
Typ: lampa światła stałego

Przeznaczenie: fotografia / wideo

Producent: Andoer

Model: KY-150W

Typ źródła światła: panel LED COB

Ilość diod LED: łącznie 200 

Moc maksymalna: 150 W

Temperatura barwowa: 5600 ± 200 K

Jasność: 
• maksymalna 7200 lux / 16 000 lumenów

(pomiar z odległości 1 metra)
• minimalna: około 720 lux

Odzwierciedlenie temperatury

barwowej: CRI > 93%

Sterowanie lampą: manualne lub zdalne
pilotem
Regulacja siły światła: TAK

• pokrętłem na korpusie w skoku co 1%
• zdalna pilotem w skoku co 10%

Zasilanie lampy:
• możliwość wyboru spośród dwóch rodzajów:

◦ zasilacz sieciowy AC/DC 100-240V 150W 16V
◦ zasilanie bateryjne – 2 x akumulator litowy Sony z serii NP-F550, NP-F530, NP-F330, NP-F950, NP-F570, NP-

F770, NP-F960, NP-F930
◦ pilota sterującego – dwie baterie lub akumulatorki AAA (LR3)

Temperatura pracy lampy: -10°C ~ +50°C

Chłodzenie lampy: pasywne i aktywne / radiator + wentylator

Mocowanie akcesoriów: Bowens

Możliwość zamocowania parasolki: TAK

Możliwość zamocowania do statywu studyjnego: TAK / regulowany zaciskiem otwór Ø 15 mm

Regulowany kąt pochylenia reflektora: TAK / góra – dół

Zasięg sterowania bezprzewodowego: do 20 metrów

Ekran: TAK / LED / podświetlany / prezentuje dane o wybranej jasności i temperaturze lampy i typie zasilania

Uchwyt: TAK / z tworzywa / pochylany

Wskaźnik poziomu naładowania baterii: TAK / ekranowy

Tryby pracy:
• światło stałe o regulowanej jasności 0 – 100% w skoku co 1 lub co 10%
• światło stroboskopowe – zakres mocy 0 / 50%
• automatyczne płynne rozjaśnianie i ściemnianie w zakresie 0 / 50%

Deklarowana trwałość diod: brak danych

Waga: 
• sam reflektor (bez baterii) – 930 g 
• reflektor z założoną czaszą (bez baterii) – 1006 g

Wymiary: 
• sam reflektor (bez rączki) – 230 x 125 x 125 mm (długość / wysokość / głębokość )
• reflektor z założoną czaszą – 350 x 125 x 125 mm (długość / wysokość / głębokość )
• rozmiary samej czasy reflektora – 120 x 175 mm (długość / wysokość )

W zestawie: 
• lampa Andoer KY-150W
• czasza reflektora z mocowaniem Bowens Ø 12 cm
• zasilacz sieciowy HK155 AC/DC 150W 16V
• osłona palnika
• pilot zdalnego sterowania
• skrócona instrukcja obsługi

Materiały: 
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• lampa:
◦ korpus i uchwyt – tworzywo sztuczne
◦ radiator – aluminium

• akcesoria:
◦ czasza reflektora – tworzywo sztuczne
◦ osłona palnika – tworzywo sztuczne
◦ pilot zdalnego sterowania – tworzywo sztuczne

Inne: 
• przewód zasilający o łącznej długości 500 cm:

◦ adapter sieciowy – gniazdko 300 cm
◦ adapter sieciowy – lampa 200 cm 

• możliwość wykorzystania korpusu lampy do ładowania obsługujących ją akumulatorów przez port USB 5 V 2A
Gwarancja: w zależności od miejsca zakupu / producenta dwa lata

Przeznaczenie: 

Studyjna lampa światła stałego, o zdublowanym systemie zasilania, w tym akumulatorowego, umożliwiającego
wykorzystywanie jej również podczas sesji terenowych. Dedykowana do doświetlenia planu fotograficznego,
kręcenia klipów wideo, zarówno w studio, jak i w terenie.

Tytułem wstępu...
Recenzowane w dziale SPRZĘT akcesoria, czy też odzież, zazwyczaj łączy wspólny mianownik – możliwość

aktywnego  wykorzystania  w  terenie,  szczególnie  górskim. Dotyczy  to  również  sprzętu  i  akcesoriów
fotograficznych. Pasja fotograficzna nie powinna jednak ograniczać się wyłącznie do jednego gatunku zdjęć,
warto  choćby  dla  podniesienia  własnych  umiejętności  poznać  inne  jej  kierunki.  Tak  też  i  ja  sam  prócz
z  pewnością  wiodącej  prym  fotografii  pejzażowej,  czy  szerzej  przyrodniczej,  fotografuję  również  w
aranżowanym domowym studio, czy to na potrzeby danej recenzji, czy to też właśnie poznając inne kierunki,
poszukując nowych ścieżek kreacji obrazu.

Pasja fotograficzna nie powinna ograniczać się wyłącznie do monotematycznych zdjęć, warto choćby dla podniesienia własnych umiejętności poznać inne jej kierunki. Każdy z gatunków ma jednak swoje
specyficzne wymagania warsztatowe i sprzętowe. Szczególnie dotyczy to zaś fotografii studyjnej. W tej ostatniej ważne jest światło, jego jakość i możliwość modyfikacji. Jednym z typów lamp bardzo

ułatwiających pracę jest reflektor światła stałego o regulowanej mocy palnika, z systemem mocowania Bowens. Dawniej halogenowe, obecnie coraz popularniejsze LED-owe. W niniejszej recenzji
przyjrzymy się takiej właśnie lampie, z pomocą której wykonałem wiele ciekawych zdjęć w domowym aranżowanym studio – będzie to lampa chińskiej marki Andoer model KY-150W.

Taki  zakres pracy wymusza oczywiście posiadanie zupełnie innego parku sprzętowego, w tym teł  oraz ich
systemu wieszania, przeróżnych modyfikatorów światła, oraz – a właściwie przede wszystkim, różnego typu
lamp oświetlających plan zdjęciowy. Zdarza się dość często że jestem pytany o to jaki sprzęt wykorzystuję w
domowym studio,  często padają pytania o cenę,  wady i  zalety konkretnych modeli.  Wychodząc naprzeciw
takim pytaniom, z chęcią podzielę się wiedzą na temat użytkowanego przeze mnie sprzętu również w tym
zakresie. W pierwszej takiej recenzji przejrzymy się studyjnej, ale i mogącej pełnić rolę terenowej, kierunkowej
lampie światła ciągłego, z system mocowania modyfikatorów światła Bowens, chińskiej marki Andoer model

KY-150W.
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Zakup, cena i zawartość opakowania...

Nie przez przypadek na pierwszą taką recenzje wybrałem sprzęt marki  Andoer. Jej produkty gościły bowiem
już  w  dziale,  w  postaci  kulowych  głowic  fotograficznych:  Andoer  H-35 (<<recenzja>>),  oraz  Andoer  D25-C

(<<recenzja>>). Przejdźmy jednak już do bohatera recenzji, tudzież lampy światła stałego Andoer KY-150W. Jak
zapewne się domyślacie model zakupiłem bezpośrednio w Chinach, za pośrednictwem platformy handlowej
AliExpress.  Cena w chwili  zakupu, to jest początkiem 2021 roku, wraz z darmową dostawą kurierską z

jednego z magazynów na terenie Europy wyniosła 77,32 $ co przy ówczesnej cenie dolara amerykańskiego

na poziomie 3,95 zł równało się około 305,50 zł. 

...nie przez przypadek na pierwszą recenzje używanego przeze mnie sprzętu w domowym studio wybrałem produkt marki Andoer. Jej produkty gościły bowiem już w dziale, w postaci kulowych głowic
fotograficznych: Andoer H-35 (<<recenzja>>), oraz Andoer D25-C (<<recenzja>>).

Paczka dotarła do drzwi mojego mieszkania po niespełna dziesięciu dniach. Po zdjęciu folii zewnętrznej, moim
oczom ukazał się spory niebieski karton, który wyraźnie źle zniósł trudy podróży. Karton był z jednej strony
mocno pognieciony, z jednej strony przedziurawiony. Zaniepokojony szybko zaglądnąłem do jego wnętrza. Na
szczęście zawartość bezpiecznie spoczywała w kolejnych, nienaruszonych kartonowych przekładkach.

