Typ: lampa światła ciągłego
Przeznaczenie: fotografia / wideo
Producent: Ulanzi
Model: VL49 RGB
Inne warianty: VL49 (bez diod RGB)
Typ źródła światła: diody LED
Ilość diod LED: łącznie 60
Moc maksymalna: 6 W
Temperatura barwowa: od 2500 do 9000 K
Zmiana temperatury barwowej: TAK / swobodna co 10 K
Zmiana jasności: TAK / swobodna co 1%
Jasność:
• maksymalna 800 lux (pomiar z odległości 0,5 metra)
• minimalna 8 lux (pomiar z odległości 0,5 metra)
Zakres kątów wiązki światła: 120°
Zasięg wiązki światła: do 5 m
Odzwierciedlenie temperatury barwowej: CRI > 95%
Sterowanie lampą: manualne
Zasilanie: akumulator litowo-jonowy / pojemność 2000 mAh
Ładowanie: port USB C / USB 3,7 V
Czas pracy:
•
jasność maksymalna 800 lx – do 2 godzin
•
jasność minimalna 8 lx – do 10 godzin
Chłodzenie lampy: pasywne
Mocowanie: standardowa gorąca stopka
Regulowany kąt pochylenia reflektora: nie dotyczy
Ekran: TAK / LED
Dane prezentowe na ekranie:
• temperatura barwowa światła
•
poziom jasności
•
poziom naładowania ogniwa
Tryby pracy: łącznie 16
•
ręczna regulacja temperatury światła w zakresie od 2500 K do 9000 K w skoku co 10 K
•
ręczna regulacja temperatury światła w zakresie od 0 do 359° w skoku co 1°
•
regulacja mocy / jasności światła w zakresie od 0 do 100% w skoku co 1%
•

predefiniowane programy tematyczne:
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COP CAR (radiowóz) / migające czerwone i niebieskie
AMBULANCE (pogotowie ratunkowe) / migające niebieskie i białe
FIRE ENGINE (wóz straży pożarnej) / migające czerwone i białe
EMERGENCY (wypadek) / migające jasno żółte
FIRE WORKS (fajerwerki) / migające naprzemiennie czerwone, żółte, zielone, fioletowe, niebieskie
TV / wolno migające – zimne białe
PARTY (impreza) / wolno migające – przejście po wszystkich tonacjach barw RGB
HSI SLOW / powolna płynna zmiana barwy po wszystkich tonacjach RGB
HSI FAST / szybka płynna zmiana barwy po wszystkich tonacjach RGB
RGB STROBE / szybko pulsujące, zmienne wokół palety barw RGB
RED FLASH / migające w kolorze czerwonym, przemiennie szybko i wolno
GREEN FLASH / migające w kolorze zielonym, przemiennie szybko i wolno
BLUE FLASH / migające w kolorze niebieskim, przemiennie szybko i wolno

Waga: 110 g
Wymiary: 6,6 x 6,6 x 3 cm (szerokość / wysokość / głębokość) – bez stopki montażowej
Materiały: tworzywa sztuczne
W zestawie:
•
lampa Ulanzi VL49
•
kabel ładowania micro USB / USB
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•

skrócona instrukcja obsługi

Inne:
•
wbudowany w tylny panel magnes umożliwiający montaż lampy do metalowych powierzchni
Gwarancja: w zależności od miejsca zakupu / producenta dwa lat

Przeznaczenie:

Lekka, poręczna i niewielka zewnętrzna lampa światła stałego o modyfikowalnym zakresie temperatury, oraz
natężeniu światła, dedykowana do doświetlenia sceny podczas fotografowania, lub kręcenia klipów wideo,
zarówno w studio, jak i w terenie.
Tytułem wstępu...

Słowo się rzekło, toteż kolejna recenzja kontynuuje rozpoczęty cykl opracowań w którym dzielę się
doświadczeniami wyniesionymi z użytkowania różnego rodzaju akcesoriów fotograficznych. Recenzją
otwierającą ten cykl było obszerne i szczegółowe opracowanie lampy światła stałego z panelem diod LED
COB, marki Andoer model KY-150W («recenzja»). W obecnej nadal pozostając przy źródłach światła, tym razem
zdecydowanie mniejszych, przyjrzymy się lampie LED chińskiej marki Ulanzi, model VL49 RGB. Marka której
produkty choć debiutują w dziale SPRZĘT, sam używam od kilku lat.

W kreatywnej fotografii, szczególnie studyjnej, nie zawsze konieczne jest posiadanie dużych i bardzo mocnych źródeł światła, w przypadku niewielkich kompozycji, doskonale sprawdzą się mniejsze
lampy LED-owe szczególnie te wyposażone w barwne diody RGB umożliwiające swobodną modulację barwy światła, co przekłada się na możliwość kreowania ciekawych efektów świetlnych, taka jest
właśnie omawiana w tej recenzji lampa marki Ulanzi model VL49 RGB – powyżej dwie fotografie wykonane właśnie dzięki tej niewielkiej lampie.

Zważywszy na różnicę gabarytów, ilość i typ diod pomiędzy wymienionymi lampami, tudzież Andoer KY150W, oraz Ulanzi VL49 RGB, co oczywiście przekłada się również na ilość dostępnego światła, mogłoby się
wydawać że niewiele prócz samej funkcji łączy oba modele. Jeśli jednak mieliście okazję zapoznać się z
recenzją tej pierwszej, szybko odkryjecie że łączy je coś więcej. Pomimo że lampa KY-150W zasadniczo została
przewidziana do pracy studyjnej – stacjonarnej, dzięki zastosowaniu zdublowanego systemu zasilania, w tym
akumulatorowego nic nie stoi na przeszkodzie aby wykorzystać ją i podczas sesji terenowych. To właśnie
mianownik łączący oba modele, lampa której przyjrzymy się w tej recenzji wybitnie predysponowana jest ze
względu na niską wagę, oraz małe rozmiary do stosowania zarówno w studio, jak i w terenie. To oczywiście
tylko początek zalet tej malutkiej lampki, a którym – podobnie jak i ewentualnym wadom, przyjrzymy się
niniejszej recenzji – zapraszam do lektury…
Zakup, cena i zawartość opakowania...

Jeśli czytujecie moje recenzje akcesoriów czy to outdoorowych, czy właśnie fotograficznych, już pewnie
zgadliście – tak, również i bohatera obecnej, lampę Ulanzi VL49 RGB zakupiłem bezpośrednio w Chinach, na
platformie handlowej AliExpress. Prócz zwyczajowego szukania jak najmądrzejszych kompromisów pomiędzy
ceną, a jakością, ale też odkrywaniem nowych możliwości pracy, często bywa tak że wiele z tych akcesoriów
po prostu nie jest dostępna w naszym kraju. Tak też było i w przypadku rzeczowej. Zanim zaczniecie wytykać
mi błąd, dodam że pierwszą z tych lamp zakupiłem ponad dwa lata temu końcem 2019 roku, natomiast dopiero
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niedawno dokupiłem do kompletu drugą taką samą. W tamtym czasie nie było podobnych modeli na naszym
rynku, a te zbliżone powalały ceną, co gorsza niekoniecznie idącej z jakością.
W chwili obecnej natomiast lampę tą można kupić bez większego trudu w kraju, z racji jednak nieco większej
złożoności tematu dalej przyjrzymy się temu szerzej. Kupując lampę Ulanzi VL49 RGB jesienią 2019 roku
zapłaciłem za nią 15,25 $, co przy ówczesnej cenie dolara na poziomie 3,85 zł równało się około 58,80 zł, za
nabytą w styczniu 2022 roku przyszło mi już jednak zapłacić aż 21,59 $ co przy cenie dolara amerykańskiego

Jak widać inflacja, skok cen, wynikający uproszczając z sytuacji
geopolitycznej mocno winduje ceny na całym świecie…

równej około 4,05 zł daje 87,50 zł.

