Nazwa: zestaw do bezprzewodowego zdalnego sterowania
migawką aparatu
Producent: PIXEL (Pixel Enterprise Limited)
Model:
• zestaw – TW-283
•
odbiornik – TW-283 RX
•
nadajnik (pilot) – TW-283TX
Wersja modelu: 90 . FJ (FujiFilm)
Łączność: bezprzewodowa / przewodowa (z kablem bez
odbiornika)
Częstotliwość łączności: 2,4 GHz
Kanały łączności: 30
Zasięg łączności: do 80 m
Budowa / zawartość zestawu:
•
pilot / nadajnik sterujący funkcjami migawki aparatu
•
odbiornik sygnału pilota
•
kabel łączący odbiornik z body aparatu
Zasilanie:
•
pilot / nadajnik – 2 baterie lub akumulatorki AAA 1.5V
•
odbiornik – 2 baterie / akumulatorki AAA 1.5V
Ekran LCD: TAK
• pilot (nadajnik) – LCD monochromartyczny – 33,0 x 21,5 mm / podświetlany na żółto
•
odbiornik – LCD monochromartyczny – 26,5 x 13 mm / podświetlany na żółto
Połączenie przewodowe odbiornik body aparatu: minijack 3,5 mm / wybrana wersja body (FUJIFILM micro USB)
Montaż odbiornika: gorąca stopka body aparatu
Dwustopniowy przycisk migawki nadajnika: TAK / zgodny a autofokusem
Czas czuwania:
•
nadajnik do 1000 godzin
•
odbiornik do 400 godzin
Automatyczne wyłączanie:
•
nadajnika – deklarowany 30 minut
•
odbiornika – brak
Wymiary:
•
nadajnika – 145,5 x 40 x 18 mm (długość / szerokość / grubość)
•
odbiornika – 73,5 x 38 x 31 mm (długość / szerokość / grubość)
Waga elementów:
•
nadajnik – 53 g bez baterii / 79 g z bateriami
•
odbiornik – 37 g bez baterii / 63 g z bateriami
•
kabel – 8 g
Waga zestawu:
•
bez baterii – 98 g
•
z bateriami – 150 g
Ważniejsze funkcje:
•
zdjęcia pojedyncze / zdjęcia seryjne – ilość zależna od ustawień i możliwości aparatu
•
BULB / maksymalny czas otwarcia migawki – 99 godzin / 59 minut / 59 sekund / lub do wyczerpania baterii
•
samowyzwalacz / od 1 do 59 sekund / z powtórzeniem zdjęcia od 1 do 99
•
timer – od 0 sekund do 99 godzin 59 minut 59 sekund w 1 sekundową gradacją
•
interwałometr – ustawienie czasu i ilości wykonanych ujęć w każdej serii, oraz opóźnienia pomiędzy kolejnymi nimi /
regulacja ilości serii do powtórzenia
Kompatybilność z automatyką aparatów / typ wejścia:
•
DC0:
◦ NIKON: D850 series, D800 series, D810 series, D700, D500, D200, D300 series, D2 series, D1 series, D4, D5,
N90s, F5, F6, F100, F90, F90X, Ds3
◦ FUJIFILM: S5 Pro, S3 Pro
◦ KODAK: DSC-14n
•
DC2:
◦ NIKON: DSLR D7500, D7200, D7100, D7000, D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3400, D3300,
D3200, D3100, D750, D610, D600, D90, Df, Z6, Z7
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N3:
◦ Canon: EOS 7D series, 5D series, 1D series, 6D series, 50D series, 40D, 30D, 20D, 10D
◦ E3:
◦ Canon: PowerShot G10, G11, G15, G12, G1X, SX50
◦
EOS 3000D, 150D, 1300D, 1200D, 1100D, 1000D, 800D, 760D, 750D, 700D, 50D, 600D, 550D, 500D, 450D,
400D, 350D, 300D, 200D, 100D, 60D, 80D, 77D, EOS R, EOS RP
◦ PENTAX: K-5, K-7, K10, K20, K100, K200
◦ SAMSUNG: GX-1L, GX-1S, GX-10, GX-20, NX100, NX11, NX10, NX5
◦ CONTAX: 645, N1, NX, N Digital
◦ Olympus: E-M1 Mark II
◦ FUJIFILM: X-T3, X-T30, GFX 50R
•
S1:
◦ SONY: DSLRα900, α850, α700, α560, α550, α700, α500, α450, α400, α350, α300, α200, α100, α99, α77, α65,
α57, α55, α33, α37
◦ Konica Minolta: DIMAGE α2, α1, 9, 7Hi, 7, 5, 4, 3, DYNAMAX 7D, 5D
◦ S2:
◦ SONY: α9, α99II, α7, α7II, α7III, α77II, α7R, 7RII, α7RIII, α7S, α7SII, α58, α300, α6500, α6300, α6400, α600,
HX300, RX100II, RX100III, RX100IV, RX100V, RX100VI, NEX-3NL
•
90:
◦ FUJIFILM: GFX50S, X-Pro2, X-T2, X-T2, X-T20, X-T10, X-E2S, X-E2, X-M1, X-A10, X-A3, X-A2, X-A1, X100F,
X100T, X70X30, X2, XQ1, FinePix S1
•
L1:
◦ Panasonic: DMC FZ50, FZ50K, FZ50S, FZ30, FZ150, FZ30K, FZ30, FZ20, FZ20K, FZ200, FZ20S, LC-1, L1,
L10,G10, G2, G1, Gf1, Gh2, Gh1, G3, Gx1, G5
◦ Leica: DIGILUX2, DIGILUX3
•
UC1:
◦ Olympus:
▪ E series: E-620, E-600, E-550, E-520, E-510, E-450, E-420, E-410, E-400, E-100, E-30, E-PM1, E-M5, E-M5
Mark II, E-M1, E-M10 Mark II
▪ PEN series: E-PL2, E-PL3, E-P3, E-P2, EP-1
▪ SP series: SP-590UZ, 570UZ, 565UZ, 550UZ, 510UZ, 810UZ, SZ-30MR, SZ-20, SZ-11, XZ-1
•
CB1:
◦ OLYMPUS: E1, E3, E10, E20, E5
Gwarancja: TAK / w zależności od miejsca zakupu – producenta / 12 miesięcy
Polski serwis: NIE
Zakupiono: Chiny / internetowa platforma handlowa AliExpress
Cena w chwili zakupu: 27,88 $ / 111,52 zł (dla ceny dolara US 4,00 zł)
•

Przeznaczenie:

Bezprzewodowy zestaw umożliwiający zdalną kontrolę migawki aparatu, pozwalający na pracę w kilku
programowalnych trybach pracy, w tym samowyzwalacza, bulb i timera, dostępny dla różnych typów aparatów.
Tytułem wstępu – dylematy fotografujących...

Jednym z akcesoriów fotograficznych którego nie powinno zabraknąć w naszej torbie czy plecaku ze sprzętem,
jest z całą pewnością pilot umożliwiający zdalną kontrolę migawki aparatu. Te najprostsze, często
producenckie, to piloty przewodowe, rzadziej bezprzewodowe o mocno ograniczonej funkcjonalności, do której
należy proste wyzwolenie migawki oraz ewentualnie tryb BULB. To zdecydowanie za mało jeśli myślimy o
bardziej zaawansowanej fotografii, szczególnie na długich czasach otwarcia migawki, astrofotografii, rejestracji
zdjęciach poklatkowych, wielu-klatkowe ujęciach, czy wreszcie autoportretach własnym, lub grupowym. To
zresztą tylko kilka z mnóstwa możliwych zastosowań takiego pilota.
Cóż jednak zrobić skoro te markowe, dedykowane piloty, lub wcześniej wężyki spustowe (a które do dziś są
obsługiwane przez niektóre modele aparatów FUJIFILM), nie tylko posiadają ułomną funkcjonalność, ale są
też skandalicznie drogie, również z ich dostępnością bywa różnie. Tak, tak, już widzę jak niektórzy zaprzeczają
mówiąc że większość nowych modeli zaawansowanych aparatów, czy to bezlusterkowców, lustrzanek, a nawet
kompaktów, umożliwia obsługę migawki za pomocą połączenia WiFi, lub bluetooth ze smartfonem, a każdy
większy producent posiada dedykowaną do tego celu aplikację. To prawda i cenię sobie niezwykle tą
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możliwość, ba w bardzo wielu przypadkach możliwość ta znosi potrzebę używania zewnętrznego pilota,
niestety nie dotyczy to wszystkich sytuacji zdjęciowych.