Z dużą radością i zaciekawieniem zabrałem się do wypakowywania zakupionej lampy i dostarczanych z nią
akcesoriów. Takie słowa mogą nieco dla niektórych trącić przesadą, jednak radość ta była autentyczna. Lampa
tego typu jest bowiem jednym z nieodzownych elementów wyposażenia studia. Problem jednak w tym że na
rynku krajowym ceny bardziej  markowych modeli,  o  porównywalnej  mocy i  parametrach,  wykorzystujące
jasne diody LED, mogą przyprawić o ból głowy, co oczywiście wykluczało taki zakup. Ich średnie ceny wahają
się w zakresie od tysiąca do kilku tysięcy złotych. Nawet na rynku Chińskim rzadko cena takich modeli spada
poniżej 150 $ czyli przeliczając na krajową walutę około 615 zł plus podatek VAT. Jak więc widzicie było z
czego się cieszyć. Oczywiście tak niska cena wiąże się z pewnymi kompromisami, o tych jednak pomówimy

szerzej dalej.
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Pomimo że karton skrywający lampę Andoer KY-150W był mocno sfatygowany trudami podróży, sama lampa dotarła w stanie idealnym...

Powróćmy już jednak do naszego wciąż nierozpakowanego kartonu. Pierwszym co trafiło w moje ręce z jego
wnętrza  to  oczywiście  bohaterka  tej  recenzji  –  lampa  światła  stałego  Andoer  KY-150W.  Tuż  obok niej  w
kartonowych przekładkach ukryte były pozostałe akcesoria:

• wykonana z tworzywa sztucznego czasza reflektora z mocowaniem Bowens o średnicy mocowania 12 cm
• zasilacz sieciowy HK155 AC/DC 150W 16V wraz z 300 cm przewodem zasilającym
• osłona palnika mogąca również pełnić rolę strumienicy, wykonana z tworzywa sztucznego
• pilot do zdalnego sterowania funkcjami lampy
• skrócona instrukcja obsługi w języku angielskim i chińskim

Tu  pierwszy  ważny  plus  dla  modelu.  Trzeba  bowiem  zauważyć  że  kwotę  nieco  ponad  trzystu  złotych

otrzymujemy  nie  tylko  samą  lampę,  ale  rozbudowany,  gotowy do  pracy  zestaw. Oczywiście  możliwości
oświetleniowe lampy, można w dużym stopniu rozbudowywać za pomocą dodatkowych akcesoriów, tudzież
modyfikatorów wiązki  światła, co umożliwia obecność systemu mocowania Bowens.  Przyjrzyjmy się teraz
bliżej samej recenzowanej lampie…
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Lampa Andoer KY-150W sprzedawana jest z zestawem akcesoriów umożliwiającym od razu rozpoczęcie pracy. Za nieco ponad 300 zł otrzymujemy reflektor, czaszę, osłonę palnika, zasilacz i przewód
sieciowy, oraz pilot zdalnego sterowania lampą. Ogromnym atutem modelu, do czego wielokrotnie będziemy jeszcze powracać, jest system mocowania Bowens, umożliwiający modyfikację

charakterystyki światła. Na górze po prawej kolejny przykład fotografii wykonanej z wykorzystaniem omawianej lampy, z założoną standardową (z zestawu) czaszą i biały zmiękczający dyfuzor.

Lampa Andoer KY-150...
Lampa światła stałego Andoer KY-150 ma kształt klasycznego reflektora, czy to na myśl nam przychodzi

model filmowy, czy też właśnie lampa studyjna. Korpus buduje prostopadłościan o długości boku równej 150
mm, oraz wysokości  i  głębokości  95 mm. W przedniej  części  przechodzi  on płynnie w walec  skrywający
radiator. Całkowita długość korpusu lampy wraz z panelem diod LED typu COB, do przedłużenia przy górnej
krawędzi tylnego panelu, wynosi 230 mm.

Spoglądając na podane wymiary lampy moglibyście pomyśleć że jak na taką moc, oraz typ źródła światła,

jest ona całkiem spora…i mielibyście w pełni rację. Już spieszę z wyjaśnieniem. Korpus lampy składa się w
uproszeniu z trzech sekcji.  Przedniej na którą składa się wspomniany walec o wysokości 125 mm, sekcję

środkową,  oraz  tylni  panel.  Tak naprawdę lampa ta mogła być o około  połowę krótsza,  czyli  łączna jej

długość mogłaby się zamykać wartością około 120 ~ 150 mm, gdyby nie obecność środkowej sekcji korpusu,

która skrywa dwie komory dla akumulatorów umożliwiających wykorzystanie jej  również w terenie,  bez

potrzeby  podłączania  do  ciężkich  agregatów,  czy  power  banków.  To  ogromna  zaleta  tego  modelu,  ale

równocześnie powód dla którego model KY-150 ma dość spore rozmiary korpusu.  Od razu dodam tutaj że
istnieje  model  podobny  do  omawianej  lampy,  tej  samej  marki,  oferujący  taką  samą  moc  i  funkcje,  ale
pozbawiona możliwości zasilania bateryjnego, co przekłada się właśnie na znacznie mniejszy korpus.

Lampa Andoer KY-150W mogła być o około połowę krótsza (łączna wynosiłaby wówczas około 120 ~ 150 mm), gdyby nie obecność środkowej sekcji korpusu, która skrywa dwie komory dla
akumulatorów umożliwiających wykorzystanie jej również w terenie, bez potrzeby podłączania do ciężkich agregatów, czy power banków. To ogromna zaleta tego modelu, ale równocześnie powód dla

którego model KY-150 ma dość spore rozmiary korpusu. Marka Andoer posiada jednak w ofercie również model o takich samych parametrach technicznych, ale pozbawiony właśnie możliwości zasilania
akumulatorowego, dzięki czemu korpus składa się właściwie wyłącznie z palnika, radiatora i wentylatora, oraz tylnego pulpitu, tu też widać pokrewieństwo obu lamp, jest to bowiem dokładnie ten sam

pulpit co w przypadku omawianej, jedyna różnica dotyczy braku gniazda USB.
zdjęcie zamieszczone po prawej stornie pobrano ze sklepu marki Andoer, która jest ich wyłączonym właścicielem – zdjęcia zaprezentowano wyłącznie w celu pełniejszej prezentacji omawianego produktu

Samemu zasilaniu lampy przyjrzymy się szerzej poniżej, teraz powróćmy do ogólnego omówienia jej budowy.
Jak wiemy środkowa sekcja w całości właściwie została przeznaczona na dwie ulokowane po bokach korpusu
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komory dla akumulatorów. Komory zamykane są za pomocą paneli z tworzywa sztucznego, o nieco gorszych
właściwościach o tego z którego wykonano sam korpus. Z tym ostatnim panele łączą dwa zawiasy, oraz prosty,
funkcjonalny i skuteczny zatrzask w górnej części. Większą część zewnętrznej strony panelu pokrywa wstawka
z bezbarwnego tworzywa PCV, podklejonego czarną folią, z nadrukowanymi białą farbą nazwą i logiem marki
Andoer, oraz modelu lampy, tudzież KY-150W. Pomimo że trudno odmówić estetyki takiej wstawce, obecnej na
obu panelach zamykających komory ogniw zasilających, jak i górnej części korpusu, z całą pewnością ich wadą
jest  wysoka tendencja do rysowania. Pierwotnie elementy te,  podobnie jak tylni  panel  są zaklejone  folią
ochronną, której o ile wam ona nie przeszkadza warto nie zdejmować.

W sekcji  akumulatorów natrafimy jeszcze  na  szerokie  symetryczne  wypustki  ulokowane wzdłuż  krawędzi
dolnej i górnej bryły korpusu, wyglądające jak elementy systemu chłodzenia lampy. W rzeczywistości jest to
tylko  element  czysto  designerski,  wypustki  są  zakończone  ślepo,  nie  pełniąc  żadnej  dodatkowej  funkcji.
Podobne elementy, acz nieco krótsze i płytsze, znajdziemy na krawędzi bocznej i dolnej tylnego panelu.