Druga z lamp dotarła do mnie za pośrednictwem jednej z firm kurierskich, z magazynu na terenu Unii
Europejskiej, po zaledwie siedmiu dniach. Szybko uporawszy się z kilkoma warstwami folii, moim oczom
ukazał się znajomy już estetyczny kartonik o rozmiarach 10 x 8 x 4 cm (długość / szerokość / wysokość). Tak
niewielkie rozmiary opakowania dają już wstępne wyobrażenie o tym jak małe są wymiary samej lampy.
Kartonik wykonano z twardej tektury pokrytej czarnym matowym papierem kredowym. Doskonale ono
zabezpiecza zawartość. Wszystkie ścianki, prócz tylnej bocznej są w kolorze czarnym. Ta jedna ma kolor
czerwony. Na czole kartoniku znajdziemy nadrukowany wizerunek samej lampy, nazwę modelu VL49 RGB,
oraz oczywiście logo i nazwę marki Ulanzi. Z punktu widzenia użytkownika to co znacznie ciekawsze – dane
techniczne znajdziemy na bocznych ściankach. Natrafimy tam na informację o typie światła i budowie
elementu świetlnego, jego jasności, czasie pracy, oraz zgodności z normami handlowymi i bezpieczeństwa. Na
dolnej nadrukowano natomiast informacje o samej marce, adresie siedziby, oraz jej profilach
społecznościowych.

Zostawmy już jednak te kartonikowe sprawy i zajrzymy do jego wnętrza.

W nim prócz zapakowanej w
piankowy ochronny woreczek lampy VL49 RGB znajdziemy jeszcze tylko krótki 30 cm kabelek ładowania USB
/ USB C, oraz uproszczoną instrukcję obsługi w języku chińskim i angielskim.

Pora wreszcie wyjąc z woreczka

3
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.

samą lampę. Pierwsze wrażenia… cóż

z całą pewnością rzeczą która natychmiast zwraca uwagę po wzięciu

lampy do dłoni jest bardzo niska waga wynosząca zaledwie 110 gram.

z tyłu głowy czerwona lampka ostrzegawcza,

W tej chwili oczywiście zapaliła mi się

czy w związku z tak niską wagą lampa faktycznie została

Na tym jednak etapie mogłem tylko pozostawić tę
kwestię otwartą do czasu przeprowadzenia szerszych testów.

wyposażona w akumulator o pojemności 2000 mAh?

W zestawie z lampą Ulanzi VL49 RGB otrzymujemy uproszczoną instrukcję obsługi w języku angielskim i chińskim, oraz 30 cm kabelek do ładowania USB / USB C

Następną rzeczą zwracającą uwagę są oczywiście filigranowe rozmiary wynoszące dla samej lampki 6,6 x
6,6 x 3 cm (szerokość / wysokość / głębokość), natomiast wysokość całkowita wraz ze stopką montażową

Ta ostatnia to standardowe mocowanie na gorącą stopkę zgodną ze standardem ISO, dodatkowo
wyposażona w gwint ¼ cala w podstawie. Mocowanie wykonano z tworzywa sztucznego, wyposażając w
pierścień zaciskający lampę na szynach gorącej stopki. Takie wymiary determinują kształt lampy VL49 RGB,
wynosi 8 cm.

ma ona prosty zunifikowany kształt niskiego prostopadłościanu o lekko zaokrąglonych rogach. Globalnie cały
korpus wykonano z dobrej jakości tworzyw sztucznych. Brak tu jakichkolwiek luzów, nic nie trzeszczy, nie
ma żadnych nadlewek, ani innych świadectw niechlujnego wykończenia. Panele dopasowano starannie z
dbałością o szczegóły, tu pierwszy plus dla lampy marki Ulanzi.

Lampę wyposażono w stopkę montażową zgodną ze standardem ISO, umożliwiających jej łatwy montaż w szynach gorącej stopki aparatu. W podstawie dodatkowo znajdziemy gwint ¼ cala.

Przednią ścinkę w całości zajmuje panel zasłaniający element świetlny. Wykonano go z białego mlecznego, o

Element ten otaczają ramki szerokości 6,5 mm
wykonane z tworzywa sztucznego o nieco innych właściwościach niż pozostałe panele korpusu. Tworzywo o
ciemnoszarym kolorze cechuje struktura i połysk mający naśladować metal. Warto tu zauważyć że ramki
satynowym wykończeniu, półprzepuszczalnego tworzywa.

wystają ponad panel na 3 mm, co skutecznie zabezpiecza przed niepożądanym rozpraszaniem wiązki światła
na boki, ale też i podnosi ochronę samego przedniego panelu.
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Pierwsze wrażenia… z całą pewnością rzeczą która natychmiast zwraca uwagę po wzięciu lampy do dłoni jest bardzo niska waga wynosząca zaledwie 110 gram, oraz filigranowe rozmiary korpusu 6,6 x
6,6 x 3 cm. Rant osłaniający panel elementu świetlnego otaczają ramki z tworzywa sztucznego o szerokości 6,5 mm, wystające ponad obrys panelu na 3 mm co dodatkowo chroni go przed
uszkodzeniami. Na plus ogólna wysoka jakość wykonania i spasowania poszczególny elementów korpusu lampy.

Pozostałe elementy korpusu, tudzież boczne i tylne ścianki, tworzy jednorodny element, odlany z czarnego
tworzywa sztucznego. Cechuje go wysoka sztywność, oraz dobra tolerancja na uderzenia i zarysowania. Tej
ostatniej cesze sprzyja z pewnością satynowe wykończenie powierzchni. Dobrze maskuje to również odciski
palców. Na bocznych powierzchniach, z wyłączeniem oczywiście podstawy gdzie dodano stopkę montażową,
znajdziemy kolejny ciekawy i wart uwagi element. Producent zaprojektował tu wgłębienia w panelach
tworzące trzy szyny zgodne z rozstawem standardowej gorącej stopki. Dzięki temu zabiegowi otrzymujemy
możliwość prostego łączenia ze sobą wielu lamp w rozbudowany system świetlny.