Tak długo jak aplikacje do zdalnego sterowania migawką i parametrami ekspozycji aparatów nie umożliwią pełnej zaawansowanej kontroli, w tym przede wszystkim nieograniczony czas otwarcia migawki
w trybie BULB, zaawansowane bezprzewodowe lub przewodowe piloty wciąż będą niezbędne do kreatywnej pracy. Takie zdjęcia jak powyższe, gdzie czas ekspozycji liczy się w minutach nie mogłyby
powstać bez takich właśnie urządzeń. Tu od lewej: kaskady na rzece Białka, Dolina Bystrej, Beskid Śląski (marzec 2021) / karuzela na świątecznym kiermaszu na Placu Bolesława Chrobrego w BielskuBiałej (grudzień 2020) – oba zdjęcia wykonano aparatem FUJIFILM X-T20 z wykorzystaniem zestawy do zdanej kontroli migawki YouPro YP-870 II («recenzja»)

Aplikacje takie mają szereg poważnych ograniczeń, trudno tu mówić o ogólnikach ze względu na fakt że u
każdego producenta wygląda to nieco inaczej, posłużę się więc przykładem zaczerpniętym z własnego parku
sprzętowego, to jest FUJIFILM Camera Remote, w tandemie z aparatem FUJIFILM X-T20. Z całkowicie
niezrozumiałych dla mnie powodów maksymalny czas otwarcia migawki ograniczono do 30 sekund w trybie
obsługi zdalnej. Uniemożliwiono również wykorzystanie tak kluczowej funkcji jak bracketing, rejestrację serii
zdjęć, brak też podglądu punktu ostrości (focus peaking), nie wspominając o bardziej rozbudowanych

Problemy dotyczące rzeczowej aplikacji nie są bynajmniej rzeczą
niespotykaną u innych producentów. Część z nich można wyjaśnić wpływem długotrwałego połączenia aparat /
smartfon na ogniwo tego ostatniego, ale nie wszystkie. Tak czy siak pomimo sporego potencjału obecnego w
takim rozwiązaniu (wciąż nie w pełni wykorzystanego) tak długo jak nie umożliwią one równie zaawansowanej
jak zewnętrzne piloty obsługi migawki aparatu, tak długo te ostatnie pozostaną niezbędne.

funkcjach jak timer, czy interwałometr.

Dedykowane producenckie wężyki spustowe / piloty, umożliwiają często wyłącznie najbardziej podstawową obsługę, to jest przewodowe otwarcie migawki w trybie programowym, lub BULB i to właściwie
wszystko… kontrastem wobec tych więcej niż minimalistycznych możliwości stoi cena wersji oryginalnych tych banalnych urządzeń, tu powyżej po lewej oryginalny wężyk spustowy marki FUJIFILM RR90 którego cena waha się w przedziale od 150 do 200 zł, po prawej równie prosty ale choć tańszy jego zamiennik – wężyk RR90 marki JJC za około 30 do 50zł.

Osobną kwestią pozostaje tu cena i dostępność takich urządzeń. Nie dość że urządzenia producenckie, znów
na przykładzie FUJIFILM, tudzież wężyk spustowy RR90, przy znikomej funkcjonalności, potrafi kosztować od
150 do 200 zł,

to są również niekompatybilne względem aparatów innych marek, a nawet w obrębie
poszczególnych modeli danej marki. To doprawdy kuriozum że pomimo upływu lat, dekad, wciąż nie
doczekaliśmy się ujednoliconego standardu wejścia / wyjścia, zamiast tego każdy producent sobie rzepkę
skrobie, a ściślej opróżnia nasze portfele. Zostawmy już jednak te rozważania i wieszanie psów na
producentach sprzętu fotograficznego (...nie żeby mi to nie sprawiało przyjemności).
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Na szczęście rynek nie lubi próżni i tak gdzie wybór jest ograniczony, a ceny skandalicznie zawyżone, szybko
pojawiają się firmy trzecie oferujące tańsze, alternatywne produkty. Mowa oczywiście przede wszystkim o
markach Chińskich. Tak jest i w przypadku omawianego w tej recenzji zestawu do zdalnej, bezprzewodowej
obsługi migawki aparatu marki PIXEL, model TW-283. Serdecznie zapraszam do lektury w której przyjrzymy
się budowie, funkcjom, mocnym i słabym stronom zestawu.

Zakup – dlaczego ten zestaw i co z poprzednikiem?
Rzeczowy zestaw marki PIXEL model TW-283, zakupiłem zwyczajowo już chyba dla mnie, bezpośrednio w
Chinach na platformie handlowej AliExpress za 27,88 $ czyli obecnie około 111,52 zł (dla ceny dolara US na
poziomie 4,00 zł). Zanim przejdziemy dalej pozwolę sobie na małą dygresję. Bardzo podobny zestaw, również
zakupiony w Chinach, na tej samej platformie handlowej i w podobnej cenie, lecz marki YouPro model YP-870
II nabyłem w sierpniu 2015 roku – jego recenzję znajdziecie «tutaj», służy mi on więc już bezawaryjnie ponad
sześć lat.

Szerokie spektrum nowoczesnych aparatów, od kompaktów przez bezlusterkowce, po lustrzanki oferuje możliwość zdalnej kontroli parametrów ekspozycji i migawki z poziomu smartfon. Służą temu
producenckie aplikacje. Tu powyżej po lewej i prawej zrzuty ekranu takiej właśnie aplikacji marki FUJIFILM przygotowanej do jej apartów. Bardzo sobie cenię tę możliwość pracy, to olbrzymie ułatwienie,
otwierające zupełnie nowe możliwości zdalnej pracy, tym jednak większa szkoda że aplikacje takie są bardzo często ograniczane pod kątem funkcjonalności, choć zdaje się że nie stoją za tym żadne
względy techniczne. Tu po prawej portret z Żoną w Wąwozie Homole w Pieninach, wykonany właśnie za pomocą rzeczowej zdalnej aplikacji Camera Remote Control i aparatu FUJIFILM X-T20.

Zaraz, zaraz skoro bezawaryjnie to czemu zakupiłem kolejny? Cóż, aby mieć o czym pisać i aby móc go dla
was zrecenzować. Dobrze nieco poważniej, powód był dość prozaiczny – wiek poprzednika, fakt że w trakcie
jego służby zdołałem go utopić, choć pomimo to wciąż dzielnie działa, oraz spodziewane podwyżki cen
elektroniki (i niestety nie tylko) użytkowej. Dość powiedzieć że od chwili zakupu omawianego zestawu
minęło zaledwie pół roku a cena wzrosła średnio do 35 z 27 dolarów amerykańskich. To bardzo duży skok,
blisko 30 %. Nie wpływa to jednak w żaden sposób na jego konkurencyjność względem pilotów dostępnych

Powody te są aż nadto
wystarczające aby zabezpieczyć się na ewentualność zakończenia służby przez leciwy zestaw YouPro YP-870 II.

w kraju, w szczególnie producenckich, gdyż i one proporcjonalnie podrożały.

Dlaczego więc nie zdecydowałem się na zakup tego samego modelu po raz drugi skoro tak dobrze się
spisywał? Cóż z ciekawości, firma PIXEL jest bowiem znacznie lepiej znana od jednak dość niszowej u nas
YouPro, a ich produkty w tym rzeczowy zestaw zbiera dość pochlebne opinie. Skuszony nimi postawiłem więc
na zmianę, pomimo że YouPro pozostaje nieco tańszy. Czy decyzja ta była słuszna i zestaw PIXEL TW-283
zasługuje na swoje dobre imię? Przyjrzyjmy się więc jego budowie i możliwościom...
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Widoczny po lewej (stan aktualny, zdjęcie wykonane podczas pisania niniejszej recenzji) zestaw do zdalnej kontroli migawki aparatu Chińskiej marki YouPro model YP-870 II służy mi bezawaryjnie od
sierpnia 2015 roku, w tym czasie współpracując z aparatem FUJIFILM X-M1, oraz FUJIFILM X-T20, umożliwiając mi rejestrację mnóstwa kreatywnych fotografii, jak choćby to widoczne po prawej
przedstawiające kaskady na potoku Wapienica w Dolinie Wapienicy w Beskidzkie Śląskim.

Budowa i materiały...

Po odczekaniu niespełna trzech tygodni, co zważywszy na zawirowania w łańcuchach dostaw należy uznać za
wynik dobry biorąc poprawkę że była to darmowa ekonomiczna przesyłka, odebrałem z rąk kuriera paczkę.
Wewnątrz natrafiłem na zawiniątko z folii bąbelkowej i dopiero pod nim na zakupiony zestaw PIXEL TW-283.
Produkt dostarczony został w estetycznym kartoniku z białego papieru kredowego. Nadrukowano na nim prócz
wizerunku samych elementów zestawu bardziej przydatne informacje, a wśród nich typ przyłącza, tudzież
przewodu łączącego odbiornik z aparatem, właściwego dla danego modelu i producenta.
W moim przypadku było to oczywiście micro USB w systematyce producenta „typ 90”

przyłączy w nagłówku)

(patrz lista dostępnych

dedykowany do współpracy z wybranymi aparatami marki FUJFILM serii X, oraz

GFX50S, w tym posiadanego przeze mnie modelu X-T20. W dolnej części przedniego panelu i prawego boku
opakowania w postaci estetycznych ikonek dodano informacje określające podstawowe funkcje zestawu. Na
bocznych panelach znajdziemy jeszcze informacje o zgodności urządzenia z różnymi normami takimi jak:
RoHS, FC, CE, czy o możliwości poddania recyklingowi. Ciekawsze są umieszczone na lewym boku dwa kody
QR. Jeden z nich prowadzi bezpośrednio na stronę produktu, natomiast drugi do wsparcia udzielanego przez
chiński komunikator WeChat. Na tylnym panelu dodano szczegółową listę obsługiwanych aparatów i dane
kontaktowe marki Pixel. Całość zachowuje elegancki, zrównoważony wygląd, bez popadania w designerską
przesadę.

