywne.  Zwraca  uwaga  duża  ilość  dodatkowego

wyposażenia, oraz akcesoriów, w kartonie znalazłem:

• osiem pierścieni wykonanych z tworzywa sztucznego umożliwiających montaż palnika lampy do obiektywów o
zróżnicowanej średnicy: 49 mm, 52 mm, 55 mm, 58 mm, 62 mm, 67 mm, 72 mm, 77 mm

• trzy dyfuzory wykonane z tworzywa sztucznego modyfikujące natężenie i barwę światła
◦ biały mleczny / dający barwę światła 5000 K
◦ żółty / dający barwę światła 3000 K
◦ niebieski / dający barwę światła 9000 K

• dodatkowy czwarty transparentny dyfuzor założony na palnik lampy / dający barwę światła 5500 K
• standardową podstawkę dla lamp błyskowych montowanych na gorącą stopkę, również wykonaną z tworzywa 

sztucznego
• uproszczoną instrukcję obsługi z danymi technicznymi modelu w języku angielskim, oraz chińskim
• lampę TRAVOR RF-550D

Każdy pierścień zapakowano osobno w woreczek ochronny, podobnie jak i  podstawkę, wszystko starannie

ułożono wewnątrz kartonu. Zatrzymajmy się teraz na chwilkę nad samą jakością zestawu akcesoriów. Jak już

powyżej  nadmieniłem pierścienie  montażowe,  jak  i  podstawka,  zostały  wykonane z tworzywa sztucznego.

Często właśnie ta cecha leży u podstaw krytycznej ich oceny, moim zdaniem nie do końca jest to uzasadnione.
Sama obecność tworzywa nie powinna nas jeszcze martwić, jest ono bowiem częstym materiałem dla tego

typu produktów, obniżając ich cenę, ale i masę. Dobrej jakości tworzywa cechują się wysoką trwałością i
odpornością na ścieranie.
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Lampa pierścieniowa TRAVOR RF-550D sprzedawana jest z szeregiem akcesoriów, w tym ośmiu pierścieni mocujących umożliwiających montaż lampy do  obiektywów o różnej średnicy
gwintu, czterema dyfuzorami, oraz plastykową stopką.

Dość powiedzieć że choćby szeroka gama budżetowych obiektywów do bezlusterkowców posiada korpusy

wykonane  w  pełni  z  tworzyw  sztucznych,  nie  wyłączając  gwintu  mocującego  filtry.  Tak  jest  choćby  w

przypadku serii obiektywów marki FUJIFILM z serii XC 16-50 i 50-230 mm, których używam z powodzeniem

od  2015  roku  i  pomimo  dziesiątek  tysięcy  cykli  montażu  /  demontażu  filtrów  gwinty  wciąż  zachowały

pierwotną sprawność.

Zarówno pierścienie montażowe, jak i stopka do pilota lampy TRAVOR RF-550D wykonane są z tworzywa sztucznego, wydaje się ono jednak dobrej jakości, nie budzące obaw o trwałość.

Słowem klucz powinna tu być więc jakość wykorzystanego tworzywa. W przypadku pierścieni montażowych

lampy  TRAVOR  RF-550D  nie  mam  żadnych  zastrzeżeń  do  jego  jakości.  Ścianki  pierścienia  posiadają

względnie dużą grubość 1,8 mm co przekłada się na jego dobrą sztywność, z zachowaniem równocześnie

wystarczającej  elastyczności  aby  nie  wykazywać  tendencji  do  kruszenia,  czy  pękania  pod  naciskiem.

Tworzywo posiada półmatowe wykończenie, jednym mankamentem jest jego tendencja do łapania odcisków.

Poza jednak tą estetyczną przywarą nie stwierdziłem innych, tu plus dla producenta.
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Ścianki pierścienia montażowego posiadają względnie dużą grubość 1,8 mm co przekłada się na jego dobrą sztywność, z zachowaniem równocześnie wystarczającej elastyczności aby nie
wykazywać tendencji do kruszenia, czy pękania pod naciskiem. Tu pierścień o średnicy gwinta 58 mm którego używam do obiektywów FUJIFILM.

Również jakości tworzyw użytych do wykonania dyfuzorów trudno coś zarzucić. Są one oczywiście znacznie

cieńsze,  podatniejsze  na  ewentualne  uszkodzenie.  Jest  to  jednak  cecha  niezbędna  dla  właściwej

przepuszczalności światła, warto o tym pamiętać aby obchodzić się z nimi z należytą dbałością. Powierzchnie

przewodzące światło są jednorodne, bez żadnych widocznych skaz mogących wpływać na strumień światła.

Pomyślano również o wygodzie zakładania / zdejmowania dyfuzora z palnika lampy. Na ich rancie, w osi, w

dwóch  miejscach  dodano  rowkowanie  ułatwiające  chwyt,  sama  zaś  powierzchnia  posiada  satynowe

wykończenie.

W zestawie z lampą otrzymujemy cztery wykonane z dobrej jakości tworzywa dyfuzory, tu od lewej: transparentny, biały mleczny, żółty i niebieski.

Spójrzmy jeszcze pod dół dowolnego dyfuzora, na rancie każdego z nich dostrzeżmy trzy niewielkie wypustki.

Odpowiadają one kształtem wypustkom na rancie palnika lampy. Montaż odbywa się poprzez ich wzajemne

dopasowanie nałożenie i przekręcenie w lewo aby dyfuzor zablokować na palniku i w prawo aby go zdjąć.

Rozwiązanie  proste  i  skuteczne,  warto  jednak  zwracać  uwagę  na  staranność  montażu  dyfuzora  aby  nie

doprowadzić  do  przypadkowego uszkodzenia  opisanych  wypustek,  czy  to  na  nim,  czy  na  samym palniku

lampy.
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Jeśli zajrzymy pod spód dyfuzora na rancie każdego z nich dostrzeżmy trzy niewielkie wypustki. Odpowiadają one kształtem wypustkom na rancie palnika lampy….

Nic  nie  mogę  też  zarzucić  jakości  podstawki  do  pilota  lampy.  Wykonano  ją  z  takiego  samego  czarnego

tworzywa jak same pierścienie montażowe. Podstawka zapewnia właściwe podparcie i sztywność, została też

starannie wykończona. Pod spodem dodano otwór standardowego gwintu statywowego ¼ cala, umożliwiający

montaż pilota lampy wraz z podstawką na statywie. W tym jednak konkretnym przypadku należy to traktować

jako ciekawostkę, gdyż ze względu na specyfikę budowy samej lampy cecha ta raczej się nam nie przyda. Na

wierzchniej  stronie  w  osi  podstawki  natrafimy  na  standardowe  gniazdo  gorącej  stopki.  Warto  jeszcze

wspomnieć  abyście  nie  byli  zaskoczeni  jeśli  tak  się  stanie,  że  podstawka  taka  nie  jest  obligatoryjnym

elementem  zestawu,  może  ona  się  w  nim  znaleźć  ale  nie  musi,  zależy  to  od  miejsca  zakupu  i  samego

sprzedawcy.

...montaż dyfuzora odbywa się poprzez wzajemne dopasowanie wypustek w dyfuzorze, oraz wgłębień na rancie palnika lampy, a następnie przekręcenie w lewo aby dyfuzor zablokował się
na palniku i odwrotnie w prawo aby go zdjąć.

Pora przejść wreszcie do omówienia budowy samej lampy TRAVOR RF-550D. Zasadniczo lampa składa się z

trzech elementów. Pilota sterującego jej pracą zintegrowanego z komorą baterii, palnika, oraz z spiralnego

przewodu łączącego oba wymienione. Globalnie obudowy każdego z wymienionych wykonano również z

tworzywa sztucznego, o podobnych cechach fizycznych jak to z którego wykonano pierścienie montażowe, czy

podstawkę.  Przyjrzymy  się  sterującemu  pracą  lampy  sercu,  tudzież  jej  pilotowi.  Korpus  tego  elementu

przypomina  z  grubsza  dolną  część  klasycznej  zewnętrznej  lampy  błyskowej  jak  choćby  w  linii  lamp

speedlight. 
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Zasadniczo lampa TRAVOR RF-550D składa się z trzech elementów. Pilota sterującego jej pracą zintegrowanego z komorą baterii, palnika, oraz z spiralnego przewodu łączącego oba
wymienione...