Bardzo ważną zaletą, oraz przykładem przemyślanej budowy lampy Ulanzi VL49 RGB jest nie tylko stopka montażowa zgodna ze standardem ISO, ale też dodanie na każdym z trzech boków szyn takiej
gorącej stopki. Umożliwia to łatwe łączenie ze sobą wielu lamp tworząc rozbudowane systemy. Lampy można łączyć ze sobą, można też montować je na aparacie, na statywach, na zewnętrznej
podstawce lamp błyskowych, czy wreszcie specjalnym adapterze (na dole po prawej) umożliwiającym łączenie do trzech lamp.
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Przyjrzyjmy się teraz tylnemu panelowi lampy. Górną jego część to panel przykryty przeźroczystym pleksi, w
centrum którego znajduje się niewielki ekran LED o rozmiarze 23 x 6 mm. Jest to ekran jednokolorowy
wyświetlający informacje w zielonej brawie. Wokół ekranu, oraz na całej długości panelu przekrytego pleksi
dodano naklejkę reprezentująca zmianę wartości barwy w stopniach. Poniżej rzeczowego panelu, spoglądając
od lewej, znajdziemy gniazdo ładowania z wejściem USB typ C, dalej trzy przyciski służące do zarządzania
trybami pracy lampy, oraz przycisk włącznika. Ten ostatni został cofnięty w głąb obudowy dzięki czemu
zminimalizowano ryzyko przypadkowego włączenia podczas transportu. W centrum dolnej połowy tylnego
panelu nadrukowano srebrną farbą duże logo marki Ulanzi, nazwę modelu, pojemność ogniwa, oraz ikonkę
magnesu. Warto zwrócić uwagę na ten ostatni element, nie od razu bowiem musi być oczywiste że właśnie w
tym miejscu, pod tylnym panelem z tworzywa sztucznego ukryto stosunkowo mocny magnes. Rozwiązanie
doprawdy ciekawe, umożliwiające łatwe zamocowanie lampy na metalowych powierzchniach.

Globalnie materiały z których wykonano lampę, spasowanie i wykończenie poszczególnych elementów
korpusu, należy zaliczyć na duży plus modelu. Trudno tu doprawdy do czegokolwiek się przyczepić, do zalet
dotyczących materiałów, należy też dodać ich dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Nic nie można
też zarzucić ogólnemu designowi modelu VL49 RGB, które cechuje proste, zrównoważone i ponadczasowe
wzornictwo. Warto też tu wspomnieć o niewielkich rozmiarach, oraz bardzo niskiej wadze.

Cenowo – modelowy galimatias…

Zanim przejdziemy dalej, skupiając się na praktycznych aspektach lampy Ulanzi VL49 RGB powróćmy na
chwilę do wspomnianego na wstępie zamieszania wokół ceny. Jak już wiemy w chwili obecnej średnia cena
omawianej lampy waha się przy zakupie w Chinach w przedziale od około 21 do 25 $, co równa się około
85,05 do 101,25 zł (przy cenie bazowej dolara amerykańskiego 4,05 zł). Lampa od pewnego czasu jest już też
dostępna w kraju, nie tylko na aukcjach Allegro, ale również w wielu sklepach sieciowych. Jej cena waha się w
zakresie od około 78,90 zł do około… 160 zł.
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Lampy Ulanzi VL49 RGB można ze sobą łączyć tworząc rozbudowane systemy świetlne. Obecność szyn gorącej stopki na bocznych ściankach umożliwia implementację do trzech lamp do każdej z nich.

Skąd tak duża rozbieżność? Wynika to z faktu że na rynku polskim dostępne są dwa rodzaje omawianej
lampy, a różnica w ich nazwie sprowadza się do ostatniego członu „RGB” określające charakterystykę
oferowanego światła. Często mylnie bywa ten człon pomijany, lub niefrasobliwie stosowany wymiennie. Obie
lampy pomimo że działają podobnie, wyglądają prawie tak samo, poważnie się między sobą różnią pod kątem
funkcjonalnym. Lampa Ulanzi VL49 jest mocno uproszczoną konstrukcją, pozbawioną diod RGB, oferującej

W związku z tym pozbawiono jej również dodatkowych
trybów pracy, jak i ekranu LED na tylnym panelu. Zamiast tego znajdziemy w niej wyłącznie prosty wskaźnik
diodowy prezentujący jasność lampy w skoku co 25%. Lampę pozbawiono również wbudowanego pod tylnym
panelem magnesu. Jak więc na pewno już się domyślacie niższa cena dotyczy właśnie tego uproszczonego
wariantu, według porównywarki cen na dzień 19.02.2022 waha się ona w przedziale: 78,90 zł do 89,00 zł (info:

światło wyłącznie białe o temperaturze 5500K.

www.ceneo.pl).

Rzeczowa lampa Ulanzi występuje w dwóch wersjach podstawowych, różnice pomiędzy nimi dotyczą pod kątem funkcjonalności obecności diod barwnych RGB, wizualnie wyglądu tylnego panelu, a pod
kątem nazewnictwa obecności w nazwie skrótu „RGB” – po lewej znacznie prostsza jej wersja, pozbawiona diod RGB, świecą wyłącznie światłem białym lampa Ulanzi VL49, po prawej omawiana teraz
lampa Ulanzi VL49 RGB posiadające dodatkowe diody barwne RGB, oraz wyświetlacz na tylnym panelu. Inną mniej oczywistą różnicą jest wbudowany za tylnym panelem korpusu magnes w modelu
VL49 RGB, o czym świadczy odpowiednia ikonka. Warto pamiętać o tych różnicach, na rynku krajowym bywa że dość niefrasobliwie wykorzystuje się zamiennie obie nazwy. / zdjęcie lampy Ulanzi VL49
po lewej, pobrano ze sklepu marki na platformie AliExpress który jest jego wyłącznym właścicielem

Zawiłe? To skomplikujmy to jeszcze bardziej… droższy, lepiej wyposażony i omawiany w tej recenzji wariant
lampy Ulanzi VL49 RGB, w Chinach występuje bowiem w co najmniej dwóch wariantach. Oba mają dokładnie
takie same możliwości świetlne, jednak jedna z nich posiada dodatkowo wbudowane, predefiniowane tryby
pracy (wymienione w nagłówki, w specyfikacji). Czy są one niezbędne? Cóż, to już zależy od tego jak
planujemy wykorzystać rzeczową lampę. Sam raczej jestem tu sceptykiem, jednak skoro oba modele ten bez
trybów i z trybami predefiniowanymi kosztują tyle samo, jeśli zakupu dokonujemy w Chinach, warto nabyć ten
bardziej rozbudowany wariant, w końcu nic nas to nie kosztuje, a może kiedyś się przyda.
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Lampę Ulanzi VL49 RGB omawianą w tej recenzji wyposażono w bardzo czytelny, dobrze skontrastowany niewielki ekran LED 23 x 6 mm. Jest jednak jeszcze jednak cecha różniąca pomiędzy sobą ten
sam model VL49 RGB – na rynku równocześnie dostępne są warianty bardziej i mniej rozbudowane (starsze), ten pierwszy omawiany w tej recenzji, wyposażono dodatkowo w 13 predefiniowanych
trybów pracy, w przeciwieństwie do wariantu starszego tych trybów pozbawionych. Niestety nie da się ich obecności łatwo stwierdzić przy zakupie w sieci, tu zawsze należy dopytać o to sprzedawcę,
natomiast jeśli kupujemy lampę w sklepie stacjonarnym o ich obecności, bądź nie, świadczy odpowiedni nadruk na bocznej ściance kartoniku „13 Kinds of Light Effects”.