Po przecięciu naklejki chroniącej przed dostępem do wnętrza kartoniku, przyszło mi się nieco pomocować ze
znajdującym się wewnątrz drugim, wykonanym z szarego twardego kartonu opakowaniem. Uformowany w
szereg komór skrywał w sobie zakupione urządzenie. Ogólnie plus nie tylko za wymienioną estetykę, ale
przede wszystkim trwałość opakowania
uszkodzeniem w trakcie podróży.

dobrze

zabezpieczającego

urządzenie

przed

ewentualnym
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Gdy wreszcie udało mi się wysunąć rzeczowy kartonik mogłem wyjąć zestaw do zdalnej kontroli migawki
aparatu marki PIXEL TW-283, na który składał się odbiornik TW-283 RX, pilot (nadajnik) TW-283TX, oraz
Każdy w tych elementów był zapakowany w oddzielny woreczek, a
ekrany LCD urządzeń chroniła dodatkowa folia. Prócz rzeczowych w kartoniku znalazłem jeszcze tylko
instrukcję obsługi w języku angielskim i chińskim. Tu też przydatna informacja, instrukcję tą, oraz zdjęcia
samego produktu można pobrać ze strony produktu «tutaj».

przewód łączący odbiornik z aparatem.

Zsunąłem z pilota i odbiornika woreczki przyglądając się im z zaciekawieniem. W tamtej właśnie chwili
zrozumiałem dlaczego są one tak zachwalane za swój wygląd. Oba elementy zestawu wykonano z bardzo
dobrej jakości czarnego tworzywa sztucznego. Podobnie było jednak i w przypadku zestawu You Pro, to co
odróżnia zestaw PIXEL TW-283 to jakość wykończenia i spasowania poszczególnych elementów obudowy
urządzeń. Brak było tu jakichkolwiek nadlewek materiału, szpary konstrukcyjne pomiędzy panelami są
równe, a powierzchnie zostały starannie wykończone. Wrażenie to szczególnie staje oczywiste podczas
otwierania, zamykania komory baterii. Pokrywa otwiera się miękko, widoczne staje się doskonałe
spasowanie elementów, przy czym ich blokada zapewnia właściwą ochronę przed samoczynnym otwarciem
na przykład w kieszeni spodni.

Jedną z pierwszych rzeczy jaka zwraca uwagę po wyjęciu z opakowania zestawu do zdalnej kontroli migawki Chińskiej marki PIXEL model TW-283 (po lewej) jest wysoka jakość wykonania i
wykorzystanych materiałów. Omawiany zestaw umożliwił mi wykonanie wielu pięknych klatek, pomimo że pozostaje on na służbie względnie krótko, od wiosny 2021 roku – tu jedno z ujęć wykonanych
podczas jesiennego wypadu w Beskid Śląski, widok z rejonu Beskidu, nieopodal Przełęczy Karkoszczonka na gminę Brenna, oraz masyw Równicy. Zdjęcie złożone z trzech klatek, wykonane pilotem
PIXEL TW-283 w trybie bracketingu z przesunięciem ekspozycji o 1/3 EV.

Nadajnik PIXEL TW-283TX...
W przypadku pilota, tudzież nadajnika TW-283TX uwagę zwraca jednak coś jeszcze – jego względnie duże

Oczywiście osoby które nie miały wcześniej do czynienia z innym zestawem zapewne nie zwrócą na
to uwagi, przynajmniej do czasu gdy będą chciały go schować do kieszeni spodni. Długość pilota to aż 145,5
mm przy szerokości 40 mm i grubości 18 mm. To prawie centymetr więcej na długości niż w przypadku
rozmiary.

6
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.

YouPro YP-870 Tx.

Globalnie korpus pilota cechuje dość mocna, jednolita, nieznacznie tylko zwężająca się ku
dołowi budowa korpusu. Trzeba tu jednak uczciwie przyznać że rozmiar taki z całą pewnością czyni go
bardziej ergonomicznym. Tej ostatniej cesze sprzyja również lekkie przewężenie w dwóch trzecich wysokości
korpusu pilota czyniące chwyt pewniejszym.

Pewnym zaskoczeniem były dla mnie istotnie większe rozmiary zarówno nadajnika, jak i odbiornika zestawu PIXEL TW-283 – wysokość pilota to aż 145,5 mm przy szerokości 40 mm i grubości 18 mm.
To prawie centymetr więcej na długości niż w przypadku YouPro YP-870 Tx (na zdjęciu po lewej). Ogólnie jednak należy pochwalić markę za staranne wykonanie, wygodę, oraz jakość wykończenia
urządzenia.

Powierzchnia tworzywa tworzącego korpus jest dość śliska, tu rzeczywiście mogłoby być nieco lepiej,
sprawę ratuje tu nieco dodana na przednim panelu w dolnej połowie struktura przypominająca fakturę skóry.
Część centralną w osi opisanego przewężenia zajmuje okrągły 12 mm, dwustopniowy spust przycisku
migawki. Dookolnie chroni go kryza z tworzywa sztucznego w założeniu mający chronić przycisk przed
przypadkowym wciśnięciem. Wysokość tego elementu zrównana została z górnym panelem przedniej części
korpusu. Natrafimy tam na duży – 17,5 mm wybierak krzyżakowy, otoczony ozdobnym srebrnym rantem z
tworzywa, a powyżej po lewej i prawej dwa przyciski funkcyjne. Powyżej nich zobaczymy monochromatyczny
ekran LCD o rozmiarach 33,0 x 21,5 mm, wraz z ramką szybki go przykrywającej mającej 35 x 25 mm.

Przedni panel korpusu zamyka ulokowana po lewej ponad ekranem LCD, dioda powiadomień LED. Tuż obok
niej nadrukowano białą farbą logo marki, natomiast nazwę modelu urządzenia dodano pod ramką szybki
chroniącej ekran, w prawy górnym rogu. Spoglądając na boczny górny rant pilota, powyżej diody
powiadomień, w osi urządzenia dodano gniazdo dla kabla komunikacyjnego, tudzież minijack 3,5 mm. Na
spodniej części korpusu pilota TW-283TX, w jego dolnej części, trafimy na klapkę komory baterii. Urządzenie
zasilane jest przez dwie baterie lub akumulatorki w standardzie AAA (LR03). Spoglądając na komorę baterii,
klapkę ją zamykającą, oraz gniazdo komunikacyjne, nie dostrzeżemy żadnych uszczelnień. W praktyce
oznacza to całkowity brak ochrony przed wodą

(podobnie jak zestaw

YouPro YP-870 II,

o czym się
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przekonałem naocznie topiąc go w potoku zestaw).

Pilot/nadajnik PIXEL TW-283TX zasilany jest przez dwie baterie, lub akumulatorki w standardzie AAA (LR03). Spoglądając na komorę baterii, klapkę ją zamykającą, oraz gniazdo komunikacyjne, nie
dostrzeżemy żadnych uszczelnień. W praktyce oznacza to niestety całkowity brak ochrony przed wodą...

Globalnie trzeba przyznać że korpus pilota / nadajnika PIXEL TW-283TX cechuje bardzo dobra ergonomia.
Trzyma się go komfortowo i pewnie, obsługa jest wygodna bez względu na rozmiar naszych dłoni. Mały minus
za mimo wszystko dość śliskie wykończenie powierzchni. Ceną za wygodę są zwiększone wymiary pilota i o
ile nie będzie to problemem w studio fotograficznym, o tyle podczas wypadów terenowych może już nieco
przeszkadzać. Pod kątem ogólnego wykończenia o urządzeniu można się wypowiadać tylko w superlatywach.
Nic nie trzeszczy, wszystkie panele zostały starannie wykończone i spasowane, a przyciski cechuje wyraźny,
wymagający użycia odpowiedniej siły skok. Wyjątek stanowi tu dwustopniowy przycisk zwalniający migawkę
apartu. Ten niestety odznacza się przesadnie miękkim skokiem, co szybko odczujemy przenosząc pilot w
kieszeni spodni.

Odbiornik PIXEL TW-283 RX...

Drugą częścią zestawu do zdalnej kontroli migawki jest oczywiście odbiornik, tudzież PIXEL TW-283 RX.
Podobnie jak pilot / nadajnik, wykonany został w całości z dobrej jakości tworzyw sztucznych. Tak jak i jego
cechuje go wzorowe wykończenie i spasowanie materiałów. Pod kątem wyglądu mamy tu do czynienia z
typową dla podobnych odbiorników budową. Urządzenie ma kształt wydłużonego prostopadłościanu o
rozmiarach 73,5 x 38 x 31 mm (długość / szerokość / grubość). Jego czoło zostało zaokrąglone, podobnie lekko
ścięto i zaokrąglono krawędzie dolnej ścianki.
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Odbiornik PIXEL TW-283 RX podobnie jak pilot wykonany został w całości z dobrej jakości tworzyw sztucznych. Cechuje go wzorowe wykończenie i spasowanie materiałów. Urządzenie ma kształt
wydłużonego prostopadłościanu o rozmiarach 73,5 x 38 x 31 mm (długość / szerokość / grubość).

Jeśli porównamy jednak rozmiary omawianego odbiornika PIXEL TW-283 RX z odbiornikiem z zestawu
YouPro YP-870 Tx Rx II, widać że omawiane urządzenie jest znacznie od tego ostatniego większe. Dobrze to
oddaje ogólne wrażenia co do jego wielkości i o ile w przypadku nadajnika można było powiększone rozmiary
tłumaczyć ergonomią, o tyle w tym przypadku nie ma usprawiedliwienia dla tak sporych rozmiarów. Ma to
również swoje przełożenie praktyczne, odbiornik zamontowany na gorącej stopce aparatu fotograficznego
mocno wystaje w przód. Utrudnia to operowanie pierścieniem przysłony obiektywu. Tu więc pierwszy minus
dla urządzenia.

Wydłużony korpus odbiornika PIXEL TW-283 RX może powodować problemy z wygodną obsługą pierścienia ostrości obiektywu, gdyż mocno wysunięty jest poza obrys korpusu aparatu. Tu porównanie
wielkości omawianego urządzenia po lewej na zdjęciu 1 i 2, oraz YouPro YP-870 Tx Rx II.