Nawiązanie to bynajmniej nie jest przypadkowe, w istocie bowiem pełni dokładnie takie same funkcje jak w

klasycznej lampie. To jest zawiera elektronikę sterującą pracą urządzenia, oraz komorę baterii, których typ i

ilość determinuje rozmiar  pilota wynoszący 110 x 70 x 37 mm (wysokość /  szerokość /  grubość).  Lampę

TRAVOR RF-550D zasilają cztery baterie alkaliczne, lub akumulatorki typ AA (LR6, R6, FR6, HR6...) o napięciu

1,2 do 1,5 V. Komora ta zajmuje większą część pilota,  klapka ją otwierająca znajduje się na lewym boku,

spoglądając od strony tylnego panelu. Jej długość to aż 76 mm czyli niewiele mniej niż całego korpusu.

Korpus pilota sterującego pracą lampy TRAVOR RF-550D przypomina z grubsza dolną część klasycznej zewnętrznej lampy błyskowej, budowa taka nie jest przypadkowa, wynika z
rozmiarów komory baterii zintegrowanej z ekranem LCD i przyciskami sterującymi na tylnym panelu, dokładnie tak jak w standardowych lampach błyskowych. Lampa zasilana jest czterema

bateriami alkalicznymi, lub akumulatorkami typu AA (LR6, R6, FR6, HR6...) o napięciu 1,2 do 1,5 V.

Tu myślę ważna wskazówka użytkowa, klapa komory akumulatorów jest kolejnym negatywnie ocenianym w

niektórych recenzjach elementem lampy TRAVOR RF-550D. Faktycznie jej konstrukcja może sprzyjać takiemu

wrażeniu, w mojej jednak ocenie wynika to nie tyle z wad materiałowych i projektowych, co konieczności

przyzwyczajenie się do jej obsługi. Klapka wymaga starannego dociśnięcia i zsunięcia w dół w celu otwarcia,

a  następnie  podnosząc  cofnięcia  z  powrotem  w  górę.  Po  włożeniu  ogniw  zasilających  odwrotnie

sprowadzając klapkę w dół należy ją wysunąć na około 5 mm, docisnąć do korpusu i przesunąć w górę aż do

zablokowania. Jeśli będziemy postępować w ten właśnie sposób klapka nie powinna sprawiać problemów, jeśli

jednak będziemy podczas zamykania chcieli ją gwałtownie ściągnąć w dół przez przesunięcia w płaszczyźnie

pionowej  w  istocie  bardzo  łatwo  można  ją  złamać.  Problem  leży  więc  w  wyrobieniu  sobie  właściwych

odruchów, a nie konstrukcji klapki.
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Zdarzyło mi się natrafić na negatywne opinie użytkowników omawianego modelu lampy ze względu na jakoby podatną na wyłamanie klapkę zamykającą komorę baterii. W rzeczywistości
problem wynika raczej z niewłaściwej obsługi, otwierając klapkę komory akumulatorków należy ją docisnąć a następnie zsunąć w dół (zdjęcie po lewej) o około 5 mm (zdjęcie w środku), po

czym dopiero przesuwając w górę odchylić (zdjęcie po prawej), zamykając komorę należy postępować tak samo tylko w odwrotnej kolejności.

Spójrzmy teraz na najważniejszy element lampy – tudzież tylny panel pilota.  Znajduje się tam ekran LCD o

rozmiarze 35 x 20 mm przykryty szkłem. Wraz z okalającą go czarną ramką element ten ma łączność wielkość

43 x 60 mm. Po zakupie był on zaklejony transparentną folią ochronną.  Ekran wyposażono w automatyczne

podświetlenie w kolorze niebieskim, uruchamiające się po wciśnięciu dowolnego przycisku, oraz wygasające

automatycznie po 15 sekundach bezczynności.

Lampę wyposażono w czytelny ekran LCD o rozmiarze 35 x 20 mm przykryty szkłem automatycznie podświetlany na kolor niebieski.

Poniżej  właściwego  ekranu,  na  wspomnianej  czarnej  ramce,  nadrukowano  białą  farbą  nazwy  funkcji

przycisków sterujących na które natrafimy pod ekranem.  Zobaczymy tam po kolei od lewej: PILOT, MODE,

LIGHT, oraz ON/OFF. Przejdźmy do przycisków sterujących. Jak się domyślacie pierwszy rząd stanowią cztery

okrągłe przyciski  przyporządkowane do wymienionych nazw funkcji.  Pod nimi w centralnej  części dodano

duży okrągły przycisk z wytłoczonym napisem  SET, a po bokach dwa kursory umożliwiające dopasowanie

wartości danej funkcji. Dolną część lekko zwężającego się i zaokrąglonego korpusu dopełnia krótka kolumna

zakończona stykami gorącej stopki i pierścieniem umożliwiającym montaż lampy do tej ostatniej.

 9                                                                                                                                                                                                            CC - Attribution Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel
Prawa autorskie –  można  wykorzystywać  nieodpłatnie  wyłącznie  w  zastosowaniach  niekomercyjnych,  oraz  z  uznaniem  i  zachowaniem autorstwa,  zgodnie  z  licencją  Creative  Common 3.0  –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license
– www.creativecommons.org

Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium,

wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu. Niniejsza recenzja nie
powstała na zamówienie firm trzecich, nie była również przez takowe sponsorowana.



Poniżej ekranu na jego czarnej ramce nadrukowano białą farbą nazwy funkcji przycisków sterujących na które natrafimy pod nim, zobaczymy tam po kolei od lewej: PILOT, MODE, LIGHT,
oraz ON/OFF. Pod nadrukowanymi nazwami funkcji natrafmy na cztery przyporządkowane im przyciski. Lampa po włączeniu domyślnie ma ustawioną na moc natywną (zero). Ekran po 15

sekundach bezczynności sam ulega wygaszeniu (patrz zdjęcia na dole po lewej i prawej).

Tu pora wspomnieć o faktycznej wadzie modelu RF-550D powierzchnię kontaktową gorącej stopki wykonano

z plastyku,  z  wyłączeniem dwóch metalowych styków. Po krótkim okresie użytkowania widać już  na jej

powierzchni wyraźne rysy powstałe podczas wsuwania / wysuwania lampy z sanek gorącej stopki. Podobnie

pierścień regulujący docisk lampy do gorącej stopki nie umożliwia właściwej siły docisku. Jest to niestety

dość  częsta  przywara  tanich  akcesoriów fotograficznych.  Warto  zauważyć że  kolumna  ze  stykami  została

podcięta dzięki czemu zamontowany korpus z ekranem LCD na aparacie pochylony jest w stosunku do niego o

około 25 stopni, co przekłada się na znacznie wygodniejszą obsługę, oraz czytelność ekranu.

Korpus lampy, jak i jej palnik wykonano globalnie z tworzywa sztucznego, dotyczy to jednak niestety również podstawy styków gorącej stopki, z wyłączeniem dwóch metalowych styków. Po
krótkim okresie użytkowania widać już na jej powierzchni wyraźne rysy powstałe podczas wsuwania / wysuwania lampy z sanek gorącej stopki...

Przód korpusu jest gładki, brak tu jakichkolwiek dodatkowych elementów, co oznacza niestety brak czujnika
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fotoceli,  umożliwiającego zdalne  wyzwolenie  lampy.  Nie powinno to  oczywiście  zaskakiwać w tak  taniej

lampie, jednak nieco szkoda że nie trafiła ona na pokład modelu, nawet gdyby miała kosztować nieco więcej.

W górnej części prawego boku znajdziemy wylot przewodu spiralnego łączącego pilota z palnikiem lampy.

Przewód ten w pozycji nierozciągniętej ma około 12 cm, a maksymalnie rozciągnięty 80 cm. Tak duży zapas

umożliwia  bezproblemowe wykorzystanie  lampy w duecie  nie  tylko z  krótkimi,  ale  i  znacznie  dłuższymi

obiektywami  zmiennoogniskowymi  (zoomami).  Testowałem lampę  z  różnymi  typami  obiektywów w  tym

FUJIFILM Fujinon XC 50-230 mm f/4.5-6.7 OIS który po maksymalnym wysunięciu ma długość 180 mm +

grubość korpusu aparatu, łącznie około 210 mm, podobnie w przypadku obiektywu marki 7artisans 60mm

f/2.8 Macro przewód posiadał spory zapas. Martwić tu może nieco fakt że przewód jest połączony w sposób

stały,  bez  możliwości  jego wymiany w przypadku przełamania.  Znów jest  to  jednak  zapewne  kompromis

pomiędzy ceną a funkcją.

Przewód lampy TRAVOR RF-550D ten w pozycji nierozciągniętej ma około 12 cm, a maksymalnie rozciągnięty 80 cm. Tak duży zapas umożliwia bezproblemowe wykorzystanie lampy w
duecie nie tylko z krótkimi, ale i znacznie dłuższymi obiektywami zmiennoogniskowymi (zoomami). Tu lampa założona do body FUJIFILM T-X20 z obiektywem FUJIFILM  Fujinon XC 50-230

mm f/4.5-6.7 OIS który po maksymalnym wysunięciu ma długość 180 mm + grubość korpusu aparatu, łącznie około 210 mm…

...podobnie w przypadku obiektywu marki 7artisans 60mm f/2.8 Macro przewód posiadał spory zapas.