Średnia natomiast cena krajowa w przypadku bardziej rozbudowanej, tu właśnie omawianej, lampy Ulanzi
VL49 RGB waha się od 106 do 156,74 zł (info: www.ceneo.pl). Z całą pewnością warto zwracać uwagę na to co dany
sprzedawca oferuje, aby nie okazało się że nabyliśmy znacznie uboższy wariant lampy VL49, tym bardziej że
cenowo różnica jest tu doprawdy nie wielka. Zakup tej lampy jest też w chwili obecnej korzystny w kraju, jeśli
uda nam się kupić model VL49 RGB bliżej dolnej granicy średniej ceny, tudzież 106 – 130 zł, jej ściąganie z

To jedna z tych sytuacji która pokazuje że gdy marże są rozsądne, a towar
dostępny, nikt nie musiałby dokonywać zakupów w Azji. Na koniec tej części raz jeszcze podsumujmy główne
różnice pomiędzy oboma typami lampy…

dalekich Chin mija się tu z celem.

•

Ulanzi VL49 RGB / wersja podstawowa (dostępna w kraju):

◦ trzy typy diod – białe, żółte i kolorowe RGB
◦ na tylnym panelu ekran LED, oraz naklejka reprezentująca koło barw RGB
◦ nadrukowana na tylnym panelu informacja o obecności pod nim magnesu
•

Ulanzi VL49 RGB / wersja rozbudowana (dostępna w Chinach):

◦
◦
◦
◦
•

trzy typy diod – białe, żółte i kolorowe RGB
na tylnym panelu ekran LED, oraz naklejka reprezentująca koło barw RGB
nadrukowana na tylnym panelu informacja o obecności pod nim magnesu
dodatkowo wbudowane 13 programów pracy

Ulanzi VL49:

◦ tylko białe i żółte diody
◦ brak ekranu LED na tylnym panelu, zastąpionego przez prost diodowy wskaźnik
◦ brak nadrukowanej na tylnym panelu informacji o magnesie
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Zarówno lampa Ulanzi VL49 RGB (powyżej) jak i prostsza VL49 dostępna jest w dwóch kolorach obudowy – białym, oraz czarnym. / zdjęcia lampy Ulanzi VL49 pobrano ze sklepu marki na platformie
AliExpress który jest ich wyłącznym właścicielem

Nawigacja po programach – tryby pracy...

Powróćmy teraz raz jeszcze do tylnego panelu, tym razem nie po to aby opisywać jego wygląd, lecz funkcje. Po
włączeniu lampy, na opisanym wcześniej jednokolorowym ekranie LED, spoglądając od lewej krawędzi,
prezentowane są w zależności od trybu pracy lampy VL49 RGB następujące informacje:
•

tryb manualnej zmiany temperatury barwy (Kelwiny i stopnie):
◦
◦
◦

•

wartość temperatury barwy / w kelwinach, lub stopniach
cyfrowa informacja o poziomie naładowania ogniwa od 1 do 100%
ikonka poziomu naładowania ogniwa

tryb programów predefiniowanych:
◦
◦

nazwa wybranego tryby i jego numer – np. SCENE: 01 (← nr programu 1 z 13) / COP CAR (← nazwa programu)
ikonka poziomu naładowania ogniwa

Poniżej ekranu LED znajdziemy od prawej...
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Przycisk włącznika:
•
•

Przycisk działa z właściwym oporem, został on też cofnięty w głąb obudowy dzięki czemu zminimalizowano ryzyko
przypadkowego włączenia podczas transportu
Przycisk wyboru trybu pracy lampy

Przycisk którego wciśnięcie i przetrzymanie pozwala na zmianę trybu pracy lampy. Możemy tu wybierać
pomiędzy trzema trybami:
•
•
•
•

ręczna regulacja temperatury światła w zakresie od 2500 K do 9000 K w skoku co 10 K
ręczna regulacja temperatury światła w zakresie od 0 do 359° w skoku co 1°
regulacja mocy / jasności światła w zakresie od 0 do 100% w skoku co 1%
trzynaście predefiniowanych programów tematycznych / uwaga – po wejściu do tego trybu wybór pomiędzy
kolejnymi gotowymi trybami dokonujemy opisanymi poniżej przyciskami wybieraków:
◦ 01 / COP CAR (radiowóz) / migające czerwone i niebieskie
◦ 02 / AMBULANCE (pogotowie ratunkowe) / migające niebieskie i białe
◦ 03 / FIRE ENGINE (wóz straży pożarnej) / migające czerwone i białe
◦ 04 / EMERGENCY (wypadek) / migające jasno żółte
◦ 05 / FIRE WORKS (fajerwerki) / migające naprzemiennie czerwone, żółte, zielone, fioletowe, niebieskie
◦ 06 / TV / wolno migające – zimne białe
◦ 07 / PARTY (impreza) / wolno migające – przejście po wszystkich tonacjach barw RGB
◦ 08 / HSI SLOW / powolna płynna zmiana barwy po wszystkich tonacjach RGB
◦ 09 / HSI FAST / szybka płynna zmiana barwy po wszystkich tonacjach RGB
◦ 10 / RGB STROBE / szybko pulsujące, zmienne wokół palety barw RGB
◦ 11 / RED FLASH / migające w kolorze czerwonym, przemiennie szybko i wolno
◦ 12 / GREEN FLASH / migające w kolorze zielonym, przemiennie szybko i wolno
◦ 13 / BLUE FLASH / migające w kolorze niebieskim, przemiennie szybko i wolno

Nowszy model VL49 RGB posiada dodatkowo wybudowane 13 predefiniowanych trybów pracy...

Dwa przyciski funkcyjne z ikonkami prawo / lewo:
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Umożliwiają one w zależności od trybu w jakim pracuje lampa zmianę takich parametrów jak:
•
regulacja temperatury światła w zakresie od 2500 K do 9000 K w skoku co 10 K – w trybie manualnym
•
ręczna regulacja temperatury światła w zakresie od 0 do 359° w skoku co 1° – w trybie manualnym
•
regulacja mocy / jasności światła w zakresie od 0 do 100% w skoku co 1%
•
zmiana numeru / typu programu predefiniowanego / od 1 do 13

Lampa może pracować w trzech trybach: światła białego w zakresie od 2500 do 9000 K, generując światło barwne w zakresie 0 do 359° wykorzystując diody RGB, oraz (patrz wyżej) w trybie programów
automatycznych.