Spójrzmy teraz na górny panel odbiornika PIXEL TW-283 RX. W dolnej połowie ulokowano symetrycznie po
bokach dwa przyciski funkcyjne. Ten po lewej umożliwia włączanie / wyłączanie urządzenia, oraz przy
równoczesnym przytrzymaniu z przyciskiem po prawej zmianę kanału łączności w zakresie od 1 do 30 (CH01
– CH30). Przycisk po prawej umożliwia również włączenia 5 sekundowego podświetlenia ekranu. Skoro
wspomniałem o tym ostatnim, znajduje się on tuż powyżej rzeczowych przycisków.
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Ważną zaletą budowy odbiornika jest dodany na stopce montażowej pierścień umożliwiający pewniejszy montaż na body aparatu, czy dowolnej innej standardowej gorącej stopce. Urządzenie może
komunikować się z nadajnikiem na paśmie jednego z 30 dostępnych kanałów (CH01 – CH30). Tu po prawej odbiornik PIXEL TW-283 RX zamontowany na gorącej stopce aparatu FUJIFILM X-T20.

Podobnie jak w przypadku pilota jest to monochromatyczny ekran LCD o rozmiarze 7,5 x 20,5 mm, natomiast
przykrywająca go szybka, wraz z czarną ramką, posiada wymiary 13 x 26 mm (wysokość / szerokość). Tak jak
w nadajniku, ekran podświetlany jest na żółto przez dwie diody ulokowane na jego bokach. Ilość oferowanego
tu światła jest wystarczająca do obsługi w ciemnościach, choć jego pokrycie ekranu pozostawia nieco do
życzenia. Diody oświetlają bowiem przede wszystkim krawędzie ekranu, podobnie jak ma to miejsce w
tańszych, starszych zegarkach elektronicznych. Tu mogłoby by być nieco lepiej.

Zarówno nadajnik, jak i odbiornik wyposażono w podobnej jakości monochromatyczny ekran LCD, w przypadku odbiornika mającego rozmiar 26,5 x 13 mm. Pewną wadą jest tu raczej anachroniczne i
niskiej jasności podświetlenie tych ekranów...

Powyżej ekranu, na lewej krawędzi natrafimy na diodę sygnalizująca pracę odbiornika. Gdy jest on aktywny
dioda miga na zielono, po wciśnięciu spustu migawki do połowy, tudzież pracy autofokusu, dioda świeci
zielonym światłem ciągłym, natomiast w chwili rozpoczęcia rejestracji klatki na czerwono, po czym zaczyna
migać podczas rejestracji zdjęcia na kolor zielony. Warto też wiedzieć że w przypadku pojawienia się błędu w
działaniu odbiornik zasygnalizuje nam to diodą palącą się na kolor czerwony. No właśnie błędach… a i takie
się podczas testów zdarzyły, szerzej o tym jednak pomówimy za chwilkę. Na górnym panelu, powyżej diody
powiadomień natrafimy jest tylko na nadrukowaną białą farbą nazwę i logo marki, typ odbiornika i napis
określający jego funkcję – wireless timer remote control, czyli w przybliżeniu bezprzewodowy pilot do timera.
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Przykłady kreatywnego wykorzystania zestawu do zdalnej kontroli migawki tu YouPro YP-870 II w tandemie z aparatem FUJIFILM X-T20 / oba zdjęcia wykonano w trybie BULB / po lewej widok na
przejście graniczne w Zwardoniu, po prawej centrum miasta Bielsku-Białej

W osi lewego boku, tuż przy krawędzi dolnej części natrafimy na takie samo jak w nadajniku wyjście
komunikacyjne, tudzież minijack 3,5 mm. Na bocznej płaszczyźnie dolnej części nadajnika TW-283 RX
nadrukowano białą farbą informację o kierunku zakręcania pierścienia blokującego urządzenie na gorącej
stopce aparatu. Tak docieramy do dolnego panelu urządzenia. W większości pokrywa go zsuwana klapka
zamykająca komorę dla baterii. Odbiornik zasilany jest podobnie jak pilot dwoma bateriami, lub
akumulatorkami AAA. Na duży plus precyzja, skuteczność i łatwość obsługi mechanizmu zabezpieczającego
pokrywę przed otwarciem komory baterii. W dolnej części jak się domyślacie dodano stopkę z wymienionym
pierścieniem umożliwiającą montaż i blokadę urządzania na standardowej gorącej stopce aparatu. Zarówno
stopka, jak i pierścień wykonana została z tworzywa sztucznego. Wyjątkiem jest tu obecny w centralnej części
stopki metalowy gwint o rozmiarze ¼ cala umożliwiający również montaż urządzenia bezpośrednio do
szybkozłączki, lub głowicy statywu.

Globalnie urządzenie, podobnie jak opisany powyżej nadajnik, cechuje wysoka jakość wykonania, oraz udany,
dobrze wpisujący się w obecne trendy design. Mały minus za nieco przesadne gabaryty, oraz znów podobnie
jak w przypadku pilota za brak jakichkolwiek dodatkowych uszczelnień chroniących urządzenie przed
wilgocią.
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Kabelek komunikacyjny…

Zasadniczo nie powinno tu być o czym pisać, ba w ogóle nie powinno się pisać o tak banalnej rzeczy jak
kabelek łączący rzeczowy odbiornik z aparatem. W tym jednak konkretnym przypadku element ten na tyle
mnie zaskoczył że postawiłem nieco szerzej o nim wspomnieć. Dobrym zwyczajem w przypadku takich i
podobnych urządzeń jest stosowanie kabli spiralnych. W pozycji zwiniętej mają one względnie niewielkie
wymiary, natomiast po rozciągnięciu dużo większą długość niż by wynikało z ich wymiarów w pozycji
neutralnej. Cecha ta ma bardzo duże znaczenie dla komfortu użytkowego w przypadku takim jak omawiany
zestaw.

Dobrym zwyczajem w przypadku zestawów kontroli migawki do pracy bezprzewodowej z opcją pracy przewodowej, jest stosowanie kabli spiralnych. Dzięki temu w pozycji natywnej są na tyle krótkie że
nie zwisają luźno na korpusie, a równocześnie po rozciągnięciu osiągają rozmiar do 100 cm co umożliwia wygodną pracę przewodową. Tu zestaw YouPro YP-870 Tx II zamontowany na aparacie
FUJIFILM X-T20, oraz jego spiralny przewód komunikacyjny.

Tu powracamy do bohatera naszej recenzji, ku mojemu zdziwieniu i rozczarowaniu zestaw PIXEL TW-283
wyposażono w zwykły prosty przewód o długości około 40 cm. Dla porównania zestaw YouPro YP-870 II
wyposażono z dobrej jakości spiralny przewód który w natywnej pozycji ma długość około 30 cm, a po

Różnica jest aż nadto jasna i niech chodzi tu bynajmniej tylko o
długość maksymalną, ale zachowanie się przewodu po połączeniu z zamontowanym na gorącej stopce aparatu
odbiornikiem. Kabel ten po prostu przeszkadza, utrudniając wygodną obsługę aparatu. Trzeba go skracać przez
węzeł, co z kolei nie służy jego trwałości. Warto tez wspomnieć że tak niewielka jego całkowita długość

maksymalnym rozciągnięciu około 80 cm.

utrudnia operowanie w przypadku pracy bez pośrednictwa odbiornika, po przewodowym połączeniu body
aparatu z pilotem.

Wreszcie mocno ogranicza możliwości montażu oddzielnie od aparatu na statywie

nadajnika.
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...ku mojemu zdziwieniu i rozczarowaniu zestaw PIXEL TW-283 wyposażono w zwykły prosty przewód o długości około 40 cm. Przewód ten jest zbyt długi do pracy nadajnika zamontowanego na gorącej
stopce, irytująco plącząc się przy korpusie, a równocześnie zbyt krótki do wygodnej pracy przewodowej (patrz zdjęcie po prawej).

Tu więc zdecydowany minus dla zestawu i marki. Brak przewodu spiralnego to błąd zupełnie irracjonalny,
który można było przecież bardzo łatwo wyeliminować. Na szczęście istnieje możliwość dokupienia
zamiennego spiralnego przewodu, również na platformie AliExpress za około 4 – 5 $. Podbija to jednak koszt
całego zestawu o około 20 zł, co miejsca mieć nie powinno.

Parowanie, stabilność połączenia, zużycie energii i zasięg...

Pomówmy już junak o bardziej praktycznych cechach zestawu PIXEL TW-283, zaczynając od parowania i
stabilności połączenia. Połączenie nadajnik / odbiornik przebiega w sposób bardzo prosty i intuicyjny. Jeśli
tylko oba urządzenia ustawione mają te same kanały odbioru, natywnie jest to kanał pierwszy (CH01),
połączenie następuje automatycznie. W przypadku gdy dokonywaliśmy zmiany w którymś z nich wystarczy
ustawić te same kanały, w poznanym już zakresie od 1 do 30 (CH01 – CH30). Funkcja ta może się nam
przydać w sytuacji gdy korzystamy z innych urządzeń bezprzewodowych, lub w naszym sąsiedztwie znajdzie

Zmiana kanału uchroni wówczas nasz zestaw przed
zakłóceniami pracy, należy tylko pamiętać aby kanały w nadajniku / odbiorniku były zawsze zgodne.

się takowe pracuje na tym samym kanale co nasze.