Korpus palnika lampy TRAVOR RF-550D wykonano jak już wiemy z takiego samego czarnego tworzywa jak

pozostałe elementy zestawu.  Średnica zewnętrzna koła palnika to 100 mm, wewnętrzna 75 mm, a grubość

korpusu 23 mm. Wewnętrzną część korpusu wyposażono w rowkowania zmniejszające tendencję do łapania

odbić światła. Dolna część korpusu skrywa cztery symetrycznie rozmieszczone trzpienie stanowiące główną

część systemu blokady palnika na pierścieniu mocującym go do obiektywu. Trzpienie te wchodzą w rowek

pierścienia, po ściśnięciu dwóch przycisków rozlokowanych na osi po zewnętrznej stronie palnika.
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Kolumna korpusu lampy ze stykami została podcięta dzięki czemu zamontowany korpus z ekranem LCD na aparacie pochylony jest w stosunku do niego o około 25 stopni, co przekłada się
na znacznie wygodniejszą obsługę, oraz czytelność ekranu.

W dolnej części korpusu palnika natrafimy na niewielki wypust w kształcie trapezu z zaokrąglonymi rogami.

Jest to miejsca w którym znajduje się gniazdo przewodu łączącego go z pilotem.  Spoglądając na palnik od

przodu znajdziemy w tym miejscu nazwę lampy „Ring Flash”. Jak pewnie zresztą już zauważyliśmy lampa

wyjątkowo jest oszczędna jeśli chodzi o dodatki designerskie, nie znajdziemy na niej nawet loga marki, co

może mieć związek z tym że model był wprowadzony jak wiemy właściwie bez żadnych zmian aż przez trzy

firmy.  Spójrzmy  raz  jeszcze  na  górną  część  palnika,  na  jego  rancie  znajdziemy  krótki  gwint,  oraz  trzy

wgłębienia dopasowane do wypustek na dyfuzorach o czym już było wcześniej. 

Podsumowując tą część lampę TRAVOR RF-550D cechuje dobre wykonanie, wszystkie jej elementy zostały
dobrze spasowane, nie ma żadnych luzów, nie pojawiają się nadlewki tworzywa, czy inne ślady mogące

świadczyć  o  niechlujnym  wykończeniu.  Na  plus  z  pewnością  należy  również  modeli  zapisać  bogate

wyposażenie dodatkowe, oraz ogólne dobre pierwsze wrażenie.
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Wbrew niektórym opiniom klapka zamykająca komorę baterii lampy TRAVOR RF-550D została zaprojektowana poprawnie, trzeba po prostu wyrobić sobie właściwy nawyk jej otwierania /
zamykania. By otworzyć pokrywę należy ją docisnąć palcem w dolnej połowie, po czym zsunąć w dół na około 5 mm, po czym możemy już odchylić klapkę, zamykając postępujemy

odwrotnie.

Budowa i właściwości palnika, oraz montaż lampy...
Sercem palnika są oczywiście białe diody LED, które rozmieszczono dookolnie w dwóch przeciwstawnych
rzędach na płytce.  Diod  tych jest  48,  trudno tu wyrokować jaką oferują moc jednostkową,  łącznie przy

maksymalnej  sile  świecenia  oferują  liczbę  przewodnią  na  poziomie  GN=15.  W  gwoli  uściślenia  „guide

number” to po spolszczeniu nic innego niż właśnie wartość liczby przewodniej lampy. Osiągana jasność przez

omawianą lampę TRAVOR RF-550D może wydawać się niewielka, pamiętajmy jednak że mowa o specyficznym

jej typie, lampa taka nie musi oferować potężnych ilości światła aby dobrze wypełnić nim plan. W przypadku

bowiem tego typu lamp będziemy operować przede wszystkim z bliskich odległości, zazwyczaj od metra w dół,

a często z zaledwie kilkunastu i mniej centymetrów.

Sercem palnika jest 48 białych diod LED, rozmieszczono je dookolnie w dwóch przeciwstawnych rzędach na płytce. Ich łączna moc przy maksymalnej sile świecenia oferują liczbę
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przewodnią na poziomie GN=15.

Choć  oczywiście  zawsze  lepiej  mieć  zapas  mocy  niż  cierpieć  na  jej  niedostatek,  tu  warto  wspomnieć  o

nowszym modelu marki  TRAVOR, tudzież RF-600D która oferuje liczbę przewodnią równą 21.  Jednak jak

wykazały testy również wariant omawiany z oferowaną jasnością będzie wystarczający w większości sytuacji,

tym bardziej że również o wiele bardziej markowe modele, jak choćby Canon E-TTL Macro Ring Lite MR-14EX

II oferuje liczbę przewodnią 14, a Nikon SB-R1 Makro zaledwie 10, także recenzowany model TRAVOR RF-

550D prezentuje na tym tle przyzwoity poziom.

Omówiliśmy budowę lampy i poszczególnych elementów zestawu, pora teraz w kilku słowach wspomnieć o

samym jej montażu na body aparatu fotograficznego. Korpus pilota sterującego zakładamy na gorącą stopkę

aparatu dokręcając go do niej za pomocą pierścienia z tworzywa. Jak wiemy tu akurat pojawiły się zastrzeżenia

dotyczące skuteczności tego elementu, pomimo silnego dokręcenia pomiędzy pilotem lampy, a szynami stopki

nadal  występował  luz.  W  kolejnym  kroku  nakręcamy  pierścień  montażowy  z  tworzywa  sztucznego

dopasowany go gwintu obiektywu jaki  wykorzystujemy (mamy tu do dyspozycji  ich osiem wariantów). W

ostatnim zaś kroku wykorzystując opisany wcześniej mechanizm chowanych trzpieni zakładamy palnik lampy

na dokręcony do obiektywu pierścień.

Pomimo że ogólna jakość wykorzystanych do budowy lampy tworzyw jest dobrej jakości, podobnie nic nie można zarzucić jakości wykonania i spasowania jej elementów, model nie jest też
całkowicie wolny od wad, jedną z nich jest plastykowy pierścień mocujący korpus lampy do szyn gorącej stopki, pomimo mocnego dokręcenia nie da się w pełni zniwelować luzu pomiędzy

tymi elementami co skutkuje tendencją do przekręcania się korpusu. Również podstawka pod korpus którą dodano do zestawu (po prawej) wykonano z tworzywa sztucznego.

W tym miejscu, po założeniu palnika lampy na pierścień odkryjemy kolejną, tym razem dość poważną wadę

lampy TRAVOR RF-550D. Otóż okazuje się że palnik lampy kręci się swobodnie na pierścieniu wokół osi

obiektywu.  W zależności od napięcia i kierunku położenia przewodu łączącego z pilotem ustawi się on pod

danym kątem. Wada ta nie byłaby może istotna gdyby nie fakt że uniemożliwia nam skuteczne korzystanie z

szalenie ważnej  cechy palnika,  to  jest  wyzwalania błysku tylko jego lewą,  lub prawą częścią.  Funkcja  ta,

charakterystyczna  dla  tego  typu  lamp  pierścieniowych  pomaga  w  lepszym  doświetleniu  planu  podczas

fotografowania w plenerze, gdzie korzystamy z światła zastanego. Nie trudno wyobrazić sobie naszą irytację
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gdy błysk będzie miał miejsce w przypadkowym miejscu, zamiast zacienionym obszarze, na nic nie zdadzą się

też próby obrócenia palnika, ten i tak zawsze po puszczeniu samoczynnie się obróci do pozycji wymuszanej

przez  napięcie  przewodu.  Trudno z  kolei  przy  fotografii  wymagającej  tak  dużej  precyzji  wyobrazić  sobie

sytuację że ktoś będzie trzymał palnik na obiektywie w trakcie rejestracji zdjęcia… 

Po założeniu palnika lampy na pierścień zamontowany na obiektyw ujawnia się niepodważalna wada lampy TRAVOR RF-550D, palnik w wyniku nieprzemyślanej budowy pierścienia kręci się
na nim swobodnie wokół osi obiektywu... bez względu na jakbyśmy nie usiłowali ułożyć palnika i tak po jego puszczeniu obróci się on do pozycji wynikającej z naprężenia przewodu

łączącego z korpusem sterownika. Tu na trzech zdjęciach omawiana lampa założona na trzech typach obiektywów, zaznaczono oś połówek palnika, widać jak ustawiły się one względem osi
obiektywu. Po prawej na dole sam winowajca powstałej sytuacji, pierścień mocujący palnik lampy do obiektywu...