Pomówmy jeszcze teraz  krótko o samych ogniwach.  Lampa Andoer KY-150W może być zasilana dwoma

ogniwami litowo-jonowymi SONY z serii  NP: NP-F550, NP-F530, NP-F330, NP-F950, NP-F570, NP-F770, NP-

F960 i NP-F930. W zależności od wybranego modelu i pojemności ogniwa, czas pracy lampy będzie różny. Z
pewnością  natomiast  sam fakt  możliwości  zasilania  modelu  za  pomocą akumulatorów należy  zaliczyć  do
ogromnych jego zalet, odróżniających ją od innych podobnych na rynku. Dzięki tej opcji rozszerzone zostało

znacząco spektrum możliwego zastosowania lampy, nie jest ono już ograniczone tylko do pracy w studio,

lecz bez większego problemu możemy zabrać ją w plener, pozostając niezależnym od zewnętrznych źródeł

zasilania.
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Ulokowane wzdłuż krawędzi dolnej i górnej bryły korpusu wypustki, wyglądające jak elementy systemu chłodzenia lampy, w rzeczywistości są elementem wyłącznie ozdobnym. 

Powróćmy jednak już do dalszego omawiania budowy korpusu modelu. Tylni panel zamykający jego bryłę,
klasycznie dla takich modeli skrywa pulpit umożliwiający obsługę lampy. Panel ten w całości przykryto takim
samym, wykończonym na błysk elementem z cienkiego arkusza bezbarwnego PCV, podklejonego od spodu
czarną folią, z wyłączeniem obszaru ekranu nawigacyjnego. Na panelu nadrukowano białą farbą informację i
symbole  opisujące  funkcję  danego elementu.  Spoglądając  na panel  od  strony  jego lica,  w górnej  części

dostrzeżemy wspomniany ekran LED o rozmiarze 33 x 25,5 mm. Ekran posiada niebieskie podświetlenie,

natomiast  informacja  prezentowane  są  białą  czcionką,  jego  gęstość  i  kontrast  stoi  na  bardzo  dobrym

poziomie. 

Zdjęcia od lewej: ogromnym atutem modelu KY-150W jest możliwość zasilania lampy nie tylko z sieci elektrycznej, ale również za pomocą ogniw litowo-jonowymi SONY z serii NP: NP-F550, NP-F530,
NP-F330, NP-F950, NP-F570, NP-F770, NP-F960 i NP-F930. / Lampę zamyka panel z pulpitem umożliwiającym sterowanie funkcjami lampy. Element ten w całości przykryto cienkim arkuszem

bezbarwnego PCV, podklejonego od spodu czarną folią. Natrafimy tam również na funkcyjny ekran LED o rozmiarze 33 x 25,5 mm, podświetlany na niebiesko. 

Pod kątem funkcyjnym ekran podzielono na dwie główne sekcje.  W górnej  wyświetlana są dużą czcionką
informacja o wybranej jasności lampy w zakresie od zera do stu procent, w dolnej temperatura robocza lampy
wyrażana w stopniach Celsjusza. Prócz tych dwóch głównych informacji na ekranie prezentowane są jeszcze
takie dane jak: 

• górny lewy róg / ikona słoneczka informująca o pracy panelu LED COB

• górny prawy gór / wskaźnik poziomu naładowania baterii – tu uwaga, w przypadku zasilania przez zasilacz sieciowy, czy też
kabel USB, ikona wskazuje pełny stan naładowania baterii, co oczywiście jest informacją nieprawdziwą, dotyczącą raczej
tylko faktu samego zasilania, dopiero po przejściu na zasilanie akumulatorowe ikonka ta faktycznie zaczyna spełniać swoją
rolę

Prócz wymienionych wydaje się że ekran zdolny jest do wyświetlania również innych informacji, być może
dotyczących  typu  zasilania,  nie  byłem  tego  w  stanie  zweryfikować.  Na  pewno  jest  to  również  model
przygotowany dla zróżnicowanych typów lamp, stąd jeśli mu się przyjrzymy pod dużym kontem widoczne są
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informacje  takie  jak  skorelowana  temperatura  barwowa  CCT,  czy  temperatura  barwowa  wyrażana  w
Kelwinach. 

Każda z dziedzin fotografii – jej nauka, to nowa wspaniała przygoda, której granice wytycza wyłącznie nasza wyobraźnia… 
zdjęcia w aranżowanym domowym atelier z wykorzystaniem lampy Andoer KY-150W – po lewej z założoną standardową czaszą i białym zmiękczającym dyfuzorem, po prawej z nałożoną strumienicą

zwężająca zasięg i rozproszenie wiązki światła.

Dolna połowa tylnego panelu podzielona jest na trzy sekcje. W pierwszej od lewej znajdziemy, stosunkowo
duży,  wygodny,  trój-funkcyjny  włącznik.  W  pozycji  środkowej  –  natywnej,  lampa  jest  wyłączona,  po
wciśnięciu  do  góry  lampa  zostaje  uruchomiona  poprzez  zasilacz  sieciowy,  w  pozycji  dolnej  lampa  jest
uruchamiana w trybie zasilania bateryjnego. W części  środkowej dolnej  połowy panelu natrafiamy na dwa
wejścia:

• wejście USB – umożliwiające ładowanie włożonych do lampy ogniw za pomocą przewodu USB dostarczającego prąd o mocy
5V i napięciu minimalnym 2A

• wejście dla przewodu zasilania prądem stałym o napięciu 16,5V – jest to główne gniazdo zasilania, do którego podpinamy
obecny  w  zestawie  przewód  zasilacza  sieciowego,  gniazdo  to  jednak  umożliwia  również  podpięcie  lampy  do  agregatu
prądotwórczego

Ostatnią sekcje panelu zajmuje pokrętło regulujące bezstopniowo jasność lampy w zakresie od zero do stu

procent w skoku co jeden procent. Tu z pewnością należy wyróżnić możliwość tak precyzyjnego dopasowania
natężenia wiązki światła, co przekłada się na znacznie wygodniejszą pracę w studio.

Na koniec omawiania tego elementu warto wspomnieć jeszcze o przedłużeniu górnej  płaszczyzny korpusu
wyprowadzanego w postaci krótkiego unoszącego się ku górze daszku poza obrys panelu. Jest to klasyczne i
bardzo dobre rozwiązania podnoszące komfort pracy z panelem sterującym, jednak jego obecność, szczególnie
w lampach LED wcale nie jest dziś taka już taka oczywista, w związku z czym jego tu obecność z pewnością
należy zaliczyć na poczet kolejnych zalet lampy.
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Tylni panel od góry zakrywa daszek powstały z przedłużenia górnej pokrywy reflektora, jest to bardzo dobre rozwiązania podnoszące komfort pracy z panelem sterującym. Rozkład funkcji, oraz ich
obsługa na tylnym panelu jest bardzo prosta i intuicyjna. 

Przejdźmy teraz na przeciwległą stronę korpusu, tam gdzie bije LED-owe serce lampy. Sekcję tą tworzy walec
którego zasadnicza grubość wynosi 30 mm (bez elementu bezpośrednio wyprowadzonego z sekcji środkowej,
gdzie korpus przechodzi z prostopadłościanu w walec). Jego średnica zewnętrzna wynosi 120 mm. Wzdłuż
krawędzi  elementu  gdzie  łączy  się  on  z  częścią  środkową  korpusu,  na  całym obwodzie,  dodano  otwory
wentylacyjne. Te w przeciwieństwie do tych z sekcji akumulatorów faktycznie odpowiadają za odprowadzanie
nadmiaru ciepła z wnętrza reflektora.