Zestaw do zdalnej kontroli migawki jest niezwykle ważnym akcesorium które powinno znaleźć swoje miejsce w torbie każdego pasjonata fotografii. Umożliwiają one wykonywanie zaawansowanych,
kreatywnych ujęć. Tu oba zdjęcia wykonane z wykorzystaniem omawianego zestawu PIXEL TW-283 zamontowanym na aparacie FUJIFILM X-T20. Po lewej zabytkowy drewniany kościół Św. Barbary w
Mikuszowicach – ujęcie złożone z kilkunastu klatek wykonanych z przesunięciem ekspozycji o 1/3 EV, po prawej widok na masyw Równicy, z rejonu Beskidu nieopodal Przełęczy Krakoszczonka –
zdjęcie złożone z trzech klatek w trybie bracketingu z przesunięciem ekspozycji o 1/3 EV.

Po nawiązaniu połączenia zestaw PIXEL TW-283 odznacza się wyjątkowo stabilną i bezproblemową pracą.
Deklarowany zasięg pomiędzy odbiornikiem, a nadajnikiem wynosi 80 m i faktycznie znalazło to swoje
potwierdzenie podczas pracy. W sprzyjających okolicznościach zasięg osiągał nawet około 95 ~ 100 m.

Pisząc o sprzyjających okolicznościach mam na myśli otwartą, pozbawioną przeszkód i innych zakłóceń
przestrzeń jak pola, czy łąki. W przypadku pracy w dość gęstym lesie zasięg mieścił się wciąż w
deklarowanych 80 m, co jednak zasługuje na duże wyróżnienie. Również w zamkniętych pomieszczeniach
zestaw radzi sobie znakomicie. Podczas prób w domu, w starej kamienicy o ścinach nośnych grubych na 50 cm,
13
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oddzielony taką właśnie ścianą, dwoma działowymi, oraz drzwiami zestaw wciąż zapewniał wzorową, bez
żadnych opóźnień łączność. Pod tym więc względem duży plus dla marki.

Pomimo ewoluującej funkcjonalności aplikacji do zdalnej kontroli parametrów ekspozycji i migawki wciąż brak im tak istotnych funkcji jak tryb BULB, bracketing, czy rozbudowany interwałometr. Z tych
właśnie względów zestawy do zdalnej kontroli migawki, jak omawiany, wciąż są niezbędnym akcesorium. Natomiast w wielu prostszych przypadkach aplikacje producenckie są dobrym rozwiązaniem
które sam bardzo cenię. Tu po lewej zdjęcie wykonywane właśnie za pośrednictwem aplikacji na smartfon Camera Remote Control i aparatu FUJIFILM X-T20, po prawej z kolei przykład fotografii
niemożliwej do wykonania w ten sposób – wymagającej zaawansowanego pilota do zdalnej kontroli migawki – świat na Przełęczy Łapszanka, zdjęcie wykonane aparatem FUJIFILM X-T20 z
zamontowanym zestawem PIXEL TW-283TX (tryb interwałometru, zdjęcie składające się z czterech klatek z gradacją czasu otwarcia migawki).

Przyznam się natomiast że temat zużycia energii potraktowałem początkowo po macoszemu… z góry
założyłem że będzie ono równie niskie jak w zestawie YouPro YP-870 II, oraz zgodne z deklaracjami marki

Nie wziąłem tu jednak pod uwagę jednego potencjalnie negatywnie nań wypływającego aspektu, a
ściślej o nim zapomniałem. Powracamy tu ponownie do obecnego w stopce montażowej odbiornika
metalowego gwintu o rozmiarze ¼ cala. Podczas pierwszych testów zestawu YouPro YP-870 II okazało się że
zamontowany i pozostawiony w trybie czuwania na gorącej stopce aparatu odbiornik dość szybko zużywał
baterie. Co więcej pojawił się czasem problem z samym działaniem odbiornika który po prostu się zawieszał.
PIXEL.

Odbiornik PIXEL TW-283 RX wyposażono w stopkę montażową z plastikowym pierścieniem regulującym docisk, w jej podstawie dodano metalowy gwint statywowy ¼ cala – po prawej rzeczowe
urządzenia podczas pracy, zamontowane na aparacie FUJIFILM X-T20.

Będąc w ternie, fotografując z wykorzystaniem omawianego obecnie zestawu PIXEL TW-283 doszło do bardzo
podobnej sytuacji. Po pozostawieniu na kilkanaście minut w stanie czuwania odbiornika zamontowanego na
gorącej stopce aparatu, przy próbie wykonania zdjęcie urządzenie po prostu wskazało błąd opisany na
ekranie „E04” jak się łatwo domyślić chodziło o error nr 04.

Wówczas coś zaczęło mi już w głowie świtać,

sytuacja wydawała mi się dziwnie znajoma. Po powrocie do domu ze zdziwieniem stwierdziłem również że
ogniwa odbiornika są puste. Dopiero wówczas przypomniałem sobie problemy jakich doświadczyłem
początkowo w trakcie użytkowania zestawu YouPro YP-870 II.
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Pomimo wszystkich stwierdzonych zalet zestaw PIXEL TW-283 nie jest też całkowicie wolne od wad, na pewno należy do nich 40 cm prosty a nie spiralny przewód komunikacyjny…
Tu zestaw TW-283 RX na aparacie FUJIFILM T-X20 podczas rejestracji zachodu słońca nad Bielsko-Białą, widok z Koziej Górki, Beskid Śląski.

Rozwiązanie w tamtym przypadku okazało się banalnie proste. Problem generował bowiem metalowy gwint
obecny w stopce montażowej nadajnika – taki sam jak w przypadku omawianego obecnie. Zupełnie tak jakby
dochodziło do zwarcia pomiędzy metalową szyną sygnalizacyjną obecną w gnieździe gorącej stopki aparatu,

Nie do końca wierząc w słuszność tych działań zakleiłem wówczas ten
ostatni taśmą izolacyjną, co okazało się być strzałem w dziesiątkę. Wszelkie problemy z nadmiernym zużyciem
energii, oraz pojawianiem się błędów w łączności nigdy więcej się nie powtórzyły. Spróbowałem więc zrobić

a krawędzią wymienionego gwintu.

to samo w przypadku zestawu PIXEL TW-283 i znów okazało się do doskonałym remedium na opisane
problemy.

Dużym zaskoczeniem był fakt że wyposażony w stopce montażowej w metalowy gwint odbiornik PIXEL TW-283 RX podczas dłuższej bezczynności ulegał zawieszeniu, informując na ekranie o
wystąpieniu błędu E04. Remedium na te problemy okazało się podobnie jak w przypadku YouPro YP-870TX RX II zaklejenie metalowego gwintu mającego kontakt z szynami gorącej stopki korpusu
aparatu.

Nieco zadziwia tu fakt pojawienia się tego problemu w obu urządzeniach, można by oczywiście rozważać
uszkodzenie samej gorącej stopki w aparacie, jednak wydaje się to mało prawdopodobne ze względu na fakt
że każdy z zestawów testowany był na innym aparacie, to jest YouPro YP-870 Tx na FUJIFILM X-M1,
natomiast PIXEL TW-283 na FUJIFILM X-T20. W każdym razie jeśli doświadczycie podobnych problemów
warto wiedzieć że można im stosunkowo łatwo przeciwdziałać po prostu zaklejając podstawę stopki
montażowej odbiornika, przynajmniej w aparatach wymienionej marki.

Tryby pracy...

Wraz z zestawem PIXEL TW-283 otrzymujemy dwujęzyczną instrukcję obsługi, tudzież w języku angielskim,
oraz chińskim. Tu też zazwyczaj zaczynają się schody… instrukcje tego typu bywają bowiem pełne
niedomówień i błędów. Nie inaczej jest i tym razem choć na obronę marki dodam że na tle innych urządzeń
pochodzących z kraju smoka, ta instrukcja w wersji angielskiej i tak jest całkiem nieźle napisana. Pewnych
rzeczy po prostu należy poszukać w samym urządzeniu, empirycznie dochodząc do zasad jego działania. Sam
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to zadanie miałem o tyle uproszczone że pod kątem obsługi omawiany zestaw nie różni się znacząco od

YouPro

YP-870 II. Różnice sprowadzają się przede wszystkim do ilości fizycznych przycisków i przypisanych ich
wyodrębnionych z menu nawigacyjnego funkcji. W przypadku pilota PIXEL TW-283 TX nawigacja ta została
znacząco uproszczona, oraz uporządkowana.

Na duży plus zestawu PIXEL TW-283 należy zaliczy przemyślaną, oraz intuicyjną nawigację po trybach pracy urządzenia.

Zdjęcia pojedyncze i seryjne – ogólnie...
Po włączeniu zasilania nadajnika (pilota), uruchomi się on w ostatnim wybranym trybie pracy. Pierwotnie jest
to pierwsza, a równocześnie podstawowa z jego funkcji – obsługa zdalnego wyzwalania zdjęć w trybie
pojedynczym. Kolejny tryb pracy to zdjęcia seryjne. Tu właśnie od natrafiamy na ważną różnice pomiędzy

Odkrycie tej różnicy było dla mnie dość sporym
zaskoczeniem. Spodziewałem się że marka PIXEL, mimo wszystko nieco wyżej plasowana od YouPro i
znacznie lepiej rozpoznawalna w naszym kraju, nie tylko zapewni taką samą funkcjonalność zestawu, ale doda
jeszcze coś ekstra.

urządzeniem YouPro YP-870 II, a omawianym PIXEL TW-283.