Moja początkowa irytacja  dość  szybko  przeszła  jednak  w zastanowienie,  co  można było uczynić  aby  ten

problem rozwiązać. Wbrew pozorom nie jest to tak prosta do wyeliminowania wada jakby mogło się wydawać,

bez uciekania się do złożonej budowy pierścienia jak ma to miejsce choćby w przypadku modelu Nikon SX-1.

W pierwszej  chwili  pomyślałem dlaczego nie dodano choćby kilku poprzecznych ograniczników wewnątrz

rowka pierścienia w który wchodzą wypustki palnika. Tak, to by takie ruch ograniczyło, problem jednak w tym

że pierścień nigdy nie wkręca się do gwintu obiektywu idealnie symetrycznie, co przełożyłoby się na fakt iż

znów strefa lewa / prawa nie koniecznie znalazłyby się tam gdzie tego byśmy sobie życzyli…
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Moja początkowa irytacja dość szybko przeszła jednak w zastanowienie, co można było uczynić aby ten problem rozwiązać. Wbrew pozorom okazało się że bez głębokiej ingerencji w
budowę pierścienia, oraz jej stopnia złożoności, nie da się wyeliminować problemu samoczynnego obrotu palnika wokół osi obiektywu. Sprawę mogłoby rozwiązać częściowo dodanie choć
kilku / kilkunastu poprzecznych trzpieni wewnątrz łoża gwintu prowadzącego palnik, tak aby ograniczyć jego ruch. W takim przypadku zmiana jego położenia odbywałaby się poprzez ręczne

wypięcie palnika z pierścienia, obrócenie i ponowne wpięcie, możliwość takiego rozwiązania zilustrowałem po lewej stronie. W przypadku markowych produktów, pierścienie montażowe
składają się z dwóch połówek i zębatką pośrodku, przypominającą nieco mechanizm zegarowy, pierścień utrzymując nieruchomo palnik sam umożliwiające zmianę jego położenia – tu po

prawej taki właśnie pierścień marki NIKON model SX-1.
zdjęcie pierścienia montażowego widocznego po prawej zostało pobrane ze strony marki Nikon wyłącznie w celu przybliżenia omawianego tematu i są jej wyłączną własnością - www.nikon.pl

Potem zdałem sobie jednak sprawę że można było jednak zastosować dość prostą modyfikację pierścienia,

gdzie  wewnętrzny  rowek  utrzymujący  palnik  lampy  podzielono  by  na  kilkanaście  sekcji  (wypustek).  W

zależności od naszej potrzeby możliwe byłoby wówczas zmiana położenia palnika poprzez schowanie systemu

trzpieni  palnika dopasowanych do wypustek i  zablokowanie na danych sekcjach  wypustek.  Nie byłoby to

rozwiązanie idealne, gdyż jak wyżej wspomniałem wypustki z racji niesymetrycznego ustawienia po wkręceniu

do gwintu obiektywu mogłoby by być przekręcone, pozwalałoby jednak na znacznie lepszą kontrolę palnika.
Wielka szkoda że marka TRAVOR nie zdecydowała się tu na jakąś propozycję rozwiązania tego problemu, bez

względu na to kto był pierwotnym projektantem modelu RF-550D.

Lampa pierścieniowa LED TRAVOR RF-550D dedykowana jest to fotografii marko, ale też i produktowej, czy zbliżeniowej. Tu przykład jej wykorzystania terenowego, po lewej zdjęcie
wykonane z lampa TRAVOR RF-550D włączona w trybie światła stałego z maksymalną mocą +1,5 / po prawej z lampą wyłączoną.

F  unkcje   lampy – jasność i temperatura światła  ...  
Powyżej z racji poruszanego wątku opisałem już jedną z opcji pracy lampy. Przyjrzymy się teraz dokładniej jej

wszystkim  trybom pracy,  za  które  oczywiście  odpowiada  elektronika  w pilocie  zintegrowanym z  komorą

akumulatorów. Zasadniczo lampa posiada tylko pięć trybów pracy, ich identyfikacja nie powinna nastręczyć

nam większych problemów, ani wymagać zaglądania do instrukcji obsługi. Użytkownik ma do dyspozycji sześć

z siedmiu widocznych pod panelem LED na pilocie przycisków. Tak, tak, to nie pomyłka – dlaczego tylko

sześć? Otóż okazuje się że największy środkowy przycisk z wytłoczonym skrótem „SET” jest nieprzypisany

do żadnej funkcji. W instrukcji opisano go jako „vacancy button”, czyli po prostu wolny przycisk.

 16                                                                                                                                                                                                            CC - Attribution Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel
Prawa autorskie –  można  wykorzystywać  nieodpłatnie  wyłącznie  w  zastosowaniach  niekomercyjnych,  oraz  z  uznaniem  i  zachowaniem autorstwa,  zgodnie  z  licencją  Creative  Common 3.0  –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license
– www.creativecommons.org

Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium,

wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu. Niniejsza recenzja nie
powstała na zamówienie firm trzecich, nie była również przez takowe sponsorowana.



Okazuje się że największy środkowy przycisk z wytłoczonym skrótem „SET” jest nieprzypisany do żadnej funkcji. W instrukcji opisano go jako „vacancy button”, czyli po prostu wolny
przycisk.

Trudno tu spekulować co było przyczyną jego pojawiania się na panelu skoro jest po prostu atrapą, wydaje się

jednak że wynika to z faktu iż konstrukcja pilota wykorzystywana jest bez zmian w wyglądzie w wielu typach

lamp trzech marek MeiKe, Newell, oraz TRAVOR, gdzie mogą już jakąś funkcję mieć. Powróćmy jednak do

naszych sześciu przycisków, spoglądając na panel LED od prawej strony mamy tu do dyspozycji przyciski

opisane jako:

• ON / OFF – to oczywiście włącznik / wyłącznik lampy, którą uruchamiamy przytrzymując przycisk według instrukcji

przez około  2 sekundy (w rzeczywistości wydaje się że poniżej sekundy) aby ją uruchomić i około dwóch 3 do 5 aby
wyłączyć (w rzeczywistości około 2 sekund)

• LIGHT – bardzo przydatna funkcja lampy, po wciśnięciu tego przycisku palnik przechodzi w tryb światła ciągłego które

będzie działało tak długo aż sami je wyłączymy, lub rozładują się baterie / akumulatorki

• MODE – przycisk służący do zmiany trybu pracy lampy, do dyspozycji mamy tu trzy jego rodzaje:

◦ FLASH – palnik pracuje w trybie lampy błyskowej, wykorzystując wszystkie diody LED

◦ L – palnik pracuje w trybie lampy błyskowej, wykorzystując tylko lewą połowę diod LED

◦ R – palnik pracuje w trybie lampy błyskowej, wykorzystując tylko prawą połowę diod LED

• PILOT – przycisk testowy, umożliwiający ręczne wyzwolenie błysku w wybranym wcześniej trybie (FLASH / L / R)

Jak już wiemy w dolnej części panelu nawigacyjnego do dyspozycji mamy dwie strzałki po bokach martwego

przycisku SET. Strzałki te, czy inaczej przyciski kierunkowe  umożliwiają zmianę wartość jasności palnika

lampy w zakresie od minimalnego -1,5 do +1,5 w skoku +/-0,5 warto tu dodać że o trybie / wartości wybranej

funkcji informuje nas kropka na ekranie LCD pod daną z nich. Jak widzimy obsługa modelu TRAVOR RF-550D

jest  bardzo  prosta  i  intuicyjna.  Nie  znajdziemy  tu  oczywiście  rozbudowanych  manualnych  trybów
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synchronizacji z czasami ekspozycji, a tym bardziej trybu pracy zgodnego z automatyką apartu (TTL) gdyż

jest to lampa w pełni manualna.