Gniazdo ładowania:
•
Tuż przy lewej krawędzi opisanej sekcji dodano port ładowania w standardzie USB typ C.
Nawigacja po trybach pracy lampy został dobrze przemyślana, jest prosta oraz intuicyjna, tu więc kolejny
plus dla marki. Ten wariant lampy (patrz część „Cenowo – modelowy galimatias”) wyposażono również w
kilkanaście predefiniowanych programów pracy, których przydatność może być co prawda dyskusyjna, należy
jednak docenić że marka starała się dać jak najwięcej klientowi za stosunkowo niską cenę. W codziennej pracy
sam najczęściej korzystam z dwóch trybów manualnej zmiany temperatury barwy światła. Na plus należy też
modelowi zaliczyć w tym kontekście dobrą kulturę pracy przycisków, które cechuje około dwu milimetrowy,
dobrze wyczuwalny, z właściwym oporem skok.

Przykładowe fotografie powstałe przy współudziale omawianej lamy Ulanzi VL49 RGB – tu w obu przypadkach lampa służyła do podświetlenia od dołu kieliszka i kostek lodu w pierwszym przypadku
generując światło białe 5500 K, po prawej czerwone, co pozwoliło na zmianę barw kostek lodu.

Pomówmy o diodach ich jasności, czasach świecenia i wydajność ogniwa…
Bohatera naszej recenzji, lampę Ulanzi VL49 RGB wyposażono łącznie w 60 diod LED, nie oznacza to jednak
że wszystkie z nich są diodami barwnymi zdolnymi do generowania światła w zakresie palety RGB.

Jeśli
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zmniejszymy jasność diod do minimum, oraz przyjrzymy się ich rozlokowaniu w trybie pracy światła białego
wyrażanego w Kelwinach, oraz barwnego wyrażanego w stopniach, szybko okaże się że mamy do czynienia z
trzema niezależnymi systemami diod.

Dzięki możliwości generowania szerokiego spektrum światła barwnego lampa Ulanzi VL49 RGB idealnie nadaje się do tworzenia fantazyjnych efektów świetlnych w tle kompozycji, tu zdjęcia wykonane
smartfonem OPPO Reno 5 5G na potrzeby obszernego artykułu omawiającego ten model «dostępnego tutaj»

Obserwacje tę najłatwiej oczywiście poczynić po rozkręceniu palnika lampy. Rzecz oczywista do czego
absolutnie nikogo tu nie namawiam, w szczególności jeśli lampę zakupił w kraju, może to bowiem oznaczać

Sam tak się dla czytelników poświęcam – no dobrze dobrze, żartuje oczywiście… kupując
lampę w Chinach mogłem sobie na takie ryzyko pozwolić, a i ciekawość wzięła górę. Tu pora wspomnieć o
innym, mniej oczywistym plusie modelu. Nie tylko tego, ale szerokiego spektrum akcesoriów elektronicznych
czy to outdoorowych, zakupionych w kraju smoka. Spora ich liczba została tak wykonana że ich rozkręcenie,
utratę gwarancji.

a nawet serwisowanie we własnym zakresie, nie sprawia większych problemów. To miła przeciwwaga dla
produktów markowych dostępnych na naszym rynku które często są zwyczajnie klejone, co uniemożliwia

Otwarcie wnętrza lampy Ulanzi VL49 RGB wiąże się tylko z odkręceniem
kilku śrubek krzyżakowych i to wszystko. Dodajmy od razu że ogniwa stosowane w tej lampie można zakupić
na aukcjach w Chinach za kilka – kilkanaście dolarów, co w przypadku jego naturalnego zużycia pozwala na
łatwą naprawę i przywrócenie lampy do życia.

jakąkolwiek inspekcję ich wnętrza.

Powróćmy jednak do omawiania diod. Tych odpowiedzialnych za generowanie światła ciepłego żółtego,
zimnego białego, oraz o temperaturze pośredniej, o regulowanej jasności w zakresie od 2500 K do 9000 K
jest łącznie 40, w tym 20 białych i 20 żółtych (osiem poziomo i pięć pionowo dla każdego typu). Podobnie
diod RGB generujących światło barwne w zakresie od 0 do 359° jest również 20 (pięć poziomo i cztery
pionowo).

Przykładowe fotografie powstałe przy współudziale omawianej lamy Ulanzi VL49 RGB – po lewej lampa służyła za dodatkowe światło tylne, po prawej jedna lampa znajdowała się pod szybą na której
stały kieliszki i filiżanka, drugą wykorzystałem do dodania smug światła w ich tle.

Według specyfikacji maksymalna łączna moc diod wynosi 6W, producent nie precyzuje tu jednak czy dotyczy
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to sumy łącznej obu ich typów, czy też tylko sumy światła białego i żółtego. Podobnie mylne może być
podawana w specyfikacji informacja o liczbie całkowitej diod wynoszącej 60, co oczywiście jest prawdą, może
jednak tworzyć wrażenie że lampa jest w stanie pracować wykorzystując równocześnie wszystkie z nich, gdy
tymczasem możliwe jest to wyłącznie w kombinacji 20 diod białych / 20 żółtych – przy temperaturach
pośrednich suma obu czyli 40 diod, lub wyłącznie 20 diod kolorytowych RGB.

Zważywszy na deklarowaną jasność maksymalną wynoszącą 800 luksów, oraz fakt że tylko dwie grupy diod
mogą pracować razem i to wyłącznie przy temperaturze światła pośredniego, można założyć że maksymalna
jasność dotyczy diod emitujących światło białe i żółte. Uzyskało to potwierdzenie w wynikać testów
praktycznych, zgrupowanych w poniższej tabelce, gdzie dokonałem pomiaru jasności danej grupy diod dla
zadanej jasności i temperatury. W przypadku diod RGB pomiar dokonano dla skrócenia testu w skoku co 10°
zamiast możliwego skoku co jeden stopień.
ULANZI VL49 RGB
pomiar zmiany wartości natężenia światła przy skoku co 100 K w zakresie od 2500 do 9000 K
temperatura w
Kelwinach

natężenie światła
w Luksach

temperatura w
Kelwinach

natężenie światła
w Luksach

temperatura w
Kelwinach

natężenie światła
w Luksach

2500

637,8

4700

676,4

6900

688,1

2600

640,2

4800

676,7

7000

689,3

2700

646,0

4900

677,7

7100

691,2

2800

650,2

5000

678,0

7200

689,5

2900

658,2

5100

677,6

7300

690,1

3000

660,8

5200

677,2

7400

689,9

3100

662,3

5300

677,2

7500

692,0

3200

663,2

5400

677,2

7600

694,5

3300

665,0

5500

677,7

7700

696,1

3400

662,7

5600

677,8

7800

709,5

3500

664,2

5700

678,5

7900

716,5

3600

665,5

5800

679,9

8000

715,3

3700

666,9

5900

680,4

8100

720,1

3800

668,2

6000

681,1

8200

721,1

3900

669,3

6100

683,1

8300

722,5

4000

670,7

6200

682,0

8400

716,0

4100

671,5

6300

681,5

8500

710,1

4200

672,5

6400

680,9

8600

711,0

4300

674,1

6500

682,0

8700

710,1

4400

674,7

6600

683,2

8800

699,5

4500

675,0

6700

684,5

8900

696,1

4600

675,7

6800

686,0

9000

695,5

temperatura otoczenia: 22,5°C

.
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ULANZI VL49 RGB
pomiar zmiany natężenia światła w luksach w relacji do barwy światła
barwa światła w stopniach