W osi korpusu, na lewym boku, w odległości 14 mm od przedniej krawędzi owalu dostrzeżemy profilowany

pod  opuszek  palca  przesuwny  przycisk.  Obecność  tego  małego,  łatwego  do  przeoczenia  przycisku,  ma

olbrzymie  znaczenie  dla funkcjonalności  lampy.  To  właśnie  przycisk  będący  integralną  częścią systemu

mocowania akcesoriów BOWENS, odpowiedzialny za ich blokowanie i zwalnianie z palnika lampy. Spójrzmy
teraz na lampę od strony tego ostatniego. W centralnej części znajdziemy najważniejszy jego element, tudzież
panel  COB  z  diodami  LED.  Panele  tego  typu  dają  światło  o  znacznie  lepszej  charakterystyce,  tudzież

jednorodności wiązki, niż klasyczne diody LED. W tym konkretnym przypadku panel składa się z 200 diod o

całkowitej maksymalnej deklarowanej mocy 150 W i jasności maksymalnej 7200 lux co daje 16 000 lumenów

przy pomiarze z odległości 1 metra (według producenta).  Rzeczowy panel powinien zgodnie z deklaracją

zapewniać światło o barwie 5600 Kelwinów, przy możliwym marginesie błędu równym ± 200 K. Marka Andoer

składa tu również dość odważną deklarację że model ten zapewnia zgodność z bazową skalą temperatury

barwowej CRI na poziomie powyżej 93%. O tym jednak jakimi faktycznie parametrami pracy wylegitymowała
się bohaterka recenzji pomówimy w dalszej części poświęconej trybom pracy lampy. 
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Bardzo ważnym elementem omawianej, oraz podobnych lamp, jest system mocowania akcesoriów modyfikujących wiązkę światła do ich palnika. Integralnym element tego systemu jest niewielki przycisk
zwalniający i blokujący takie akcesoria.

Panel LED COB ma wymiar 26 x 26 mm, niestety producent milczy na temat wykorzystanych w nim diod, jak i

ich żywotności.  Panel  przykryto element  z  białego tworzywa odpornym na oddziaływanie termiczne.  Jeśli
przyjrzymy się mu z boku widać przewody doprowadzające zasilanie do elementu świetlnego, który osadzony
jest  na dużym aluminiowym radiatorze.  Wypełnia on sporą  część tego elementu  korpusu.  Jego średnica

wynosi  88,5  mm.  Jest  też  on  zdecydowanie  najcięższym  elementem  lampy,  mocno  przenosząc  środek

ciężkości do przodu. Warto o tym pamiętać chwytając, czy montując na statywie lampę, że ma ona daleko

wysunięty  do przodu środek ciężkości.  Sytuacja ulega dopiero zmianie po zamontowaniu  ogniw o dużej

pojemności (i wadze) z serii NP. 

Panel LED COB ma wymiar 26 x 26 mm, składa się z 200 diod o całkowitej maksymalnej deklarowanej mocy 150 W i jasności maksymalnej 7200 lux co daje 16 000 lumenów przy pomiarze z odległości
1 metra (według producenta).

Pora teraz na kilka mniej pochlebnych dla modelu słów, choć właściwie poprawniej należałoby powiedzieć że
uwagi te dotyczą nie tyle samego modelu, co staranności jego wykonania.  Na radiatorze widoczne są liczne

aluminiowe  wióry  po  procesie  obórki  metalu,  różnego  rodzaju  śmieci,  oraz  wgniecenia  i  zadrapania.

Podobnie nie  najlepiej  wygląda  sam panel  COB gdzie  nie  brak  podobnych zanieczyszczeń.  Zastrzeżenie

dotyczące jakości wykończenia dotyczą również  wykończenie elementów z tworzywa korpusu.  Nie są to
oczywiście w żadnym razie czynniki wpływające negatywnie na funkcjonalność samej lampy, a jedynie jej
walory estetyczne, co nie zmienia jednak faktu że po prostu nie powinny mieć miejsca.
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Aluminiowy radiator lampy Andoer KY-150W ma średnicę 88,5 mm, jest też zdecydowali najcięższym elementem lampy mocno przenosząc środek ciężkości do przodu. Sytuacja ulega dopiero zmianie po
zamontowaniu ogniw o dużej pojemności (i wadze) z serii NP. Wśród licznych zalet modelu nie zabrakło i kilku przywar, są to jednak uwagi głównie o charakterze estetycznym, nie rzutującym na samą

funkcjonalność lampy. Dotyczą one niechlujnego wykończenia, śmieci i wiórów po skrawaniu w radiatorze oraz panelu LED COB, czy nie usuniętych nadlewek tworzywa...

Ostatnim elementem korpusu o którym jeszcze  nie  było mowy to składanka rączka  ulokowana pod dnem
korpusu. Element ten w całości został wykonany z czarnego tworzywa sztucznego. Punkt mocowania rączki
został  przesunięty  do  przodu,  w kierunku radiatora,  co  zważając  na  jego  wagę i  przesuniętemu środkowi
ciężkości było bardzo dobrym zabiegiem. Rączka połączona jest z korpusem za pomocą ruchomego zawiasu,
blokowanego dużym, wygodnym w obsłudze, pokrętłem.  Zawias pracuje stopniowo, oferując 16 pozycji, w

zakresie od 0 do 80°, co równa się skokowi o 5° dla każdej z pozycji. Tu jednak znów powracamy do kwestii
jakości… zawias pracuje bardzo ciężko, a trzask towarzyszący zmianie położenia brzmi dość niepokojąco.

Wydaje się prawdopodobne że cała praca zawiasu opiera się na zębatce z tworzywa, co generuje pytanie o jego
trwałość.  Trudno tu jednak coś prorokować w sposób pewny, na dzień publikacji  recenzji  prawie rocznym
okresie użytkowania, element ten nie wykazuje większych niż początkowo luzów. Na plus na pewno należy
natomiast zaliczyć tu modelowi że element ten jest łatwo wymienialny, z korpusem połączono go za pomocą
czterech śrub. Inną pozostaje tu oczywiście kwestią możliwość zdobycia takiego elementu.
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Lampę wyposażono w dobrze wyprofilowaną rączkę połączoną z korpusem za pomocą ruchomego zawiasu, blokowanego dużym, wygodnym w obsłudze, pokrętłem. Zawias pracuje stopniowo, oferując
16 pozycji, w zakresie od 0 do 80°, co równa się skokowi o 5° dla każdej z pozycji.

Całkowita  długość  elementu  wynosi  128  mm,  z  czego  na  samą  rączkę  przypada  81  mm.  Została  ona

starannie wyprofilowana, poprowadzona po lekkim łuku, wygięta ku tyłowi, na bocznych krawędziach dodano

poprzeczne  bruzdy.  Dzięki  takiemu  profilowi  rączka  jest  wyjątkowo  ergonomiczna,  zapewnia,  mocny  i

wygodny chwyt.  Tu więc na odmianę plus dla marki  Andoer. Będzie to miało szczególnie duże znaczenie w
przypadku pracy manualnej w plenerze, gdy przyjdzie nam lampę trzymać w dłoni. W tylnej dolnej części
rączki natrafimy na poprzeczną śrubę, która wraz z otworem w jego podstawie umożliwia łatwy montaż lampy
na gwincie standardowego studyjnego statywu oświetleniowego.  Śrubę wieńczy wygodny, długi na 3,5 cm
trzpień  z tworzywa o wzdłużnym rowkowaniu, co ponownie przekłada się dodatnio na komfort użytkowy.

...całkowita długość elementu wynosi 128 mm, z czego na samą rączkę przypada 81 mm. Po lewej widoczne pokrętło w podstawie rączki umożliwiające montaż i blokadę lampy na gwincie
standardowego studyjnego statywu oświetleniowego. 

Podsumowując lampa Andoer KY-150W wylegitymowała się w zakresie budowy, zastosowanych materiałów,

oraz  ogólnej  jakości  wieloma ważkimi  zaletami.  Z pewnością należy do nich zaliczyć przede wszystkim

bardzo przemyślaną i funkcjonalną budowę korpusu. Został  on tak zaprojektowany aby zmieścić aż dwa

akumulatorki  z  serii  NP,  co  uniezależnia  nas  od  dostępu  do  sieci  elektrycznej,  otwierając  tym  samym

zupełnie nowe możliwości wykorzystania lampy w terenie. Właśnie dlatego model wyposażono w składaną,
dobrze wyprofilowaną rączkę. Ceną zróżnicowania możliwych typów zasilania lampy jest znacznie dłuższy
korpus (wraz z panelem diod 230 mm), oraz większa  waga (reflektor z  czaszą  bez baterii  1006 g) niż w
przypadku modeli pozbawionych możliwości zasilania akumulatorowego. Biorąc jednak pod uwagę radykalne
rozszerzenie możliwości lampy jest to cena w pełni do zaakceptowania.
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...pomyślano również o możliwości założenia do reflektora parasolki studyjnej, co umożliwia otwór w mechanizmie odpowiedzialnym za pochylanie lampy, będącego integralną częścią profilowanej rączki.