Lampa TRAVOR RF-550D cechuje się prostotą funkcji, oraz nawigacji po nich, model umożliwia zmianę regulacji mocy palnika w zakresie +/- 1,5 w skoku co 0,5 o wyborze danej funkcji
informuje kropka na ekranie LCD pod jej nazwą, ti po lewej i prawej na górze lampa w trybie „FLASH” (błysku) całym palnikiem

Po lewej lampa w trybie błysku lewą połową palnika (L), po prawej prawą połową palnika (R)

Lampa TRAVOR RF-550D wyposażona została w cztery typy dyfuzorów modyfikujących temperaturę światła,

oraz maksymalne możliwe do uzyskania jego natężenie. Spójrzmy teraz jak przedstawia się ono w luksach dla

zadanej wartości mocy i rodzaju założonego dyfuzora...

lampa LED TRAVOR RF-550D

rodzaj dyfuzora: TRANSPARENTY BIAŁY MLECZNY ŻÓŁTY NIEBIESKI

temperatura światła:

ZADANA MOC 5500 K 5000 K 3000 K 9000 K

- 1,5 177 lx 67 lx 56,4 lx 23,4 lx

- 1,0 211 lx 82,9 lx 63,6 lx 26,5 lx

- 0,5 232 lx 90,8 lx 76,3 lx 29,10 lx

0,0 265 lx 99,4 lx 83,6 lx 34,70 lx

+ 0,5 288 lx 107,9 lx 90,6 lx 37,20 lx

+ 1,0 331 lx 115,0 lx 96,7 lx 39,40 lx

+ 1,5 350 lx 133,6 lx 102,00 lx 41,50 lx

dla temperatury podanej w kelwinach, oraz jasności podanej w luksach / pomiar wykonano z wysokości jednego metra rzutując na płaszczyznę 
metra kwadratowego, mierząc natężenie w centrum wymienionego obszaru

Osiągane wartości są bardzo dobre zważywszy na liczbę przewodnią modelu TRAVOR RF-550D wynoszącą 15,

szczególnie w przypadku korzystania z dyfuzora transparentnego oferującego najwyższą jasność, dobrą przy

pracy z dyfuzorem białym mlecznym, oraz niską przy dyfuzorze żółtym oraz niebieskim. Ten ostatni już bardzo
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wyraźnie wpływa na maksymalne natężenie jasności uzyskiwanego światła, co może znacząco ograniczyć jego

funkcjonalność w przypadku fotografii żywych przedstawicieli makro świata, gdzie liczy się przede wszystkim

jak najkrótszy czas  naświetlania,  stąd wydaje się że znajdzie on podobnie jak i żółty zastosowanie przede

wszystkim w warunkach studyjnych.
DYFUZOR TRANSPARENTY

DYFUZOR BIAŁY MLECZNY
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DYFUZOR ŻÓŁTY

DYFUZOR NIEBIESKI

Zmiana koloru dyfuzora musi oczywiście wpływać również na zmianę czasu otwarcia migawki. Jak łatwo się

domyślić najkrótsze czasy pojawiają się przy dyfuzorze transparentnym, a potem zaczynają się wydłużać, przy

czym zarówno dyfuzor mleczny biały jak i żółty, nie wpływają na ekspozycję tak drastycznie jak ma to miejsce

w przypadku dyfuzora niebieskiego, co dodatkowo potwierdza powyższy wniosek że nadaje się on właściwie

wyłącznie do fotografii statycznych obiektów w warunkach studyjnych.
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lampa LED TRAVOR RF-550D

rodzaj dyfuzora: TRANSPARENTY BIAŁY MLECZNY ŻÓŁTY NIEBIESKI

ZADANA MOC WPŁYW NA EKSPOZYCJĘ

- 1,5 1/160 sekundy 1/60 sekundy 1/60 sekundy 1/25 sekundy

- 1,0 1/160 sekundy 1/90 sekundy 1/80 sekundy 1/30 sekundy

- 0,5 1/180 sekundy 1/80 sekundy 1/80 sekundy 1/30 sekundy

0,0 1/200 sekundy 1/80 sekundy 1/100 sekundy 1/40 sekundy

+ 0,5 1/200 sekundy 1/100 sekundy 1/100 sekundy 1/40 sekundy

+ 1,0 1/250 sekundy 1/100 sekundy 1/100 sekundy 1/40 sekundy

+ 1,5 1/250 sekundy 1/100 sekundy 1/100 sekundy 1/40 sekundy

Powyższy wykres jest graficznym zilustrowaniem wpływu zmiany barwy dyfuzora, a co za tym idzie i jego

przepuszczalności  dla  światła,  na  wydłużenia  czasu  otwarcia  migawki.  Pozwoliłem  sobie  przedstawić  tę

funkcję  w  ten  sposób  również  z  jeszcze  jednego  powodu,  doskonale  ilustruje  on  inną  cechę  lampy,

zdumiewająco  niską zmienną dla  poszczególnych wartości  mocy zadanej  palnika,  to  jest  od -1,5  do +1,5.
Spodziewać by się można że zmiany natężenia światła będą tu bardzo wyraźne gdy tymczasem są one nie

tylko stosunkowo niewielkie, szczególnie w części środkowej zakresu od -1 do +1, ale co gorsza ich rozkład
jest dość nieprzewidywalny w szerszym zakresie.

TRYB BŁYSKU PEŁNYM PALNIKIEM / widok pracy dla każdej z barw dyfuzorów

Po lewej dyfuzor transparentny o najwyższej jasności, oraz temperaturze barwy światła wynoszącej według specyfikacji 5500 K / po prawej dyfuzor mleczny biały emitujący światło o
temperaturze 5000 K
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Po lewej dyfuzor żółty o temperaturze barwy światła wynoszącej według specyfikacji 3000 K / po prawej dyfuzor niebieski biały emitujący światło o temperaturze 9000 K

TRYB POŁÓWKOWY / widok pracy poszczególnych części palnika (L/R) w trybie błyskowym dla każdej z barw dyfuzorów

 

Cecha ta zwróciła moją uwagę już podczas fotografii testowej przedmiotów w warunkach domowego studia. To

właśnie ta nikła zmiana względem dokonywanej korekty mocy palnika była przyczyną poszerzonego badania

tej kwestii. Wydaje się być prawdopodobne że niejednorodna struktura zmian natężenia światła może wynikać z

jakości układów elektronicznych, a skoki pomiędzy poszczególnymi barwami wykorzystanego dyfuzora z ich

transparentności.  Szkoda  że  nie  zdecydowano  się  jednak  nie  tylko  na  precyzyjniejsze  sterowanie  mocą

palnika, ale również szersze spektrum możliwej korekty jego mocy, tym bardziej że w przypadku diod LED nic

nie stało temu na przeszkodzie.
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Przedstawienie gradacji zmiany mocy lampy TRAVOR RF-550D, od góry od lewej: -1,5 / -1 / -0,5 / 0,0 / +0,5 / +1 / +1,5 – jak widzimy pomimo pozornie szerokiego zakresu regulacji faktycznie
zmiana natężenia światła jest umiarkowana.

Według specyfikacji lampy TRAVOR RF-550D każdy z czterech dyfuzorów pozwala na modyfikację temperatury

światła w zakresie: 

• dyfuzor transparentny / 5500 K
• dyfuzor biały mleczny / 5000 K
• dyfuzor żółty / 3000 K
• dyfuzor niebieski / 9000 K

Przeprowadzone w tym zakresie testy ujawniły jednak tu pewne rozbieżności, o ile w przypadku dyfuzora

białego mlecznego, żółtego, a nawet niebieskiego uzyskane rezultaty są porównywalne do specyfikacji, o tyle

w przypadku transparentnego różnica jest już dość zauważalna.

lampa LED TRAVOR RF-550D

temperatura światła w zależności od typ dyfuzora (w Kelwinach)

WEDŁUG SPECYFIKACJI: UZYSKANA W TESTACH: RÓŻNICA:

TRANSPARENTY 5500 K 5950 K + 450 K

BIAŁY MLECZNY 5000 K 5150 K + 150 K

ŻÓŁTY 3000 K 2750 K - 250 K

NIEBIESKI 9000 K 9200 K + 200 K

Rzeczywisty pomiar temperatury barwy światła w zależności od barwy założonego dyfuzora różni się nieco od deklarowanej w specyfikacji, w przypadku: białego mlecznego, żółtego, oraz
niebieskiego rozbieżność ta jest stosunkowo niewielka, natomiast w przypadku dyfuzora transparentnego wynosi już  +450 Kelwinów. Tu zilustrowano wpływ dyfuzora na barwę światła

wynikowego, od lewej dyfuzor: transparentny, biały mleczny, żółty i niebieski.

Podsumowując pomimo stwierdzonych problemów z jednorodnością zmian natężenia światła w stosunku do

zadanej mocy palnika, oraz stosunkowo niedużej różnicy jasności pomiędzy minimalną a maksymalną jego
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mocą, ilość dostępnego światła jest wystarczająco duża do efektywnej pracy, tu plus dla lampy TRAVOR RF-

550D. Pomimo stwierdzenia rozbieżności w podawanej przez specyfikację temperaturze światła w przypadku

pracy z dyfuzorem transparentnym, tudzież +450 K, w przypadku pozostałych barw dyfuzorów wartości te są

bliskie deklarowanych.  Większe zarzuty można mieć natomiast właśnie pod adresem regulacji jasności, ta

raczej nie powala i nie ma co liczyć na dużą elastyczność modelu w tym zakresie.