natężenie światła w Luksach

360°

53,5

350°

60,7

340°

61,1

330°

74,7

320°

81,5

310°

89,0

300°

96,1

290°

89,3

280°

82,0

270°

74,8

260°

67,6

250°

60,5

240°

52,6

230°

64,3

220°

75,7

210°

87,3

200°

98,9

190°

112,5

180°

168,8

170°

109,5

160°

102,1

150°

95,0

140°

87,3

130°

80,0

120°

79,9

110°

79,0

100°

85,3

90°

90,7

80°

94,7

70°

98,8

60°

101,1

50°

95,7

40°

83,2

30°

72,0

20°

60,6

10°

50,8

5°

46,8

1°

42,3

temperatura otoczenia: 22,5°C

Powyższy test potwierdza że maksymalną sprawność świetlną lampa osiąga podczas generowania światła z
użyciem obu grup diod białych i żółtych, w okolicach temperatury światła 8300 K, blisko jednak wartości
skrajnej gdzie pracują diody wyłącznie białe. Zwracają tu jednak też uwagę dwa fakty, po pierwsze rozrzut
pomiędzy jasnością najniższą, a największą dla diod żółtych i białych, w zakresie temperatury od 2500 do 9000
K, wynosi zaledwie 57,7 luksa, po drugie... lampa VL49 RGB nie osiąga deklarowanej jasności 800 luksów.
Czy to mnie zaskoczyło? Raczej nie, to jeden z częstszych grzeszków takich lamp, co więcej różnice te mogą
być zmienne w przypadku konkretnych urządzeń, globalnie jednak w relacji do ceny, oraz uzyskanej
maksymalnej jasności na poziomie 722,5 luksa można to modelowi wybaczyć.
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Lampę wyposażono łącznie w 60 diod, 20 generujących światło zimne białe i 20 generujących światło ciepłe żółte - umieszczonych na przemiennie w tych samych rzędach, mogą one pracować razem
generując pośrednie barwy światła białego. Osobną grupę stanowi 20 diod barwnych RGB zgrupowanych w czterech rzędach po pięć sztuk, odpowiadają one za generowanie światła barwnego w
zakresie od 0 do 359°. Na każdą moduł diody RGB (na zdjęciach powyżej w białych obudowach) składają się kilka diod barwnych.

Przyjrzymy się teraz kwestii ogniwa. Lampa Ulanzi VL49 RGB, jak i jej prostszy odpowiednik bez diod RGB,
zgodnie ze specyfikacją wyposażono w akumulator litowo-jonowy o pojemności nominalnej 2000 mAh.

Według deklaracji powinno ono zapewnić 2 godziny pracy z maksymalną jasnością 800 lux (nie osiągnięta
jednak w testach), oraz 10 godzin dla jasności minimalnej. Pomimo że marka nie podaje tego wprost, łatwo
zgadnąć że w przypadku jasności maksymalnej mowa o rejonie 8300 ~ 8500K, gdzie pracuję diody białe i
żółte, natomiast w przypadku najniższej jasności mowa o diodach RGB gdzie wynosi ona 42,3 luksów dla
mocy światła 100% i 4,5 lux dla 1%. Wyniki pomiaru wydajności ogniwa ukształtowały się tu następująco…
lampa ULANZI VL49 RGB / diody światła białego 2500 do 9000 K – światło stałe
wartość zmierzona

wartość deklarowana

różnica:

jasność maksymalna 800 lux (potwierdzone 722,5 lux) / 100 % mocy

1 godziny 45 minut

2 godziny

- 15 minut

jasność minimalna 5 lux (potwierdzone 4,5 lux) / 1 % mocy

10 godzin 35 minut

10 godzin

+ 35 minut

temperatura otoczenia: 19 ~ 22°C

Jak widzimy w obu przypadkach deklaracje marki dotyczące wydajności ogniwa prawie w pełni pokrywają
się z wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonego pomiaru. W przypadku jasności maksymalnej czas ten
okazał się o 15 minut krótszy od deklarowanych 2 godzin, natomiast w przypadku jasności minimalnej, wobec
10 deklarowanych godzin, uzyskano czas świecenie o 35 minut dłuższy. Tak niewielkie rozbieżności można
uznać za bliskie marginesu błędu pomiarowego, na który przecież wpływa wiele czynników, w tym temperatura
i wilgotność powietrza. Ostatecznie należy więc uznać ze podawana w specyfikacji wydajność ogniwa
pozostaje zgodna z rzeczywistą, tu więc kolejny plus dla marki.
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Diody światła białego zimnego (20 sztuk) i ciepłego żółtego (20 sztuk) pracując razem jak na zdjęciu po lewej, mogą generować światło białe o barwie pośredniej między skrajnie ciepłą a zimną, w tym
również w zakresie neutralnym, lub odrębnie jak na zdjęciu po prawej gdzie aktywne pozostają tylko diody światła białego ciepłego.

Warto tu również dodać że taki zapas energii, pomimo iż wydawać by się mogło że dwie godziny pracy lampy
z maksymalną jasnością to mało, w codziennych, szczególnie fotograficznych zadaniach, jest w zupełności

Tym bardziej że rzadko pracuje się w jednym tylko trybie i z maksymalną jasnością, częściej
korzystać będziemy zapewne z trybów mieszanych, z diod zarówno białych jak i RGB, a wszystko to wydłuża
czas pracy lampy pomiędzy kolejnymi ładowaniami. Przyznam że sam niezwykle rzadko doładowuje jej
ogniowo, pomimo czasem wielogodzinnych sesji, wystarczy bowiem wyłączać lampę pomiędzy ujęciami na
czas potrzebny do zmiany ustawienia kompozycji, by radykalnie wydłużyć jej czas działania

wystarczający.

Czasem nie potrzeba wielkich i mocnych lamp by wykonać ciekawe ujęcie w domowym studio – w przypadku niewielkich kompozycji jak na zdjęciach powyżej z powodzeniem sprawdzą się lampy takie
jak omawiana Ulanzi VL49 RGB która umożliwiła ich powstanie.

No właśnie… powyżej padło słowo – ładowanie. Tu znów marka uparcie milczy na temat czasu ładowania
ogniwa. Ten akurat zabieg zręcznie wykorzystuje wiele firm, w tym renomowanych, robiąc co się da aby taką
informację ukryć w słabo widocznym miejscu. Na szczęście marka Ulanzi również tu nie zawodzi, średni czas
ładowania ogniwa modelu VL49 RGB od 0 do 100% zajmuje około 3 godzin 30 minut. Biorąc pod uwagę że
mamy do czynienia z akumulatorem litowo-jonowy o pojemności aż 2000 mAh nie jest to czas przesadnie
długi.
Marka Ulanzi deklaruje że przy maksymalnej jasności zasięg światła wynosi do 5 metrów. W istocie jest to
dość dyskusyjne. Na upartego można powiedzieć że tak właśnie jest, w rzeczywistości ilość światła
docierająca na taki dystans jest bardziej symboliczna niż praktyczna. Tu więc wydaje się że posunięto się za
daleko z naciąganiem parametrów. Faktycznie bowiem praktyczny zasięg wiązki w trybie białego światła
stałego ustawionego na 100% mocy osiąga około 2 ~ 2,5 m, natomiast w pełni funkcjonalny to od 0,1 do 1,5
metra.
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Każda z 20 obecnych w modelu diod RGB składa się kilku diod barwnych których wzajemna relacja generuje światło w wybranym kolorze...