Stacjonarnie lampa zasilana jest przez dołączony do zestawu zasilacz sieciowy HK155 AC/DC o mocy 150 W i

generowanym napięciu 16V.  Pozostając w temacie zasilania, warto wspomnieć o możliwości wykorzystania
korpusu do ładowania wpiętych do niego ogniw z serii NP, przez gniazdo USB (5V / 2A). Skoro padło słowo
„zestaw”  i  tu  nie  można  pominąć  kolejnej  ważnej  zalety  modelu,  dotyczącej  bogatego  wyposażenia
dodatkowego z jakim jest ona sprzedawana, szczególnie w relacji do ceny wynoszącej zaledwie około trzystu
złotych. Do ważnych atutów należy też z pewnością zaliczyć możliwość kontroli z poziomu bezprzewodowego
pilota, oraz mocowanie dla akcesoriów zgodnych z systemem BOWENS.

Również tworzywu z którego wykonano korpus, trudno cokolwiek zarzucić. Cechuje się ono dobrą odpornością
mechaniczną na uderzenia, czy zarysowania, nie wykazuje również istotnej tendencji do nagrzewania. Ogólne
spasowanie elementów z tworzywa stoi na przyzwoitym poziomie, choć można mieć zastrzeżenia do samego
wykończenia niektórych elementów. Do wad modelu zaliczyć trzeba niską odporność paneli z bezbarwnego
PCV przykrywającego tylny panel sterujący, oraz boczne i górny panele na pokrywach akumulatorów, oraz
korpusie.  Materiał  ten cechuje się  bowiem dużą podatnością na zarysowania.  Na poczet  wad z pewnością
należy również zaliczyć niechlujne wykończenie aluminiowego radiatora, gdzie pozostawiono liczne metalowe
wióry, oraz niedbale wykonane szlify. Podobnie podłączenie panelu LED mogłoby stać na wyższym poziomie.
Są  to  jednak  wszystko  przywary  o  czysto  estetycznym charakterze,  nie  rzutującym  negatywnie  na  sama
funkcjonalność lampy.
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Ważnym atutem lampy Andoer KY-150W jest możliwość zdalnej obsługi za pomocą pilota. Nie wszystkie jednak jego przyciski są aktywne co wynika z prostego faktu że ten sam model pilota jest
stosowany do sterowania wielu różnych urządzeń, w tym żarówek studyjnych LED tej samej marki, gdzie przyciski te umożliwiają zmianę temperatury światła.

Dodatkowe akcesoria i system mocowania BOWENS... 
Pozwólcie że na chwilkę zatrzymam się jeszcze przy systemie mocowania modyfikatorów światła  BOWENS,
omawiając jego genezę i znacznie nie tylko w recenzowanej lampie  Andoer KY-150W, ale w nieco szerszym
kontekście.  Nazwa samego systemu pochodzi w linii  prostej  od nazwy firmy która go stworzyła,  to  jest

Bowens International,  założonej w 1923 roku w Londynie jako Bowens Camera Service Company.  Marka
początkowo skupiała się na naprawach aparatów fotograficznych, szybko jednak poszerzyła swoją ofertę o
własne produkty. Pierwsze lampy błyskowe tej marki zostały wyprodukowane w 1947 roku, a już w 1950 roku

firma zaczęła produkować swoje studyjne systemy błyskowe. 

Mocowanie Bowens, system tak prosty że aż chciałby się powiedzieć dlaczego wciąż zdarzają się urządzenie jego pozbawione. Możliwości jakie ze sobą niesie jego obecność w lampach studyjnych są
nie do przecenienia. Tu po lewej koniec jednej z domowych sesji, gdzie tematem było szkło (patrz po prawej), omawiana lampa służyła wówczas za dodatkowe światło punktowe, podświetlając krawędzie

kieliszków, oraz nadając im głębię.

Do lat  60 XX wieku,  studyjne  systemy lamp błyskowych były duże  i  nieporęczne,  wymagając  potężnych
generatorów prądu do zasilania głowic lamp, połączonych grubymi kablami. W 1963 roku Bowens wynalazło

pierwszą elektroniczną studyjną lampę błyskową z wbudowanym źródłem zasilania.  Była ona znana jako

„monoblok” (czasami Monolite),  który jest obecnie standardowym narzędziem w branży.  Po sukcesie jaki
odniosła ta lampa firma całkowicie poświęciła się projektowaniu i produkcji studyjnego sprzętu błyskowego,
po  raz  pierwszy  wystawiając  się  na  targach  Photokina,  wykonując  tym samym  pierwsze  kroki  w  stronę
globalnej  dystrybucji.  W 1968  roku  marka  stworzyła  aktualizację  do  Monobloc,  oraz  Monolite  400.  Jej
późniejsze  produkty  jak  Quad,  Prolite  i  Esprit,  również  okazały  się  popularne  wśród  fotografów.  Firma
produkowała  studyjne  systemy lamp błyskowych  i  akcesoria  fotograficzne,  projektowane  w Colchester  w
Wielkiej  Brytanii  i  produkowane w jej  fabryce w Suzhou w Chinach od 2010 roku.  To właśnie ta marka

stworzyła  do  dziś  pozostający  podstawowym  standardem  mocowania  modyfikatorów  światła  do  lamp

błyskowych Bowens  S. Firma została  przejęta  wraz  w  czerwcu 2016 roku  przez  niemieckich  inwestorów
Venture Capital Aurelius, a następnie zlikwidowana w lipcu 2017 roku. 

 14                                                                                                                                                                                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.



na podstawie: en.wikipedia.org

przykłady zdjęć studyjnych wykonanych ze wsparciem lampy Andoer KY-150W – po lewej nałożona średnia czasza reflektora wraz ze zmiękczającym białym dyfuzorem, po prawej nałożona strumienica z
białym filtrem zmiękczającym

System mocowania Bowens występuje w kilku wariantach, od strony technicznej jest on nadzwyczaj prosty.

Składa się na niego po stronie źródła światła pierścień mocujący o standaryzowanej średnicy, w przypadku

wariantu dla reporterskich lamp błyskowych, dodatkowo wyposażony w uchwyt wewnątrz pierścienia.  W

przypadku lamp studyjnych pierścień osadzony jest bezpośrednio w rejonie palnika. Rant pierścienia posiada

specjalne  wypustki,  często  dodatkowo  wyposażany  jak  w  przypadku  omawianej  Andoer  KY-150W  w

dodatkowy trzpień blokujący na pierścieniu założony na niego modyfikator światła. 

przykłady zdjęć studyjnych wykonanych ze wsparciem lampy Andoer KY-150W – w tym przypadku lampa z założoną strumienicą, podświetlała z boku krawędzie kieliszka nadając mu głębie, samo światło
/ jego barwa było modulowane przez tło (ekran monitora), oraz przez lampę Ulanzi VL49,

Dlaczego to tak ważne i po co w ogóle o tym piszę? Otóż ten prosty system otwiera przed użytkownikiem
drzwi  do  zupełnie  nowego  świata  kreatywnej  fotografii,  przede  wszystkim  studyjnej,  ale  jak  widać  na
przykładzie  omawianej  lampy,  czy  też systemów dla lamp reporterskich nie tylko,  z  powodzeniem można
bowiem stosować je również w terenie. Dzięki możliwości stosowania wymiennych akcesoriów mocowanych
do pierścienia Bowens możemy dowolnie kształtować charakter, temperaturę, siłę i kąt wiązki światła lampy.
To  potężne  narzędzie,  którego  nie  sposób  przecenić. Ilość  dostępnych  modyfikatorów  jest  tu  doprawdy
ogromna, są to choćby różnego rozmiaru i kształtu czasze reflektora, na które możemy założyć grid (siateczka
modyfikująca światło tzw „plaster miodu”), barwne – żelowe filtry barwne, czy wszelkiego rodzaju softboxy,
blendy zmiękczające i rozpraszające światło, lub odwrotnie strumienice pozwalające na jego skupienie w wąską
wiązkę. To właśnie z tych wszystkich względów tak ważna była dla mnie zgodność lampy Andoer KY-150W z
standardem Bowens.
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przykłady zdjęć studyjnych wykonanych ze wsparciem lampy Andoer KY-150W –  w obu przypadkach nałożona została czasza reflektora wraz ze zmiękczającym białym dyfuzorem