Tymczasem okazuje się że w przypadku zdjęć seryjnych funkcjonalność pilota TW-283TX ograniczona
została do możliwości rejestracji serii zdjęć składającej się wyłączenie z tylu klatek na ile pozwala sam
aparat fotograficzny. Po pierwszym zaskoczeniu i chyba lekkim rozczarowaniu, gdyż zestaw YouPro oferował
tu możliwość rejestracji programowalnej serii zdjęć, od 1 do 99 klatek, lub do zapełnienia buforu pamięci
aparatu, zdałem sobie sprawę że tak naprawdę to właśnie odpowiedź na zasadność dostępności takiej funkcji
znalazła się w słowach – bufor pamięci aparatu.

Pilot / nadajnik PIXEL TW-283TX po lewej w podstawowym trybie zdalnego pojedynczego wyzwalania migawki, po prawej w trybie zdjęć seryjnych – świadczą o tym ikonki w dolnej części ekranu, w
środkowej prezentowany jest wybrany kanał łączności z odbiornikiem tu CH01.

W istocie bowiem nie ma znaczenia jaką funkcjonalność oferuje tu pilot, gdyż ma on zawsze funkcję
podrzędną – slave, a aparat nadrzędną – master. W związku z czym to ile będziemy mogli wykonać ujęć w
serii określają nie możliwości pilota ale samego aparatu. W grę wchodzi tu również właśnie pojemność
bufora pamięci tego ostatniego i szybkość zapisu zdjęć. Marka PIXEL usankcjonowała tu więc po prostu stan
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faktyczny eliminując z pokładu pilota TW-283TX zupełnie zbędny bajer.

Reasumując w przypadku podstawowego trybu wyzwalania migawki aparatu mamy w przypadku zestawu
PIXEL TW-283 możliwość rejestracji zdjęć pojedynczych, oraz seryjnych – przy czym ten ostatni tryb
uzależniony jest bezpośrednio od trybu pracy wybranego w aparcie. Nawigacja po menu pilota, oraz ogólny
układ funkcyjny fizycznych przycisków jest bardzo intuicyjny i prosty do opanowania. Do dyspozycji tylko
cztery fizyczne przyciski, dwa tuż po ekranem, duży wybierak krzyżakowy w części centralnej i ulokowany
poniżej duży dwustopniowy przycisk migawki. Spójrzmy teraz jak obsługa tych trybów / ich wygląd prezentuje
się od strony praktycznej.

...w przypadku zdjęć seryjnych funkcjonalność pilota TW-283TX ograniczona została do możliwości rejestracji serii zdjęć składającej się wyłączenie z tylu klatek na ile pozwala sam aparat fotograficzny.
Ma to sens, ponieważ aparat zawsze pełni rolę nadrzędną (master), a pilot podrzędną (slave), nie ma więc znacznie jakie możliwości w tym zakresie oferuje pilot, jak ma to miejsce w przypadku
nadajnika YouPro YP-870 Tx, gdzie jak zaznaczono na zdjęciu po prawej istnieje teoretyczna możliwość ustawienia liczby zdjęć w serii...

Tryby pracy – przygląda się bliżej...
Ekran LCD pilota TW-283TX podzielony jest poziomo na trzy części. W części centralnej pojawią się
reprezentowane największą czcionką parametry zmienne danego trybu, lub ich nazwa. W dolnej linii,
prezentowane są ikony reprezentujące pięć głównych trybów pracy, natomiast na górnej belce prezentowane
są programowalne tryby pracy interwałometru. Po trybach pracy poruszamy się za pomocą wybieraka, w
prawo przechodząc do kolejnych, w lewo chcąc się cofnąć.
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Pragnąc zmodyfikować parametry danego trybu pracy, np. wielkości czasu opóźnienia startu migawki w trybie
timera po wybraniu tego programu (wybierak – lewo/prawo), przyciskamy buton w części centralnej wybieraka
aż parametry modyfikowalne zaczną migać na ekranie. Następnie za pomocą strzałek w górę i w dół
wybieramy interesującą nas wartość, wszystkie zmiany zatwierdzamy centralnym przyciskiem wybieraka.

Nawigacja po trybach pracy omawianego zestawu jest naprawdę dobrze przemyślana, prosta i intuicyjna. Na pochwałę zasługuje tu również fakt że urządzenie od pierwszego sparowania i połączenia z
aparatem zapewnia stabilną pracę w pełni zgodną z automatyką aparatu.

Analogicznie jeśli w danym trybie można zmodyfikować więcej parametrów, jak właśnie choćby we
wspomnianym, gdzie prócz wartości opóźnienia startu rejestracji obrazu możemy ustalić wartość wykonanych
klatek, po dokonaniu wyboru pierwszego parametru przyciskami lewo/prawo wybieraka przechodzimy do
kolejnego parametru, a następnie zmieniamy jego wartość przyciskami góra/dół, wybór zatwierdzając
centralnym przyciskiem wybieraka.
Menu pilota PIXEL TW-283TX posiada trzy główne ekrany nawigacyjne po trybach pracy, z zastrzeżeniem że
ekran trzeci jest tak naprawdę kontynuacją drugiego, konieczność jego dodania była spowodowana brakiem
miejsca na jedną z funkcji trybu interwałometru.

EKRAN I

Podstawowy ekran funkcyjny. Podążając wybierakiem od lewej do prawej zobaczymy kolejno ikonki trybów
pracy:
zdjęcia pojedyncze
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Podstawowa funkcjonalność pilota, umożliwia zdalny start rejestracji zdjęcia według ustawień wybranych w
aparacie.
zdjęcia seryjne

Ilość klatek rejestrowanych w serii jest bezpośrednio uzależniona od wybranego trybu i możliwości aparatu –
rejestrację rozpoczynamy przez wciśnięcie spustu migawki na pilocie, a następnie jego przytrzymanie do chwili
zakończenia rejestracji serii.
tryb BULB

Tryb umożliwiający otwarcie migawki aparatu na zdefiniowany przez nas czas. Wciśnięcie przycisku migawki
uruchamia funkcję, a powtórne naciśnięcie kończy. W trybie tym możemy pozostawić migawkę otwartą na
maksymalny czas 99 godzin, 59 minut i 59 sekund. Pamiętajmy jednak by tryb ten mógł zadziałać aparat
musi mieć ustawiony czas otwarcia migawki w trybie Bulb („B”), w przeciwnym razie migawka otworzy się i
zamknie według czasu ustawionego w body, ze względu na jego nadrzędną funkcję (Masters).
Warto też wspomnieć że ostateczna długość naświetlania ograniczona jest również pojemnością baterii

na przykład w przypadku użytkowanego
przeze mnie FUJIFILM X-T20 maksymalny czas otwarcia migawki wynosi 60 minut.

aparatu, lub jego ograniczeniami narzuconymi przez producenta –

TIMER (samowyzwalacz)
Tryb umożliwiający ustawienie opóźnienia otwarcia migawki w zakresie od 1 do 59 sekund, oraz ilość
wykonanych klatek od 1 do 99. W trybie tym w linii środkowej ekranu po lewej zobaczymy wybrana liczbę
klatek, po prawej czas opóźnienia startu migawki. Wszelkie zmiany wprowadza są tu za pomocą wybieraka.
Chcąc zaprogramować ilość klatek w ujęciu i opóźnienie startu ich rejestracji wciskamy środkową część
wybieraka, uruchamiając tryb edycji parametrów.

Aktywny parametr zacznie migać, jako pierwszy będzie to czas opóźnienia otwarcia migawki. Tu korzystając z
górnej i dolnej strzałki wybieraka odpowiednio wydłużamy, lub zmniejszamy czas opóźnienia. Chcąc przejść
do edycji liczby klatek w ujęciu korzystamy z lewej poziomej strzałki, chcąc powrócić do czasu opóźnienia
prawej. Wszystkie zmiany zatwierdzamy pojedynczym krótkim wciśnięciem buttona w części centralnej
wybieraka.
wybór kanału / od CH01 do CH30
Zestaw PIXEL TW-283 umożliwia pracę na jednym z trzydziestu dostępnych kanałów, należy pamiętać że aby
urządzenia wzajemnie mogły się widzieć i komunikować muszą one pracować na tym samym kanale

Nawigacja po trybie zmiany kanału obsługiwana jest dokładnie w taki sam sposób jak wcześniejsze,
tudzież za pomocą wybieraka. Po wejściu w ten tryb, aby zmienić numer kanału na jakim urządzenie ma łączyć
się z odbiornikiem (TW-283 RX) wciskamy środku przycisk wybieraka, następnie strzałkami góra/dół
zmieniamy wartość w zakresie od 1 do 30. Wybór zatwierdzamy środkowym przyciskiem wybieraka.
łączności.

PIXEL TW-283TX tryby pracy od lewej: zdjęcia pojedyncze / zdjęcia seryjne / tryb BULB / timer (opóźnienie startu migawki) / wybór kanału łączności

EKRAN II i III

Minąwszy ostatni tryb pracy na pierwszym ekranie (wybór kanału CH / Communication Channel), wciąż
podążając wybierakiem w prawo przechodzimy do kolejnego ekranu menu nawigacyjnego pilota PIXEL TW19
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283TX. Jest to ekran, który wraz z ekranem III, w całości został podporządkowany jednemu – najbardziej

Umożliwiają one zmianę parametrów pracy w
rzeczowym trybie. Jak już wiemy tym razem ikonki określające tryb w którym znajduje się aktualnie pilot
pojawią się na górnej belce i tak znów podążając od lewej mamy tu do dyspozycji:

rozbudowanemu trybowi pracy urządzenia – interwałometrowi.