Wpływ barwy dyfuzora na temperaturę światła, od góry po lewej lampa TRAVOR RF-550D z założonym dyfuzorem: transparentnym / białym mlecznym / żółtym / niebieskim

Szerzej o zasilaniu...
Lampa TRAVOR RF-550D zasilana jest za pomocą czterech baterii lub akumulatorków AA (inaczej LR6, R6,

FR6,  HR6)  o  napięciu 1,2  do 1,5 V. Podczas  poszukiwania informacji  na temat  omawianej  lampy w sieci

internetowej,  zdarzyło mi  się  kilkukrotnie natrafić na negatywne uwagi dotyczące wydajności  elektrycznej

lampy.  Sugerowano  jakby  pozostawione  w  komorze  baterie,  nawet  po  wyłączeniu  lampy,  nadal  były

rozładowywane. Wydało mi się to mało prawdopodobne, dla pewności jednak postanowiłem zweryfikować i tę

kwestię.
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W zestawie z lampą TRAVOR RF-550D otrzymałem praktyczną stopkę umożliwiającą montaż lampy bezpośrednio na niej, stopka wykonana została z takiego samego tworzywa jak cały
korpus lampy, na jej spodzie dodano gwint statywowy.

Podczas  trwających  kilka  dni  domowych  testów,  ani  razu  nie  wyjmowałem z  komory  akumulatorków po

skończonej  pracy  codziennie  za  to,  nawet  gdy  nie  wykonywałem  żadnych  zdjęć,  sprawdzałem  ich  stan

naładowania. Szybko okazało się że uwagi tego typu są absolutnie nieprawdziwe,  lampa po wyłączeniu nie

pobiera prądu z ogniw.  Tu możemy być więc spokojni o ich żywotność, nie ma potrzeby ich każdorazowego

wyjmowania i wkładania przed i po pracy.

Wpływ barwy dyfuzora na temperaturę światła, od góry po lewej lampa TRAVOR RF-550D z założonym dyfuzorem: mlecznym białym, żółtym i niebieskim 

Kolejną  kwestią,  tu  jednak  niestety  od  razu  będącą  rzeczą  pewną,  były  zarzuty  w  kwestii  braku

automatycznego  wyłączania  zasilania  przy  dłuższej  bezczynności.  To  rzeczywiście  wada  i  nic  jej  nie

usprawiedliwia. Nawet gdyby przyjąć że nie wprowadzono takowej funkcji z racji możliwości pracy w trybie

ciągłego  światła,  nadal  nie  wykluczało  to  możliwości  jej  zastosowania  w  przypadku  zadanej  dłuższej

bezczynności. Jednym pocieszeniem w tej kwestii może być fakt że w stanie biernej aktywności, to jest bez

włączonego palnika, zużycie energii jest stosunkowo niewielkie.
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Obecne w zestawie dyfuzory wykonane z dobrej jakość tworzywa sztucznego, o jednorodnej bez skaz powierzchni przepuszczającej światło. Na ich rancie dodano rowkowanie ułatwiające
chwyt, po wewnętrznej stronie  dyfuzora natrafimy na trzy niewielkie wypustki. Odpowiadają one kształtem wypustkom na rancie palnika lampy, umożliwiając prosty i pewny montaż na tym

ostatnim.

Pozostawiłem lampę TRAVOR RF-550D w pozycji włączonej, wcześniej implementując do jej komory w pełni

naładowane akumulatorki marki Newell Ni-Mh o pojemności 2500 mAh i napięciu nominalnym 1,2V. Po około

14 godzinach lampa z włączoną elektroniką zużyła zaledwie około 5 – 7 % energii zgromadzonej w ogniwach.

Nie  jest  to  więc  ogromny  problem,  nawet  gdyby  przydarzyło  nam  się  zapomnieć  o  jej  wyłączeniu,  co

oczywiście  nie  zmienia  faktu  że  taka  sytuacja  mieć  miejsca  nie  powinna,  a  lampa  powinna  posiadać

automatyczne wyłączanie przy dłuższej bezczynności.

Lampa pierścieniowa LED TRAVOR RF-550D umożliwia skuteczne bliskie doświetlenie sceny, szczególnie przydatne podczas fotografowania w zacienionych miejscach, zagajnikach,
pozwalając wydobyć z tła temat główny, którym tu akurat były polne kwiaty.

wykonano zestawem: FUJIFILM X-T20 + obiektyw FUJINON XF 18-55 mm f/2.8-4 OIS z zamontowanym pierścieniem pośrednim makro MeiKe MK-C-AF3B 16 mm + lampa LED TRAVOR RF-550D

Na plus należy zaliczyć również ogólną wydajność, tudzież energochłonność lampy. Niestety marka milczy na

ten temat, podobnie jak i dwie pozostałe sprzedające ten model pod swoim logiem, trudno więc dokładnie

oszacować tu wydajność palnika w stosunku do ilości możliwych do wykonania na jednym zestawie baterii lub

akumulatorków błysków, czy czasu podświetlenia stałego. Jednak po czterech dniach pracy, oraz wykonaniu

około 250 fotografii,  w trybie pełnego błysku i około 50 połówkowego, pozostało według wskazań lampy

TRAVOR RF-550D około 50 % energii, to mogłoby oznaczać że wydajność faktyczna sięga około 600 zdjęć.

Jest to bardzo dobry rezultat, szczególnie że podczas testów wykorzystywałem również światło stałe czasem

nieprzerwanie przez kilkanaście minut.
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lampa LED TRAVOR RF-550D

przedstawienie graficzne stanu naładowania ogniwach na ekranie LCD Szacunkowa wielkość energii

3 KRESKI 70 – 100 %

2 KRESKI 40 – 70 %

1 KRESKA 10 – 40 %

IKONA BATERII MIGA 0 – 10 %

Trudno tu więc cokolwiek zarzucić lampie TRAVOR RF-550D, choć oczywiście ostateczny uzyskany wynik

sprawności energetycznej zależny będzie od szeregu czynników, po pierwsze od wykorzystanych ogniw ich

jakości  i pojemności, po drugie od typu pracy, im dłużej będziemy korzystać z trybu światła ciągłego tym

mniejsza  będzie  ostateczna  wydajność  ogniw.  Ważnymi  czynnikami  będą  tu  też  wilgotność  i  temperatura

otoczenia. Ogólnie jednak należy wydajność energetyczną lampy należy zaliczyć na duży plus.

Możliwość doświetlenia plany w przypadku fotografii zbliżeniowej, jak i stricte makro pozwala na wyraźne skrócenie czasu naświetlania, co ułatwia fotografowanie żywych modeli, lub
pozostających w ruchu w wyniku działania wiatru jak gałązka po lewej stronie. Lampa tego typu powoduje jednak również typowe dla dodatkowego kierunkowego źródła światła problemy,

to jest odbicie i powstawanie głębszych cieni, jak na zdjęciu po prawej, gdzie światło palnika odbiło się lakierowanej powierzchni miniaturowej wanny, oraz pogłębiło cień po jej rantem
wykonano zestawem: FUJIFILM X-T20 + obiektyw FUJINON XF 18-55 mm f/2.8-4 OIS z zamontowanym pierścieniem pośrednim makro MeiKe MK-C-AF3B 16 mm + lampa LED TRAVOR RF-550D

Praca z lampą – przykłady...
Z całą pewnością praca z lampą pierścieniową taką jak omawiana TRAVOR RF-550D wymaga pewnego

przyzwyczajenia  do  specyfika  światła  jakim  będziemy  operować.  W  przypadku  pracy  z  obiektami

ustawionymi blisko tła, bez względu czy to w warunkach studyjnych, czy terenowych, doświetlając plan od

przodu należy liczyć się z efektem ciemnej aureoli za i wokół obiektu. Jest to skutek oświetlenia przedniego

jednopunktowego  palnikiem  lampy  obiektu  który  w  takiej  sytuacji  rzutuje  cień  w  tył.  Efekt  ten  można

zminimalizować podczas pracy w terenie starając się tak dobrać kompozycję aby elementy w tle znajdowały się

nieco dalej, oraz aby obiekt był również doświetlany w sposób naturalny z boku lub tyłu. Stosując wówczas

kombinację mocy palnika, a czasem wykorzystując tylko jego połowę można go znacznie zredukować.

 27                                                                                                                                                                                                            CC - Attribution Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel
Prawa autorskie –  można  wykorzystywać  nieodpłatnie  wyłącznie  w  zastosowaniach  niekomercyjnych,  oraz  z  uznaniem  i  zachowaniem autorstwa,  zgodnie  z  licencją  Creative  Common 3.0  –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license
– www.creativecommons.org

Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium,

wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu. Niniejsza recenzja nie
powstała na zamówienie firm trzecich, nie była również przez takowe sponsorowana.