W części tej trzeba również wspomnieć o nagrzewaniu się obudowy. Podczas dłuższej pracy lampy w trybie

Tu niestety w sukurs wchodzi brak
jakiegokolwiek systemu chłodzenia wnętrza, choćby prostego pasywnego radiatora. Na szczęście wysoka
temperatura nie wpływa w sposób zauważalny na wydajność ogniwa, ani ogólnie sprawność lampy, na plus
również że po wyłączeniu korpus dość szybko stygnie.
maksymalnej jasności potrafi ona bowiem dość znacznie się zagrzać.

Ogólnie podsumowując tę część recenzji,

na poczet plusów lampy Ulanzi VL49 RGB zaliczyć trzeba dobrej
jakości, o dużej jasności diody LED. Pomimo że nie osiągnęły one podczas testów deklarowanych 800

Do plusów na pewno należy też dopisać
jakość wiązki światła, którą cechuje duża jednorodność, bez względu na zadaną jasność i barwę.
Rozmieszczenie diod, oraz ich charakterystyka sprawiają że kąty wiązki są w całym spektrum barw dość
podobne, zmienną oczywiście jest tu tylko zasięg wiązki. Nie można tu pominąć tak ważnej zalety jak obecność
diod RGB pozwalających na modelowanie temperatury barwy światła w szerokim zakresie. Model wyposażono
luksów, wynik 722,5 luksów wciąż gwarantuje dużą ilość światła.

w wydajny, względnie szybko się ładujące ogniowo o pojemności aż 2000 mAh, którego czas pracy pozostaje
zgodny ze specyfikacją marki.

Model wyposażono w ogniowo litowo-jonowe o pojemności 2000 mAh, którego czas ładowania z standardowego portu USB wynosi około 3 godzin 30 minut. Do zalet lampy należy też zaliczyć zgodne ze
specyfikacją czasy pracy, w zupełności wystarczające do standardowych zadań fotograficznych, również jednak przy wykorzystaniu podczas kręcenia klipów wideo nie powinniśmy mieć powodu do
narzekania.

Do mankamentów można natomiast zaliczyć znacznie zawyżony zasięg maksymalny, choć tak naprawdę chyba
bardziej nagana należy się tu firmie niż omawianej lampie. Trudno byłoby bowiem oczekiwać aby tak
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niewielka lampa była w stanie wygenerować wystarczająco mocną wiązkę światła aby uznać ją na dystansie aż
5 metrów za użyteczną, co oczywiście nie przeszkadzało marce w tegoż zachwalaniu. Mniej istotnym niuansem
jest tendencja do nagrzewania się korpusu, podczas dłuższej pracy z maksymalną jasnością. Wszystko to są
jednak mało znaczące przywary na tle znacznie ważniejszych i liczniejszych zalet. Lampa wylegitymowała się
bardzo dobrą kulturą pracy, oraz dobrą wydajnością świetlną. Na koniec tej części zapraszam do zapoznania się
z krótkim klipem prezentującym najważniejsze funkcję i tryby pracy lampy.

Ulanzi VL49 RGB – przykłady i podsumowania...

Pierwszą zakupioną lampę marki Ulanzi model VL49 RGB, przypomnę nieco ponad dwa lata temu, nabyłem tak
naprawdę… z ciekawości. Szukałem co prawda takich właśnie lekkich, niewielkich, o możliwie dużej jasności
lamp z diodami LED, jednak moja wiara w deklarowane parametry była tu mocno ograniczona. Niesłusznie.
Model szybko dowiódł swojej wydajności, oraz wszechstronności, szybko też pożałowałem że nie dokonałem
od razu zakupu dwóch, taka ich liczba pozwala bowiem znacznie skuteczniej je wykorzystać nie tylko jako
małe dodatkowe źródło światła, ale również główne w przypadku małych kompozycji.

Przykładowe fotografie powstałe przy współudziale omawianej lamy Ulanzi VL49 RGB – tu wykorzystano dwie lampy do doświetlenia bocznego zegarka.

Jak to jednak w życiu bywa, pojawiały się inne potrzeby, wciąż i wciąż coś gdzieś wyskakiwało opóźniając
zakup brakującego egzemplarzu. Nie oznacza to bynajmniej że do tego czasu posiadana już lampa po prostu
sobie leżała. Jednym z powodów jej zakupu było planowane, a wkrótce wprowadzone skutecznie w czyn,
wykorzystanie lampy Ulanzi VL49 RGB do generowania dodatkowych efektów świetlnych. Dzięki diodom
RGB i płynnej modulacji barwy światła w tej roli odnalazła się ona znakomicie. To dzięki niej powstawały
fantazyjne flary, smugi i pulsujące fale światła w tle danej kompozycji. To również ona posłużyła do nadawania
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danemu fotografowanemu przedmiotowi odcienia w określonej temperaturze, czy wreszcie służyła do
doświetlenia bocznego, lub przedniego.

...jednym z powodów zakupu lampy Ulanzi VL49 RGB było jej planowane wykorzystanie do generowania dodatkowych efektów świetlnych. Dzięki diodom RGB i płynnej modulacji barwy światła w tej roli
odnalazła się ona znakomicie. Tu ta sama kompozycja ilustrująca możliwości rzeczowej lampy do generowania światła w różnych barwach i jego wpływie na wygląd zdjęcia.

Cechy które od początku urzekły mnie w tym modelu to prosty minimalistyczny kształt, niska waga
przekładająca się na wygodę użytkowania, względnie duża jasność, oraz wspominana już obecność diod
RGB. Osobno wymienić tu trzeba znakomitą wydajność ogniwa litowo-jonowego o pojemności aż 2000 mA.