Jak już wiemy wraz z lampą w zestawie otrzymujemy czaszę reflektora, o średnicy mocowania 12 cm, średnicy
przedniej  części  18 cm, oraz długości  12 cm. Czasza została wykonana w całości  z tworzywa sztucznego,
malowanego proszkowo po stronie zewnętrznej na czarno, po wewnętrznej zaś wyposażona w specjalną fakturę
zapobiegającą tworzeniu się na jej powierzchni odbić,  a całość wykończono srebrną,  zmatowioną w części
centralnej i lustrzanej na rancie zewnętrznym, oraz pierścieniu montażowym, powłokę. Tworzywo to jest dobrej
jakości, o poprawnej sztywności, nie podatne na oddziaływanie wysokich temperatur generowanych przez sam
palnik, tu oczywiście zespół diod LED COB. Jednak jest też pewne „ale” dotyczące znów jakości wykonania,
tudzież  powłok  lakierniczych,  oraz  wykończenia  niektórych  krawędzi.  Niektóre  z  nich  posiadają  bowiem
niechlujne nadlewki, na trzpieniach montażowych dla systemu Bowens, widać też przebijającą spod czarnej
farby warstwę srebrną. Podobnie jednak w przypadku lampy, tak i tu na szczęście nie ma to znaczenia innego
niż estetyczne.
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Z lampą w zestawie otrzymujemy czaszę reflektora, o średnicy mocowania 12 cm, średnicy przedniej części 18 cm, oraz długości 12 cm. Lampę wykonano z dobrej jakości tworzywa sztucznego po
stronie zewnętrznej malowanego na czarno, po wewnętrznej na srebrno. Pewne zarzuty można wnosić pod kątem jakości wykończenia elementu, tudzież powłok lakierniczych, oraz samych krawędzi.

Niektóre z nich posiadają bowiem niechlujne nadlewki, na trzpieniach montażowych dla systemu Bowens, widać też przebijającą spod czarnej farby warstwę srebrną.

W  zestawie  z  omawianą  lampą  otrzymujemy  również  osłonę  palnika  wykonaną  w  całości  z  czarnego,
matowego z tworzywa sztucznego. Osłona ta w kształcie walca, o średnicy czoła 9,5 cm i długości 8,5 cm
została wyposażona na czole w otwór o średnicy 1,5 cm pozwalający wykorzystać ją również jako strumienicę.
Jednak i tu warto zwrócić uwagę na obecne, przynajmniej w moim egzemplarzu nadlewki tworzywa w otworze
przepuszczającym światło. Na szczęście łatwo sobie z tego typu niechlujstwem poradzić, co oczywiście nie
zmienia faktu że miejsca to mieć nie powinno.
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Również w plastikowej osłonie palnika, mogącej pełnić również rolę strumienicy, znajdziemy liczne nadlewki tworzywa. Na szczęście łatwo sobie z tego typu niechlujstwem poradzić, co oczywiście nie
zmienia faktu że miejsca to mieć nie powinno...

Zestaw sprzedażowy pozwala nam na rozpoczęcie od razu pracy z lampą Andoer KY-150W, choć oczywiście
warto  go  rozbudować,  dopasowując  do  własnych  potrzeb.  Tu  szczęśliwe rynek  Chiński  oferuje  naprawdę
ogromny  wybór  akcesoriów,  tudzież  modyfikatorów  światła.  Również  sama  marka  Andoer posiada  takie
akcesoria w swojej ofercie. Sam korzystając z ich właśnie oferty nabyłem prosty nakładany na czaszę reflektora
mleczny dyfuzor pozwalającą zmiękczyć i rozproszyć światło, oraz strumienicę, tym razem w pełni wykonaną
z aluminium. W zestawie z tą ostatnią znajdują się dodatkowe żelowe filtry barwne, oraz niewielki plaster
miodu tzw. grid. Z czasem z pewnością ilość tych akcesoriów będzie rosła, a wraz z nimi możliwości modulacji
wiązki światła i jego barwy. To właśnie potęga tak prostego systemu mocowania jakim jest Bowens i to właśnie
dlatego jeśli tylko interesuje was fotografia studyjna, produktowa, portretowa, z całą pewnością warto posiadać
lampy umożliwiające korzystanie z dobrodziejstw tegoż systemu.  W kontekście bohaterki naszej recenzji z

pewnością na plus należy jej zaliczyć obecne w zestawie sprzedażowym akcesoria, na minus nie najwyższą

jako.ść ich wykończenia.

Po lewej bohaterka recenzji lampa marki Andoer KY-150W z założoną osłoną palnika, po prawej z aluminiową strumienicą tej samej marki...

Jasność, tryby pracy, oraz temperatura barwowa…

Pozostawmy już jednak te teoretyczne rozprawki i przejdźmy do kwestii znacznie istotniejszej – do jakości,
oraz  jasności  światła  jakie  oferuje  lampa  Andoer  KY-150W. Diody  LED  COB,  których  jest  200,  według

deklaracji marki mają generować światło o maksymalnej mocy 150 W, oraz jasności maksymalnej 7200 lux,

co znów według marki ma równać się aż 16 000 lumenom. Deklaracje dość odważne, a to nie koniec, marka

obiecuje  nie  tylko  mocne światło,  ale  jednorodną barwę światła  równą 5600 Kelwinów,  przy  możliwym

marginesie błędu ± 200 K, oraz zapewnia zgodność z bazową skalą temperatury barwowej CRI na poziomie

powyżej 93%.  Gdyby deklaracje te znalazły swoje potwierdzenie w testach praktycznych byłby to doprawdy
rewelacyjny wynik, szczególnie w relacji do ceny lampy.
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Jak wiemy model można obsługiwać manualnie, lub za pomocą pilota bezprzewodowego. W tym pierwszym
przypadku korzystając z bezstopniowego potencjometru możemy płynnie regulować moc lampy w zakresie od
0 do 100% w skoku co 1% jasności. W przypadku korzystania z bezprzewodowego pilota do dyspozycji mamy
skok co 10 % jasności. Dla wygody testu, aby nie przybrał on zbyt rozbudowanej formy, podczas pomiaru
jasności lampy skorzystałem właśnie z pilota. Spójrzmy teraz na tabelkę ilustrującą jaką faktycznie jasność
oferuje rzeczowa lampa…

lampa Andoer KY-150W
natężenie światła – pomiar w luksach z jednego metra

Jasność: natężenie światła:

10 % 530 lux

20 % 1450 lux

30 % 2050 lux

40 % 2550 lux

50 % 3150 lux

60 % 3700 lux

70 % 4300 lux

80 % 4850 lux

90 % 5500 lux

100 % 6000 lux

pomiaru  dokonano  luksometrem  cyfrowym  MT-30  o  rozdzielczości  0.1Lux/0,01fc  i
dokładności pomiaru ± 1% / temperatura otoczenia podczas pomiaru 21,5°C
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Lampa Andoer KY-150W / zmiana jasności z poziomu pilota bezprzewodowego w skoku co 10% tu od góry, od lewej: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%.

Cóż… powyższa  tabelka dość  dobitnie  objawia rzeczywistą  wydajność  świetlną  lampy  Andoer  KY-150W.