W przypadku pracy z obiektami ustawionymi blisko tła, bez względu czy to w warunkach studyjnych, czy terenowych, doświetlając plan od przodu należy liczyć się z efektem ciemnej
aureoli za i wokół obiektu. 

Fotografując tego typu lampą trzeba natomiast liczyć się z tym samym problemem co w przypadku tradycyjnej

lampy błyskowej umieszczonej na gorącej stopce – problemem odcięcia tła. Można tu przyjąć że im słabsze

światło, tym większe będzie wyodrębnienie obiektu z ciemnego, a czasem wręcz czarnego tła. Dlatego właśnie

aby wyeliminować ten problem powstały również lampy makro mające kilka palników, jak na przykład model

tej samej marki Travor ML 3D, gdzie zastosowano trzy małe panele LED na giętkich wysięgnikach. Są też

znacznie bardziej rozbudowane systemy składające się z kilku lamp błyskowych rozmieszczonych dookolnie

wokół  obiektywu,  lub właśnie na elastycznych ramionach.  W przypadku lampy jednopalnikowej  takiej  jak

omawiana TRAVOR RF-550D trzeba niestety liczyć się wystąpieniem problemu zaciemnionego tła, praca z nią

wymaga się znacznie większej uwagi i staranniejszego wybierania tematów.

Fotografując tego typu lampą trzeba natomiast liczyć się z tym samym problemem co w przypadku tradycyjnej lampy błyskowej umieszczonej na gorącej stopce – problemem odcięcia tła.

Bardziej zaawansowane i rozbudowane systemu lamp pierścieniowych, oraz lamp makro z kilkoma palnikami umożliwiają znacznie lepszą kontrolę nad kierunkami światła, dopełniając nim
kompozycję tak aby wyeliminować niepożądane zjawiska odcięcia tematu od tła, czy pogłębiania cieni. Umożliwiają też wypełnienie kompozycje większą ilością światła lepiej doświetlając

temat zdjęcia, tu po lewej i w środku przykład takiej dwu i trzy palnikowej lampy LED marki TRAVOR model ML 2D i 3D, po prawej zaś rozbudowany system lamp pierścieniowych marki
NIKON model SB-R1, cena tej ostatniej jest bardzo wysoka i wynosi około 2100 do 2500 zł.

zdjęcie lampy TRAVOR 2D i 3D pobrano ze strony marki www.travor.cn, natomiast zdjęcie lampy marki NIKON model SB-R1 pobrano ze strony www.nikon.pl.
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Warto  jeszcze  wspomnieć  że  pracując  z  założonym,  oferującym  najwyższą  wydajność  świetlną,

transparentnym dyfuzorem musimy  się  liczyć  z  charakterystycznym dla  lamp  pierścieniowych odbiciem

powierzchniowym  w kształcie  wianuszka  diod  LED. Bywają  sytuacje  fotograficzne  gdzie  może  to  dodać

zdjęciom ciekawego wyglądu, jak fotografia portretowa (odbłysk aureoli w oczach modela), gdzie lampa tego

typu może pełnić rolę światła dopełniającego, bywa też jednak problemem w przypadku fotografii z bliskiej

odległości przedmiotów o błyszczących powierzchniach. Ze względu na możliwość pracy palnika lampy w

trybie ciągłym może okazać się ona również bardzo pomocna podczas nagrywania klipów wideo, jako lampa

dopełniająca przedni plan. 

Pracując z założonym, oferującym najwyższą wydajność świetlną, transparentnym dyfuzorem musimy się liczyć z charakterystycznym dla lamp pierścieniowych odbiciem
powierzchniowym w kształcie wianuszka diod LED.

Powróćmy jeszcze do trybu pracy połówkowej palnika lampy TRAVOR RF-550D, cecha ta, właściwa dla lamp

pierścieniowych,  w  specyficznych  warunkach  oświetleniowych,  gdy  scena  wymaga  takiego  właśnie

dopełnienia światłem może być bardzo przydatna, jak wiemy  w przypadku omawianego modelu problemem

jednak jest  brak możliwości  ustabilizowania w zadanej  pozycji  palnika,  który  kręci  się  luźno  wokół  osi

obiektywu. Poniżej kilka przykładowych fotografii z wykorzystaniem lampy pracującej w trybie połówkowym.
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Na jakość doświetlenia sceny ma również wpływ wyboru trybu pracy, po lewej fotografia wykonana z lampą TRAVOR RF-550D ustawioną w trybie błysku pełnym palnikiem z maksymalną
mocą światła, po prawej w trybie światła ciągłego. Wydaje się że to ostatnia oferuje nieco mniejszą intensywność wiązki światła niż ma to miejsce w przypadku trybu błyskowego. 

zdjęcia od lewej: podczas fotografowania z lampą TRAVOR RF-550D z założonym transparentnym dyfuzorem może powodować odbicie powierzchniowe wianuszka diod LED, warto o tym
pamiętać wybierając temat, jak i typie dyfuzora / lampa TRAVOR RF-550D posiada deklarowany zakres skutecznego doświetlania od 5 cm, do około 150 cm. Wartości te wydają się rzetelne,

przy czym najskuteczniej lampa radzi sobie  przy dystansie około 100 cm, jak na przykładowym zdjęciu po prawej wykonanym obiektywem FUJIFILM Fujinon XC 50-230mm

Trzeba tu jeszcze wspomnieć o pewnym ograniczeniu funkcjonalności lampy wynikającej z samej specyfiki jej

montażu  do  obiektywu.  Korzystając  podczas  fotografowania  z  krótkich  zoomów,  lub  stałoogniskowych
obiektywów o szerokim kącie widzenia należy liczyć się z ryzykiem powstania wyraźnej winiety, obiektyw

może zarejestrować nie tylko pierścień montażowy, ale również i fragment świecącego palnika. Nie jest to

jednak absolutnie żadna wada modelu, lecz skutek jego budowy i funkcji. Tak było na przykład w przypadku

pracy z obiektywem FUJIFILM Fujinon XF 18-55 mm f/2.8-4 OIS, czy Pentax SMC DA 18-55mm f/3.5-5.6 AL WR.

W obu przypadkach problem dotyczył dolnego zakresu ogniskowych od 18 mm do około 35 mm, po czym
zanikał.  W  przypadku  jednak  gdyby  ktoś  próbował  zamontować  lampę  TRAVOR  RF-550D  na  krótkim

obiektywie stałoogniskowym problem winiety może uniemożliwić jej wykorzystanie.
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zdjęcia przykładowe, po lewej lampa w trybie światła ciągłego z jasnością palnika ustawioną na wartość zero, po prawej +1,5
wykonano zestawem: FUJIFILM X-T20 + obiektyw 7artisans 60m f/2.8 Macro + lampa LED TRAVOR RF-550D

zdjęcia przykładowe, po lewej lampa wyłączona, po prawej włączona w trybie błyskowym przy maksymalnej jasności 
wykonano zestawem: FUJIFILM X-T20 + obiektyw FUJINON XF 18-55 mm f/2.8-4 OIS z pierścieniem pośrednim makro MeiKe MK-C-AF3B 16 mm + lampa LED TRAVOR RF-550D

Według  specyfikacji  lampy umożliwia ona skuteczne doświetlenie  tematu przy  minimalnej  odległości  od

obiektu wynoszącej zaledwie 5 cm, do około 150 cm. Faktycznie są to wartości rzetelne, choć znów praca z

tak bliskiej odległości wymaga pewnego opanowania wiążących się z tym trudności. Stosunkowo łatwo może

bowiem dojść do sytuacji powstania „czarnej dziury” w centrum kadru. Będzie to wynik stosunku odległości do

fotografowanego  przedmiotu,  a  średnicy  obiektywu  i  samego  palnika.  Jeśli  odległość  obrazowania  będzie

mniejsza od średnicy palnika lampy pojawi się rzeczowa czarna niedoświetlona dziura w centrum kadru z

poblaskiem wokół. W przypadku natomiast pracy na maksymalny skuteczny zasięg lampy wydaje się że taką

optymalną  odległością  jest  wartość  okołu  stu  centymetrów,  tym nie  mniej  również  i  150 cm pozostaje  w

zasięgu modelu RF-550D, przy czym nie należy się wówczas spodziewać wyjątkowo dużej ilości światła.