Przyznam że początkowo to właśnie tu skupiały się moje obawy, najzwyczajniej obawiałem się że będzie to
zwykły chwyt marketingowy, tym bardziej biorąc pod uwagę niską wagę lampy. Szybko jednak okazało się że
znowu byłem w błędzie (tak jak przy nazbyt ostrożnym zakupie jednej, zamiast dwóch lamp). Czas pracy
Ulanzi VL49 RGB pozostaje bowiem zgodny ze specyfikacją, co równie ważne ogniwo podczas ładowania ze
zwykłego portu USB 2.0 od 0 do 100% napełnia się energią w około 3 godziny 30 minut.
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Kolejne przykładowe fotografie powstałe przy współudziale omawianej lamy Ulanzi VL49 RGB – tu od góry, od lewej: wykorzystano jedną lampę doświetlającą kompozycję od dołu / dwie lampy ustawione
po bokach plus klasyczna studyjna lampa światła stałego (5500K / 400W + softbox) zapewniające światło wypełniające / na dole po lewej i prawej kompozycja oświetlona trzema studyjnymi lampami
światła stałego (5500K / 400W + softbox) gdzie pojedyncza lampa Ulanzi VL49 RGB posłużyła do wygenerowania fantazyjnych efektów świetlnych w tle kompozycji – zdjęcia wykonane na potrzeby
obszernego artykułu omawiającego smartfon OPPO Reno 5 5G «dostępnego tutaj»

Lampa oferuje około dwóch godzin pracy w trybie maksymalnej jasności. W przypadku fotografii jest to
naprawdę sporo i wystarczy spokojnie na kilka sesji. Również jednak w przypadku wykorzystania do
doświetlenia bliskiego planu, podczas kręcenia klipów wideo, nie powinniśmy mieć powodów do narzekania.
W miejscu tym trzeba też wspomnieć o kolejnej ważkiej zalecie. Model wyposażono w zgodną ze standardem
ISO stopkę montażową, umożliwiającą łatwy montaż na dowolnej stopce zewnętrznej lampy błyskowej
aparatu. W podstawie dodano również gwint statywowy ¼ cala umożliwiający montaż na statywie
studyjnym. Nie koniec na tym, na trzech bocznych płaszczyznach korpusu, dodano szyny o rozstawie
standardowej gorącej stopki co czyni możliwym łatwe łączenie ze sobą wielu takich lamp, tworząc tym
samym rozbudowany system.
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Trudno przecenić możliwość generowania przez lampę Ulanzi VL49 RGB dowolnie modulowanego światła barwnego, stwarza to bardzo duże możliwości kreatywnej pracy, oddziałując na widza nie tylko
obrazem, ale również barwą światła. Tu wykorzystano pojedynczą lampę Ulanzi VL49 RGB trzymaną w ręce po prawej stronie żarówki (widoczne jest odbicie samej lampy w kuli żarówki).

Wreszcie po przeszło dwóch latach popędzany potrzebą, ale i inflacją windująca cenę dolara amerykańskiego,
do samotnej lampy VL49 RGB dołączyła druga. Razem od kilku miesięcy służą z powodzeniem już nie tylko do
generowania dodatkowych efektów, czy jednokierunkowego doświetlania planu, ale przejęły rolę bocznych
świateł głównych w przypadku niewielkich kompozycji nie wymagających dużych ilości światła. Wszystkie
powyżej opisane zalety upewniają mnie że ich zakup był wyjątkowo trafnym wyborem, a warunkując że
pierwsza z nich służy z powodzeniem już ponad dwa lata, mam nadzieję że lampy te jeszcze długo będą
wspierać mnie w realizacji fotograficznych projektów.

Przykładowe fotografie powstałe przy współudziale omawianej lamy Ulanzi VL49 RGB. Omawianą lampę cechuje znakomity stosunek ceny do jakości, pomimo swych niewielkich rozmiarów zapewnia
ona stosunkowo dużą ilość świata, na poczet plusów należy też z pewnością dodać wydajne ogniwo litowo-jonowe o pojemności 2000 mAh, oraz diody barwne RGB otwierający przed nami ograniczone
chyba tylko wyobraźnią możliwości tworzenia kreatywnych fotografii. Tu na górze po lewej i prawej wykorzystano dwie lampy Ulanzi VL49 RGB do bocznego i przedniego doświetlenia kompozycji z
żarówką, na dole po lewej jedna lampa doświetla myszkę z prawej strony, po prawej na dole wykorzystano dwie lampy doświetlając myszkę od góry z przodu i w części centralnej z tyłu.
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Lampę marki Ulanzi model VL49 RGB cechuje znakomita relacja jakości do ceny. Pomimo stwierdzonych
drobnych przywar, jak przesadzony zasięg i maksymalna jasność światła wynosząca około 720 luksów
zamiast deklarowanych 800 luksów, zważywszy na duża przewagę opisanych wyżej zalet jest to model który
z czystym sumieniem mogę polecić wszystkim tym którzy poszukują rozwiązania taniego, niewielkiego a w
miarę jasnego, z modulowaną barwą światła. Pamiętajcie tylko aby podczas zakupu zwracać uwagę na
różnicę pomiędzy nazwą i funkcjonalnością modeli VL49 i VL49 RGB.

Zalety:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wzorowy stosunek ceny do jakości
względnie duża jasność białych i żółtych diod
pokrycie pełnej palety barw RGB
płynna regulacja barwy światła
płynna regulacja jasności
szybkie ładowanie
port USB C
wykonanie z dobrej jakości materiałów
staranne wykończenie i spasowanie elementów lampy
możliwość łączenia wielu lamp ze sobą
niewielkie rozmiary i niska waga
stosunkowo długi czas pracy
akumulator litowo-jonowy o pojemności 2000 mAh
trwałość obudowy
czytelny ekran LED
prosta i intuicyjna nawigacja po trybach pracy
13 trybów predefiniowanych, oraz trzy manualne

Wady:
•

zawyżony zasięg wiązki światła, według marki osiągający 5 m, tymczasem podczas testów wartość użytkowego zasięgu
wiązki oszacowano na około 2 ~ 2,5 m

Przydatne linki:

•
•
•
•
•

oficjalna polska strona marki ULANZI: https://ulanzi.com.pl/
oficjalna strona marki ULANZI (wersja anglojęzyczna): https://www.ulanzi.com/
oficjalny sklep marki ULANZI na platformie Allegro: https://allegro.pl/uzytkownik/UlanziPolska
oficjalny profil marki ULANZI na portalu Facebook: https://www.facebook.com/Ulanzi.Official/
oficjalny sklep marki ULANZI na platformie AliExpress: https://ulanzi.aliexpress.com/store/1999048

Opracowania powiązane / podobne w dziale „SPRZĘT”:
◦
◦
◦
◦

lampa światła stałego foto/wideo marki Andoer model KY-150W
lampa pierścieniowa marki TRAVOR model RF-550D
lampa światła ciągłego foto/wideo marki Yongnuo model YN-216 3200K-5500K
zewnętrzna lampa błyskowa marki Quadralite model Stroboss 36F
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oficjalna strona marki:

www.ulanzi.com

opracowanie, oraz zdjęcia studyjne i grafiki
z wyłączeniem wymienionych w artykule wariantów recenzowanej lampy:

Sebastian Nikiel
01.03.2022

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 starszy model lampy Ulanzi VL49, oraz rodzaj dostępnych kolorów korpusów lampy Ulanzi VL49 RGB,
zostały pobrane z oficjalnego sklepu marki Ulanzi na portalu AliExpress, który jest ich wyłącznym właścicielem
– zdjęcia zaprezentowano wyłączenie w celu prezentacji właściwości i odmian modelu – https://ulanzi.aliexpress.com/store/1999048
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