– opóźnienie startu programu w zakresie od zera (program wystartuje natychmiast) do 99 godzin
/ 59 minut / 59 sekund. Wszelkie zmiany wprowadzane są za pomocą wybieraka w analogiczny sposób
jak opisano to w trybie pracy samowyzwalacza (patrz wyżej), natomiast program uruchamiany i
zatrzymywany jest za pomocą prawego przycisku START/STOP pod ekranem LCD.

•

DELAY

•

– długość otwarcia migawki aparatu dla każdego zdjęcia, od zera (uwaga – jeśli aparat pracuje w
trybie P, lub AUTO, migawka otworzy się na czas dobrany przez aparat) do do 99 godzin / 59 minut / 59
sekund.

•

INTVL – odstęp (opóźnienie) pomiędzy kolejnymi zdjęciami w ramach zaprogramowanej sekwencji,
również tu mamy do wyboru czas od jednej sekundy, do 99 godzin / 59 minut / 59 sekund.

•

N1

•

REPEAT

LONG

– liczba zdjęć do wykonania w sekwencji od 1 do 999

– czas w jakim aparat będzie powtarzał powyższe ustawienia, oraz liczba powtórzeń sekwencji,
mamy tu do wyboru:
◦ 99 powtórzeń sekwencji
◦ 0 do 59 minut
◦ 1 do 59 sekund – czas w jakim aparat będzie ponawiał rejestrację sekwencji, minimalna wartość to 1
sekunda

Mijając powyższy tryb przechodzimy do III ekranu, gdzie natrafimy na ostatnią funkcję przypisaną
bezpośrednio do ustawień interwałometru:
•

N2

– umożliwia ona wybór ilości powtórzeń wybranego harmonogramu timera w zakresie od 0 do 99

Zapisany program pracy interwałometru uruchamiamy i zatrzymujemy za pomocą odrębnego przycisku
ulokowanego po prawej, tuż powyżej wybieraka (tuż pod ekranem) umożliwiającego start i zatrzymanie

Jeśli klikniemy po raz kolejny prawy kursor wybieraka powrócimy do
pierwszego ekranu i pierwszej podstawowej funkcji urządzenia, to jest zdalnego wyzwalania migawki w trybie
rejestracji pojedynczych zdjęć.

zapisanego programu interwałometru.
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PIXEL TW-283TX tryb interwałometru, tu od góry od lewej: DELAY, LONG, INTVL, N1, REPEAT, N2

Nie wspomniałem jeszcze o funkcji dodatkowej przycisku uruchamiania (po lewej pod ekranem) którą jest
możliwość 10 sekundowego podświetlenia ekranu LCD. Odpowiedzialne za to diody ulokowano na górnej
krawędzi ekranu, co sprawia że to właśnie ta część podświetlona jest najmocniej, natomiast dolna znacznie już
słabiej. Diody emituję stosunkowo słabe żółte światło. Wystarczy ono jednak do poprawnej nawigacji w
ciemności, jednak mogłoby tu być zdecydowanie lepiej.

Globalnie pod kątem wygody obsługi, intuicyjności trudno cokolwiek zarzucić zestawowi PIXEL TW-283, pod
pewnymi względami zdecydowanie przewyższa on pilota YouPro YP-870 TX, dość powiedzieć że przy
właściwie tej samej funkcjonalności ten ostatni posiada aż osiem przycisków wobec czterech omawianego.

Krótko o praktyce i słowo na zakończenie...

Bez względu na to jak dobrych by teoretycznych możliwości dane urządzenie nie prezentowało, prawdziwym
sprawdzianem jest zawsze praca w terenie. Zestaw do zdalnej kontroli migawki aparatu marki PIXEL model TW283 odwiedził ze mną dotychczas kilkukrotnie beskidzkie szlaki, upalnym latem, ale i w chłodne jesienne dni.
Towarzyszył mi też podczas okazjonalnych foto wypadów w plener, jak i pracy w domowym studio.
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Jeden z pierwszych górskich wypadów z zestawem do bezprzewodowej kontroli migawki PIXEL TW-283 / Szyndzielnia, Beskid Śląski 30.07.2021r

Podczas jednego z pierwszych wypadów na górski szlak, tudzież na pobliski mi Klimczok w Beskidzie Śląskim
(30.07.2021), pilot TW-283TX zaskoczył mnie swym względnie dużym rozmiarem. Jego długość wynosząca
145,5 mm co prawda dobrze przekłada się na poprawę wygody chwytu, szczególnie w przypadku osób z
większymi dłońmi, równocześnie sprawia jednak że znacznie trudniej schować go do kieszeni spodni.

W tym

ostatnim przypadku powstał też inny niespodziewany problem. Szybko okazało się spust przycisku migawki
jest tak miękki że wystarczy bardzo mała siła aby został uruchomiony. Pomimo że jego główkę otacza
kołnierz z tworzywa na korpusie pilota, nie chroni on właściwie przed przypadkowym wciśnięciem.

Beskid Śląski 30.07.2021 – na górze po lewej w drodze z Szyndzielni na widoczny w tle Klimczok, po prawej na górze widok ze zboczy Klimczoka na Przełęcz Kowiorek, Magurę i Schronisko PTTK pod
Klimczokiem, na dole po lewej i prawej widok na Skrzyczne z grzbietu masywu Magury. Wszystkie fotografie poza zdjęciem po prawej na górze wykonano recenzowanym zestawem oraz aparatem
FUJIFILM X-T20 w trybie bracketingu z przesunięciem ekspozycji o 1/3 EV.

Przywara ta co prawda jest dość drobna, potrafi jednak czasem zirytować. Przestawiając się z miejsca na
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miejsce, zazwyczaj z rozłożonym statywem i zamocowanym na nim aparatem, mając włączony pilot w kieszeni
łatwo możemy odpalić migawkę aparatu. By tego uniknąć konieczne jest każdorazowe wyłączanie pilota, przed
włożeniem go do kieszeni, tym bardziej że pilot wyposażono w samoczynne wyłączenia dopiero po 30
minutowym okresie bezczynności. Choć ten parametr rozmija się akurat ze stanem faktycznym, gdyż w
testowanym egzemplarzu pilot wyłącza się po 20 minutach bezczynności. W miejscu tym pora też
wspomnieć o innej stwierdzonej wadzie, odbiornik TW-283TX w ogóle nie został wyposażony w funkcję
automatycznego wyłączania. Co ciekawe tak samo było w przypadku odbiornika z zestawu YouPro YP-870 II.

Zestaw PIXEL TW-283 jest znacznie większym urządzeniem od YouPro YP-870 II. W przypadku pilota/nadajnika PIXEL TW-283TX poprawia to co prawda wygodę użytkową, utrudnia jednak
przenoszenie go choćby w kieszeni spodni, natomiast w przypadku odbiornika PIXEL TW-283 RX rozmiar wpływa negatywnie na wygodę obsługi pierścienia ostrości obiektywu.

Znacznie poważniejszym od powyższych niegodności był inny problem. Podczas pierwszych prób pracy z
wykorzystaniem zestawu PIXEL TW-283, na ekranie LCD odbiornika zamontowanego w szynach gorącej
stopki aparatu, pojawił się błąd nr E04 (error nr 04). Jego wystąpienie blokowało odbiornik uniemożliwiając
dalszą pracę do chwili jego ponownego wyłączenia / włączenia. Warto tu dodać że pojawiał się on przede
wszystkim po dłuższym czasie bezczynności. Towarzyszyło temu również wzmożone zapotrzebowanie na
Dość powiedzieć że po jednym dniu w terenie i bynajmniej nie specjalnie wielu
zarejestrowanych klatkach za jego pośrednictwem, pełne wcześniej ogniwa zostały wyczyszczone z energii.
Pamiętajmy tu że deklarowany czas czuwania (nie aktywnej pracy) wynosi aż 400 godzin.
energię odbiornika.

Pozostawienie w stanie dłuższej bezczynności włączonego odbiornika PIXEL TW-283 RX prowadziło czasem do zawieszenia urządzenia i pojawienia się komunikatu o błędzie – E04, rozwiązaniem tego
problemu okazało się tak jak w przypadku YouPro YP-870 Tx Rx II zaklejenie taśmą izolacyjną metalowego gwintu w stopce montażowej. Tu podczas fotografowania wałów przeciwpowodziowych nad
Jeziorem Żywieckim 19.07.2021r

W końcu wpadłem na pomysł że być może pojawił się tu problem który wystąpił w podobnych okolicznościach
na odbiorniku YouPro Rx II. Sprawę rozwiązało wówczas zaklejenie taśmą izolacyjną metalowego gwintu ¼
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cala w stopce montażowej urządzenia. Testy przeprowadzone na omawianym odbiorniku z zestawu PIXEL
TW-283 potwierdziły te podejrzenia. Po zastosowaniu tej prostej sztuczki nie pojawił się już ani razu błąd
E04, podobnie drastycznie spadło zapotrzebowanie na energię odbiornika PIXEL TW-283 RX. Wychodzi więc
na to że oba urządzenia zwyczajnie przekazywały napięcie na gorącą stopkę aparatu… pragnę tu jednak
zaznaczyć że wada ta może dotyczyć wyłącznie omawianego egzemplarza, lub używanego przeze mnie aparatu
FUJIFILM T-X20.