Rozbieżność pomiędzy deklarowaną wartością 7200 lux, a zmierzoną równą maksymalnie 6000 lux wynosi aż

1200 luksów,  czyli  około  14  %  na  niekorzyść  lampy.  To  dość  istotna  różnica,  acz  skłamałbym gdybym

powiedział że się tego nie spodziewałem. Więcej, wciąż biorąc pod uwagę cenę modelu, oraz ceny lamp

markowych o podobnej jasności uzyskany wynik należy uznać za bardzo dobry, choć oczywiście daleki od

tego co deklaruje sama marka. Biorąc pod uwagę maksymalne natężenie światła, oraz ogólne wrażenie z
użytkowania lampy w studio, gdzie mogłem ją porównać do innych lamp światła stałego, wydaje się że realna

jej maksymalna moc to nie obiecane 150 W, ale około 100 do 120 W. Spójrzmy teraz na kolejny, szalenie
istotny w kontekście pracy parametr określający temperaturę barwową światła generowanego przez lampę, dla
danego zakresu jej mocy (jasności)...

lampa Andoer KY-150W
temperatura barwowa światła / pomiar z RAW-ów

jasność: natężenie światła: temperatura barwowa w Kelwinach:

10 % 550 lux 5850 K
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20 % 1400 lux 5850 K

30 % 2060 lux 5850 K

40 % 2580 lux 5850 K

50 % 3190 lux 5850 K

60 % 3750 lux 5830 K

70 % 4320 lux 5850 K

80 % 4900 lux 5850 K

90 % 5550 lux 5800 K

100 % 6100 lux 5800 K

temperatura otoczenia podczas pomiaru 21,5°C

W przypadku temperatury barwowej światła marka Andoer deklarowała go na poziomie 5600 Kelwinów, przy

możliwym marginesie błędu ± 200 Kelwinów. Jak widzimy deklaracje te praktycznie w pełni pokrywają się z

uzyskanymi rezultatami, choć należy oczywiście zauważyć że bez względu na stopień jasności  lampy KY-
150W nie udało się uzyskać deklarowanej wartości 5600K, dla wartości od 10 do 80% jasności było to 5850K
gdzie biorąc pod uwagę możliwy deklarowany błąd 200K oznacza że barwa deklarowana od uzyskanej różnic
się o zaledwie 50K. Wyjątek stanowi tu jasność 90 i 100% gdzie uzyskano wynik barwy światła 5800K co w
pełni mieści się w zakresie widełek błędu.

Biorąc jednak pod uwagę możliwy błąd podczas pomiaru, gdyż na temperaturę barwową miały na pewno też

wpływ trudne do wyeliminowania w warunkach domowych czynniki jak kolor światła odbitego od ścian, czy

mebli, należy uznać że lampa Andoer KY-150W odznacza się w pełni zgodną z deklaracją marki temperaturą

światła oscylującego w okolicach neutralnego białego, jest to również najczęściej spotykana wartość w

lampach studyjnych, co ułatwia ewentualne łączenie omawianej z innymi lampami.

przykłady zdjęć studyjnych wykonanych ze wsparciem lampy Andoer KY-150W
W tym przypadku lampa brała udział w realizacji ciekawego projektu fotograficznego, gdzie połączono przeszłość z przyszłością – wykorzystując moje zdjęcie z III klasy szkoły podstawowej, z aktualnym,

co pozwoliło ukazać wpływ czasu na zmianę wyglądu.

Lampa prócz swojej podstawowej funkcjonalności, tudzież światła stałego regulowanego płynnie z poziomu
panelu sterującego na korpusie (od 0 do 100% w skoku co 1%), lub skokowo w przypadku korzystania z pilota
(od 0 do 100% w skoku co 10%), oferuje też kilka innych trybów pracy, do których dostęp zapewnia nam pilot
zdalnego sterowania. Mamy tu do wyboru:

• światło stroboskopowe – automatyczne, bez możliwości modulacji charakterystyki długości i częstotliwości błysku z możliwą
modulacją jasności w zakresie mocy od 0% do 50%

• automatyczne płynne rozjaśnianie i ściemnianie w zakresie mocy od 0% do 50%

Funkcjonalność  lampy,  jej  główne  cechy  budowy,  oraz  właśnie  fizyczne  przedstawienie  zasady  działania
wymienionych trybów pracy możecie zobaczyć w poniższym klipie uzupełniającym niniejszą recenzję…
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Lampa Andoeor KY-150W w praktyce, oraz kilka słów podsumowania…

Oprócz szeroko pojętej fotografii przyrodniczej, zdarza mi się też popełniać jakieś zdjęcia w aranżowanym
domowym studio. Myślę tu nie tylko o sesjach stricte produktowych wykonywanych na potrzebę konkretnej
recenzji  danego  sprzętu,  czy  odzieży,  ale  też  zdjęcia  portretowe,  czy  bardziej  kreatywne  eksperymenty
fotograficzne. Właśnie w tych zadaniach sprawdza się znakomicie omawiana lampa marki Andoer model KY-

150W.

przykłady zdjęć studyjnych wykonanych ze wsparciem lampy Andoer KY-150W –  w obu przypadkach nałożona została czasza reflektora wraz ze zmiękczającym białym dyfuzorem

Bohaterka  niniejszej  recenzji  towarzyszyła  mi  dotychczas  podczas  kilkudziesięciu  sesji  fotograficznych,

zapewniając  bardzo  dobrej  jakości  jednorodne  światło,  którego  jak  już  wiemy  temperatura  barwowa

mieszcząca  się  w  średniej  5800-5850K dobrze  zgrywała  się  z  wykorzystywanymi  przeze  mnie  w  pracy
świetlówkami o mocy 125W i deklarowanej barwie światła 5600 K.  Na duży plus lampy KY-150W należy z

pewnością zaliczyć ogólnie wysoką kulturę pracy. Obudowa reflektora nawet podczas długiej, kilkugodzinnej

pracy,  nie  ulega  zbytniemu  przegrzaniu,  rzadko  osiągając  temperaturę  wyższą  niż  30~35°C,  zazwyczaj

mieszcząc się poniżej  29°C. Z pewnością jest  to zasługa dużego dobrze odprowadzającego nadmiar ciepła
aluminiowego radiatora, oraz mechanicznej wentylacji zapewnianej przez niewielki wentylator. Warto tu też
wspomnieć że ten ostatni pracuję bardzo cicho, nawet podczas znacznego, długotrwałego obciążenia.
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przykłady zdjęć studyjnych wykonanych ze wsparciem lampy Andoer KY-150W –  po lewej nałożona została czasza reflektora wraz ze zmiękczającym białym dyfuzorem, w środku i po prawej strumienica
z filtrem w środku żółtym, po prawej białym

Niska waga lampy wynosząca wraz założoną czaszą reflektora nieco ponad kilogram ułatwia manipulowanie

nią z  ręki,  co  bywa przydatne  również  i  w studio  gdy trzeba  w trudny do  ustawienia  ze  statywu sposób
doświetlić  plan  zdjęciowy.  Tu  też  przydaje  się  dobrze  wyprofilowana,  składana  rączka.  Model  można też
oczywiście bez problemu zamontować na gwincie standardowego studyjnego statywu oświetleniowego, można
też wykorzystując otwór w rzeczowej rączce podpiąć do lampy parasolkę.  Skoro o akcesoriach mowa, raz
jeszcze pochwale lampę za obecność systemu mocowania Bowens, co pozwala na wykorzystanie szerokiego
wachlarza dostępnych na rynku modyfikatorów światła.

przykłady zdjęć studyjnych wykonanych ze wsparciem lampy Andoer KY-150W –  po lewej nałożona została czasza reflektora wraz ze zmiękczającym białym dyfuzorem, po prawej strumienica z
nałożonym białym filtrem. Zdjęcie po lewej to fotomontaż, jednak główne elementy to jest postać, oraz podwieszony aparat zostały zarejestrowane razem na jednym ujęciu w studio, dodatkowe

podświetlenie aparatu analogowego od spodu możliwe było dzięki ukrytej w dłoniach niewielkiej lampce światła stałego Ulanzi VL49.

Aby jednak nie było za słodko, by nie tonąć tylko w superlatywach, warto wspomnieć też o kilku grzeszkach

modelu. Z pewnością największy z nich to zbyt niska jasność w stosunku deklarowanej mocy maksymalnej

150W. Faktycznie jak już wiemy bliżej jej do 100 – 120 W, przy stwierdzonym maksymalnym natężeniu światła

w graniach 6000 K (lampa na 100% mocy), wobec deklarowanych 7200 Kelwinów. Tę różnicę faktycznie czuć,
na tym polu mogło – a wręcz powinno być zdecydowanie lepiej. Niestety takie przesadne deklaracje są dość
częstą  zmorą  podobnych  produktów  kupowanych  bezpośrednio  w  Chinach,  z  tego  względu  nie  byłem
zaskoczony pojawieniem się tej różnicy. Biorąc jednak pod uwagę niską, wynoszącą około 300 zł cenę, oraz
liczne pozytywne stwierdzone cechy użytkowe modelu przywara ta nie razi tak bardzo jak miałoby to miejsce
w lampie zakupionej w kraju za grubo ponad tysiąc  złotych.  Z pewnością jednak warto o tej  przywarze

pamiętać,  aby  nie  być  rozczarowanym że  moc i  jasność deklarowana  rozjeżdża  się  w stosunku do  tej

osiąganej. 
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przykłady zdjęć studyjnych wykonanych ze wsparciem lampy Andoer KY-150W – po lewej i w środku kolejny fotograficzny projekt sięgający w przeszłość, gdzie do ówczesnego wykonanego w
aranżowanym domowy studio zdjęcia dodano na etapie postprodukcji moje stare zdjęcie z Pierwszej Komunii Świętej. Po prawej lampa Andoer KY-150W posłużyła do podświetlenia krawędzi kieliszka na

czarnym tle, do czego wykorzystano strumienicę z białym filtrem.  