Lampa pierścieniowa umożliwia wypełnienie planu światłem co ma walne znacznie w przypadku fotografii makro żywych modeli, gdzie liczy się szczególnie krótki czas otwarcia migawki
aby możliwa była rejestracja modeli pozostających w ruchu, tu po lewej lampa TRAVOR RF-550D włączona w trybie błysku całym palnikiem i maksymalnej jasności, po prawej lampa

wyłączona co wymusiło wydłużenie czasu otwarcia migawki uniemożliwiając zarejestrowanie ostrego obrazu przemieszczających się owadów.
wykonano zestawem: FUJIFILM X-T20 + obiektyw FUJINON XF 18-55 mm f/2.8-4 OIS z pierścieniem pośrednim makro MeiKe MK-C-AF3B 16 mm + lampa LED TRAVOR RF-550D
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zdjęcia przykładowe, po lewej i prawej lampa w trybie maksymalnej jasności i świetle ciągłym, z założonym białym mlecznym dyfuzorem
wykonano zestawem: FUJIFILM X-T20 + obiektyw 7artisans 60mm f/2.8 Macro + lampa LED TRAVOR RF-550D

zdjęcia przykładowe, po lewej i prawej lampa włączona w trybie błyskowym przy maksymalnej jasności, po prawej zdjęcie ilustrujące problem powstały podczas fotografowania z
obiektywem zmiennoogniskowym 18-55 mm, gdzie w przypadku ustawienia ogniskowych w zakresie 18-35 mm należy liczyć się z ryzykiem powstania winiety
wykonano zestawem: FUJIFILM X-T20 + obiektywy po lewej 7artisans 60,mm f/2.8 Macro po prawej FUJINON XF 18-55 mm f/2.8-4 OIS + lampa LED TRAVOR RF-550D

zdjęcia przykładowe ilustrujące różnice w stopniu wypełnienia światłem kompozycji przez omawianą lampę, po lewej lampa w wyłączona, po prawej włączona w trybie światła ciągłego i
maksymalnej jasności palnika

wykonano zestawem: FUJIFILM X-T20 + obiektyw 7artisans 60mm f/2.8 Macro + lampa LED TRAVOR RF-550D

Warto, czy nie... kilka słów na zakończenie
Lampa  marki  TRAVOR  model  RF-550D  jest  jak  to  często  bywa  w  przypadku  tańszych  akcesoriów

fotograficznych kompromisem pomiędzy  wydajnością,  jakością,  a  ceną.  Z  całą  pewnością jest  modelem

oferującym liczne i ważne zalety jak duża jasność maksymalna wynoszą aż GN=15, na plus należy również

zaliczyć jej niski apetyt na energię, możliwość pracy w trybie stałym i połówkowym. Warto też wspomnieć o

dużej liczbie pierścieni montażowych obecnych w zestawie sprzedażowym, umożliwiającym jej zamocowanie

do  różnego  typu  obiektywów.  Na  plus  również  ogólna  jakość  wykonania,  użytych  materiałów,  oraz  ich
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spasowania.

Na minut natomiast zdecydowanie trzeba zapisać modelowi swobodny i niczym nie ograniczony obrót palnika

wokół  osi  obiektywu  po  zamocowaniu  na  pierścieniu  montażowym,  co  skutecznie  utrudnia,  by  nie

powiedzieć  eliminuje  możliwość  korzystania  z  trybów  pracy  połówkowych  palnika.  Z  istotniejszych

mankamentów trzeba jeszcze dodać tu brak funkcji  automatycznego wyłączania,  wykonanie gorącej  stopki

wyłącznie z tworzywa sztucznego, oraz brak możliwości skutecznego dokręcenia korpusu pilota lampy do szyn

gorącej stopki aparatu.

Lampa pierścieniowa LED TRAVOR RF-550D z całą pewnością nie jest produktem wolnym od wady, szczególnie istotną z nich jest samoczynne obracanie się palnika lampy na pierścieniu
montażowym skrajnie utrudniając korzystanie z funkcji błysku połówkowego, można też mieć zastrzeżenia do gradacji jasności światła pomiędzy zadanymi jej wartościami, ogólnie jednak

biorąc pod uwagę jej niską cenę, oraz dobre wykonanie jest modelem którego zakup warto rozważyć jako dodatkowego źródła światła dopełniającego podczas fotografowania w dużym
zbliżeniu, po lewej fotografia wykonana z wykorzystaniem omawianej lampy ustawionej w trybie błysku całym palnikiem i maksymalnej jasności, po prawej autor podczas wypadu

terenowego gdzie testowana była rzeczowa lampa.

Podsumowując lampa TRAVOR RF-550D przestawia sobą w moim odczuciu duży potencjał użytkowy, nie jest

z całą pewnością wolna od wad, jednak warunkując jej niską cenę z ogólną wydajnością świetlną ostateczna

ocena  jest  na  plus. Decydując  się  jednak  na  jej  zakup,  lub  modeli  podobnych,  trzeba  być  świadomym

ograniczeń wynikających ze specyfiki pracy z tego typu lampami, jeśli nastawiamy się przede wszystkim na

plenerową fotografię makro, a jest nas stać na większy wydatek znacznie lepszym rozwiązaniem może być

zainwestowanie w lampy lub zestawy wielu palnikowe.

Zalety:
• bardzo niska cena
• dobry stosunek ceny do jakości

• duża ilość światła w trybie maksymalnej jasności
• możliwość pracy palnika w czterech trybach, ciągłym, błyskowych i połówkowym (L/R)

• proste sterowanie funkcjami lampy

• wysoka wydajność na jednym zestawie baterii / akumulatorków
• czytelny ekran LCD
• samoczynne wygaszanie i podświetlanie ekranu LCD
• duża liczba dołączanych pierścieni montażowych umożliwiających wykorzystanie lampy do różnego typu obiektywów
• cztery rodzaje dyfuzorów modyfikujących barwę światła
• zgodność ze standardową gorącą stopką Multi Interface Shoe
• możliwy do uzyskania szeroki zakres temperatury światła od 3000 do 9000 K

Wady:
• brak funkcji automatycznego wyłączenia
• stosunkowo mała różnica jasności pomiędzy maksymalną, a minimalną mocą palnika
• niejednorodny skok jasności światła w stosunku do zadanej mocy palnika
• brak mechanizmu przeciwdziałającego samoczynnemu obracaniu się palnika wokół osi obiektywu

• podstawa gorącej stopki wykonana z plastyku

• brak możliwości montażu palnika do gwintu statywowego
• luzy pomiędzy pierścieniem mocującym korpus pilota do szyn gorącej stopki
• brak czujnika fotoceli
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Uwagi:
• winieta w przypadku pracy z krótkimi zoomami, oraz stałoogniskowymi obiektywami szerokokątnymi

Przydatne linki: 
• oficjalna strona marki TRAVOR (Chińska) – http://www.travor.cn/

• strona marki TRAVOR / opis omawianej lampy RF-550D – http://www.travor.cn/en/show.php?id=87# 

• sklep marki TRAVOR na platformie handlowej AliExpress – https://pl.aliexpress.com/item/1578955602.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4d5b5c0fQo1qRS

Opracowania powiązane opracowania w dziale „SPRZĘT”:
• zewnętrza   l  ampa błyskowa Quadralite Stroboss 36F  
• lampa światła ciągłego Yongnuo YN-216 3200K-5500K  

• obiektyw 7artisans   60 mm f2.8 Macro  

• szyny nastawcze makro FOTGA model SKU062900  

• pierścienie pośrednie marki MeiKe model MK-C-AF3B  
• aparat FUJIFILM X-T20  
• aparat FUJIFILM X-M1  
• obiektyw FUJIFILM FUJINON XF 18-55mm f/2,8-4 R LM OIS  
• obiektyw FUJIFILM FUJINON XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS  
• obiektyw FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS  
• konwerter makro RAYNOX DCR-250  
• statyw fotograficzny TRIOPO C-158  

oficjalna strona marki:

www.travor.cn

opracowanie i zdjęcia z wyłączaniem innych od omawianego modeli lamp to jest: 
lampy Nikon SB-R1 makro, pierścienia SX1 Nikon, oraz lamp Travor ML-2D i ML-3D:

Sebastian Nikiel
25.04.2020

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

Fotografie modeli lamp Nikon SB-R1 makro, Travor ML-2D i ML-3D, oraz pierścienia SX1 Nikon, pobrano ze strony Nikon Polska (www.nikon.pl), strony marki www.travor.cn ,
oraz  sklepu  online  Travor  na  platformie  handlowej  AliExpress  (www.pl.aliexpress.com),  którzy  pozostają  ich  wyłącznym  właścicielem,  posiadającym  pełnie  praw  do
rozporządzania  nimi.  Rzeczowe  fotografie  zaprezentowano  w  opracowaniu  zgodnie  z  art.  29  ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych,  jako  ograniczenie
majątkowych praw autorskich na rzecz dozwolonego użytku, zgodnie z nowelizacją rzeczowej ustawy z 2015 roku, wyłącznie w celu prezentacji i szerszego zobrazowania
poruszanych tematów, pozostających w ścisłym związku z jego tematem.
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