Po zaklejeniu metalowego gwintu w stopce montażowej problem z występowaniem błędu E04 nigdy więcej się nie powtórzył. Po prawej – jezioro Żywieckie 19.07.2021r

Skoro już tak narzekam to litanię tych żalów zamyka jakość, a ściślej typ, przewodu dołączone do zestawu
sprzedażowego. Dodano tu bowiem zwykły prosty 40 cm kabelek, który jest zdecydowanie zbyt krótki do
wygodnej pracy z pominięciem bezprzewodowego odbiornika, a równocześnie trudno go również w sposób

Tu minus dla marki za
szukanie oszczędności na tak tanim akcesorium. Na pocieszenie pozostaje fakt że można zakupić spiralną
wersję przewodu komunikacyjnego, choć podnosi to cenę zestawu o około 15 do 25 zł.

komfortowy ułożyć wokół body i obiektywu tak aby nie przeszkadzał podczas pracy.
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...wędrówki z zestawem PIXEL TW-283, tu Beskid Ślaski w drodze na Kozią Górkę 14.10.2021 – na górze po lewej i prawej zespół leśny w Mikuszowicach nieopodal błoni miejskich, na dole po lewej
schronisko na Koziej Górce, natomiast po prawej widok z przełęczy pod szczytem Koziej Górki w stronę żółtego szlaku prowadzącego na Kołowrót.

No to sobie ponarzekałem… dla równowagi więc o zaletach. Tych na szczęście urządzenie ma równie wiele.
Na pewno wyróżnić trzeba ogólną jakość wykonania zestawu PIXEL TW-283. Zarówno nadajnik, jak i
odbiornik wykonano z wysokiej jakości tworzyw. Wszystkie elementy zostały starannie wykończone i
spasowane. Nic nie trzeszczy, ani się nie ugina. Warto też wspomnieć że również pleksi przykrywające ekran
LCD nadajnika po ponad półrocznej służbie nie nosi istotnych śladów użytkowania, pomimo dość częstego
noszenia w kieszeni, czasem wraz z innymi drobiazgami. Na plus też ogólny wygląd, klasyczne, stonowane,
zrównoważone i proste ponadczasowe wzornictwo, dzięki czemu zestaw będzie się dobrze prezentował
zarówno dziś, jak i za kilka lat. Pozostając jeszcze w temacie samych materiałów i budowy pewnym cieniem
na wymienionych zaletach kładzie się tu dość niskiej jakości, niejednorodne podświetlenie ekranów LCD,
które można uznać jedynie za dostateczne.

Beskid Śląski, szlak z Węgierskiej Górki na Magurkę Radziechowską – tu wszystkie zdjęcia wykonane na Hali Radziechowksiej 15.08.2021r – pomimo kilku stwierdzonych mankamentów zestawu PIXEL
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TW-283 praca z jego wykorzystaniem jest bardzo komfortowa, na duże wyróżnienie zasługuje tu również stabilność połączenia pomiędzy odbiornikiem, a nadajnikiem...

Od strony użytkowej na pewno warto wyróżnić tu przemyślaną i prostą w obsłudze nawigację po funkcjach
pilota. Urządzenie oferuje rozbudowane tryby pracy, a za sprawne poruszanie się pomiędzy funkcjami
odpowiadają tylko trzy przyciski (wybierak i dwa przyciski funkcyjne pod ekranem). Dobrze że zrezygnowano
też w modelu z zupełnie zbędnych bajerów jak programowalne zdjęcia seryjne w istocie bowiem długość i
charakterystyka serii zawsze będzie zależna od nadrzędnego tu aparatu.

Zestaw PIXEL TW-283 towarzyszył nam podczas późno letniego wyjazdu z Żoną na Przełęcz Nad Łapszanką umożliwiając wykonanie wielu kreatywnych ujęć, ale też własnych portretów. Tu na górze po
lewej przed kościołem w Zakopanem, po prawej na górze, oraz lewej i prawej na dole Przełęcz Łapszanka.

Zestaw do zdalnej obsługi pracy migawki marki PIXEL model TW-283 towarzyszył mi podczas wielu pięknych
wypadów terenowych, zapewniając wysoki komfort pracy, pomijając problematyczny przewód komunikacyjny
i zbyt czuły przycisk spustu migawki. Na duże wyróżnienie zasługuje tu stabilność połączenia pomiędzy
nadajnikiem, a odbiornikiem. Nigdy bez względu na długość pracy, czy odwrotnie bezczynności, nie doszło do
zerwania komunikacji pomiędzy nimi (po rozwiązaniu problemu z błędem E04). Również samo body aparatu
nigdy nie protestowało przeciw bohaterowi naszej recenzji zachowując pełną kompatybilność. Pewnym
cieniem na tych zaletach kładą się stwierdzone przywary, jednak to co najważniejsze – wygodna zdalna praca,
oraz rozbudowane możliwości wyzwania migawki, plus ogólny komfort użytkowy stoją tu na bardzo wysokim
poziomie.
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Świt na Przełęcz nad Łapszanką – możliwość bezprzewodowej kontroli pacy migawki otwiera przed nami mnóstw nowych możliwości pracy, od najprostszej funkcjonalności w postaci zdalnego
wyzwolenia startu migawki, przez tryb BULB, po rozbudowany interwałometr, z wszystkich tych zadań świetnie wywiązywał się recenzowany zestaw PIXEL TW-283

Reasumując jeśli tylko poszukujecie podobnego pilota do zdalnej obsługi migawki zakup zestawu PIXEL TW283, dostępnego z przewodem umożliwiającym sparowanie z automatyką szerokiego wachlarza apartów
fotograficznych różnych marek, może być bardzo korzystną propozycją. Szczególnie biorąc poprawkę na jego
rozbudowane tryby pracy, oraz stosunkowo niską cenę. Jeśli natomiast poszukujecie urządzenia nieco bardziej
kompaktowego, z lepszym przewodem w zestawie, oraz lepszym podświetleniem ekranów korzystniejszy może
się okazać dla was wybór zestawu YouPro YP-870 II, tym bardziej że oba urządzenia są w podobnej cenie.
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Długie czasy ekspozycji, bracketing, programowalne opóźnienia startu migawki, czy eliminacja konieczności ręcznego zwalniania spustu migawki na aparacie co chroni przed wpadaniem korpusu w
wibracje, sprawiają że potencjalny zakres zadań w jakich przyda się nam zestaw do zdalnego bezprzewodowego wyzwania migawki jest wciąż ogromny. Omówiony w tej recenzji zestaw marki PIXEL
model TW-283 wywiązał się wzorowo z wszystkich stawianych mu wymagań i choć po drodze stwierdzono kilka jego wad, gubią się one wśród o wiele liczniejszych zalet.

Zalety:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

proste parowanie
duża ilość trybów pracy
rozbudowany tryb interwałometru
wzorowy stosunek ceny do jakości
precyzyjne wykonanie z dobrej jakości materiałów
kompatybilność z automatyką aparatów wielu marek
dostępność wielu typów przyłączy właściwych dla apartu danej marki
stabilne połączenie na zweryfikowanym dystansie 80m, również w ciasnych zamkniętych pomieszczeniach
ergonomiczny kształt i wzorowe wyważenie pilota TW-283 RX
wzorowa gospodarka energią nadajnika i odbiornika*
czytelne, monochromatyczne ekrany LCD
niska waga całościowa i poszczególnych elementów zestawu
możliwość wyboru spośród 30 kanałów łączności pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem

Wady:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zbyt czuły przycisk AF / migawki
urządzenia, oraz rozładowania jego baterii*
incydentalne zawieszanie automatyki aparatu*
brak jakichkolwiek uszczelnień chroniących przed wodą
prawdopodobne przenoszenie napięcia przez gwint statywowy w stopce montażowej odbiornika prowadzące do zawieszenia
prosty (nie spiralny) i krótki przewód łączący odbiornik z aparatem
niska jasność i niejednorodne pokrycie światłem ekranów LCD przez diody podświetlające
stosunkowo duże wymiary obudowy zarówno pilota jak i odbiornika
nie do końca poprawnie pracująca funkcja automatycznego wyłączenia podczas dłuższej bezczynności nadajnika
brak opcji automatycznego wyłączania odbiornika

* do chwili zaklejenia gwintu taśmą izolacyjną

Przydatne linki:

•
•
•

oficjalna strona marki PIXEL Enterprise Limited (wersja anglojęzyczna): https://www.pixelhk.com/en
strona marki PIXEL / omawiany zestaw TW-283: https://www.pixelhk.com/en/product/TW-283-3
profil marki PIXEL ba portalu Facebook: https://www.facebook.com/pixelenterpriseltd
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Opracowania powiązane / podobne w dziale „SPRZĘT”:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

zestaw do bezprzewodowego wyzwalania migawki aparatu marki YouPro model YP-870 II
obiektyw fotograficzny Chińskiej marki 7artisans model 60mm f/2.8 Macro
obiektyw fotograficzny Chińskiej marki 7artisans model 25mm f/1.8
pierścienie pośrednie do fotografii marko marki MeiKe model MK-C-AF3B
konwerter makro RAYNOX DCR-250
szyny nastawcze makro FOTGA model SKU062900
aparat FUJIFILM X-T20
obiektyw Fujifilm Fujinon XF 18-55 mm f/2.8-4 OIS
obiektyw Fujifilm Fujinon XC 16-50 mm f/3.5-5.6 OIS
obiektyw Fujifilm Fujinon XC 50-230 mm f/4.5-6.7 OIS
aparat FUJIFILM X-M1
lampa LED marki Yongnuo model YN-216

oficjalna strona marki:

www.pixelhk.com

opracowanie, zdjęcia studyjne, oraz terenowe:

Sebastian Nikiel
26.11.2021

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

informacja prawna:
Wykorzystane cytaty, zdjęcie, lub grafiki związane z omawianym produktem, zaprezentowano w niniejszym 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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