Do  osobnej,  acz  znów  dość  typowej  kategorii  wad,  należy  zaliczyć  niechlujne  wykonanie  niektórych

elementów korpusu,  radiatora,  oraz  załączonych  akcesoriów,  w tym czaszy  reflektora  i  osłony  palnika.

Przywary te jednak prócz znaczenia estetycznego nie wpływają w żaden sposób na funkcjonalność lampy.
Warto  tu  też  dodać  że  pomimo iż  wykonawca  nie  przykładał  zbyt  dużej  uwagi  do  jakości  wykończenia,
globalnie  wszystkie  wykorzystane  materiały  prezentują  wysoki  poziom,  no  może  poza  panelami  z
przeźroczystego  PCV  przykrywającymi  tylni  panel  sterujący.  Materiał  ten  jest  wyjątkowo  wrażliwy  na
zarysowania. Znajdziemy go również na bocznych klapach komór akumulatorów.

przykłady zdjęć studyjnych wykonanych ze wsparciem lampy Andoer KY-150W –  w obu przypadkach nałożona została strumienica z dodatkowym mlecznym, białym filtrem.

Na  poczet  plusów  natomiast  należy  lampie  zaliczyć  bogate  dodatkowe  wyposażenie  obecne  w  zestawie
sprzedażowym.  Wraz  z  lampą  KY-150W  otrzymujemy  osłonę  palnika,  czaszę  reflektora,  pilot  zdalnego
sterowania, oraz zasilacz sieciowy o dwumetrowym kablu sieciowym i trzy metrowym łączącym zasilacz z
lampą. Łącznie do dyspozycji mamy więc aż pięć metrów kabla co większości sytuacji studyjnych wystarczy
do swobodnego nią operowania.
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Lampa Andoer KY-150W wylegitymowała się wieloma licznymi zaletami podczas testów, nie zabrakło również i wad, na szczęście większość z nich była mało istotna, nie rzutujące na jej funkcjonalność.
Pomimo że model oferuje mniejszą jasność i moc od deklarowanej przez markę, biorąc poprawkę na cenę i fakt że wraz z lampą otrzymujemy dodatkowe akcesoria, z całą pewnością jest to lampa warta

polecenia, szczególnie jeśli porównamy koszt jej zakupu z cenami podobnych lamp na polskim rynku.

Jednorodne, pomimo różnic pomiędzy deklaracją, a stanem faktycznym, dość mocne światło o neutralnej

białej  barwie,  możliwość  zdalnego  sterowania  mocą  palnika  oraz  jego  funkcjami,  system  mocowania

akcesoriów Bowens, możliwość zasilania sieciowego, oraz za pomocą ogniw SONY z serii NP, co otwiera

przed nami możliwość wykorzystania lampy KY-150W nie tylko w studio ale również w plenerze, czynią z niej

naprawdę udany model. Wszechstronność, wyposażenie dodatkowe w zestawie sprzedażowym, a wszystko

to za nieco ponad 300 zł  sprawia że w moim odczuciu lampa marki  Andoer model KY-150W jest  godna

polecenia pomimo stwierdzonych wad.

Zalety:
• jednorodna relatywnie mocna wiązka światła
• zgodna z deklaracjami marki temperatura barwowa światła
• neutralne białe światło dobrze współpracujące z typowym oświetleniem studyjnym
• korpus wykonany z dobrej jakości tworzyw nie podatnych na uszkodzenia mechaniczne, ani termiczne
• duży aluminiowy radiator, który wraz z wentylatorem skutecznie odprowadza nadmiar ciepła z obudowy
• ciche działanie systemu wentylacji bez względu na stopień obciążenia
• dobra wydajność systemu wentylacji, temperatura wnętrza reflektora rzadko przekracza 30 – 35°C
• możliwość zasilania lampy przez zasilacz sieciowy, oraz akumulatory umożliwiające jej użytkowanie w plenerze
• relatywnie niska waga własna
• obsługa z poziomu panelu sterującego na lampie, oraz za pomocą pilota bezprzewodowego
• dodatkowe programy pracy
• możliwość płynnej zmiany jasności z poziomu panelu nawigacyjnego lampy w zakresie od 0 do 100% w skoku co 1%, oraz za

pomocą pilota bezprzewodowego w zakresie 0 do 100% w skoku co 10%
• czytelny ekran informacyjny LED na panelu lampy o rozmiarze 33 x 25,5 mm
• wygodna składana rączka umożliwiająca zarówno operowanie z ręki, jak i montaż na studyjnym statywie oświetleniowym
• możliwość dopięcia parasolki
• system mocowania modyfikatorów światła Bowens
• w zestawie sprzedażowym dodatkowe akcesoria w tym: zasilacz, czasza reflektora, pilot zdalnego sterowania, oraz osłona 

palnika mogącą pełnić rolę strumienicy
• długi 5 metrowy kabel łączący zasilacz z lampą i gniazdkiem
• wzorowa relacja ceny do możliwości

Wady:
• niechlujne wykończenie niektórych elementów korpusu z tworzywa sztucznego
• niechlujne wykończenie aluminiowego radiatora
• zawyżona jasność maksymalna wynosząca około 6000 lux zamiast deklarowanych 7200 lux
• zawyżona maksymalna moc lampy, realnie oscylująca wokół 100 – 120 W wobec deklarowanych 150 W
• nie do końca liniowa zmiana natężenia światła dla danej jasności wyrażanej w procentach
• łatwe rysowanie się paneli z przeźroczystego PCV przykrywającego tylny panel sterujący, oraz boki komór dla ogniw
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Przydatne linki: 
• klip prezentujący najważniejsze cechy lampy Andoer KY-150W (będący integralną częścią niniejszej recenzji): https://youtu.be/HCDpCls4v54
• oficjalna strona marki Andoer (wersja anglojęzyczna): https://www.andoer.com/ 
• oficjalny profil marki Andoer na portalu Facebook: https://www.facebook.com/Andoer.official/
• przykładowa aukcja omawianej lampy Andoer KY-150W na platformie AliExpress: https://pl.aliexpress.com/item/1005002357263140.html…
• przykładowa aukcja lampy światła ciągłego Andoer 150W pozbawionej opcji zasilania akumulatorowego (o krótszym korpusie) na platformie 

AliExpress: https://pl.aliexpress.com/item/1005002613015338.html?spm=a2g0o.productlis…
• oficjalna strona sklepu marki Andoer na platformie AliExpress: https://andoer.aliexpress.com/store/912664318 

Opracowania powiązane / podobne w dziale „SPRZĘT”:
◦ inne lampy światła stałego, marko i błyskowe:

▪ lampa światła ciągłego foto/wideo marki Yongnuo model YN-216 3200K-5500K  
▪ lampa błyskowa marki Quadralite model Stroboss 36F  
▪ lampa pierścieniowa marki TRAVOR model RF-550D   

◦ recenzje innych produktów marki Andoer:
▪ kulowa głowica fotograficzna Andoer H-35  
▪ kulowa głowica fotograficzna Andoer D25-C  

Wykorzystane źródła:
• historia marki Bowens Camera Service Company: https://en.wikipedia.org/wiki/Bowens_International 
• sklep marki Andoer na platformie handlowej AliExpress: https://pl.aliexpress.com/store/234552?

spm=a2g0o.store_pc_groupList.pcShopHead_6154462.0 

oficjalna strona marki:

w  ww.andoer.com  

opracowanie, zdjęcia produktowe i studyjne:

Sebastian Nikiel
21.01.2022

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.

Wykorzystane w opracowaniu zdjęcia przedstawiające inny wariant lampy Andoer KY-150W, zostały wykorzystane w niniejszym opracowaniu
wyłącznie w celu prezentacji właściwości i odmian modelu – pl.aliexpress.com/store/234552
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