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Tekst en foto’s: Rinie Luykx MULTIMEDIA SEACAM
SEAFLASH 60 DIGITAL

Ten tijde van de analoge 
fotografie werden, 
omwille van de 

beperkte lichtgevoeligheid 
van fijnkorrelige films, hoge 
lichtopbrengsten van een 
flitser verwacht. Tegenwoordig 
bezitten de meeste camera’s 
beeldsensoren die zelfs met 
een zeer hoge gevoeligheid 
kleurrijke en ruisarme 
beelden opleveren. Om 
die reden is de inzet van 
lichtkanonnen in de meeste 
gevallen overbodig geworden. 
Daarbij komt ook nog eens dat 
de luchtvaartmaatschappijen 
hun bagagereglementen 
steeds strenger maken, 
waardoor de vraag naar kleine 
flitsoplossingen steeds groter 
wordt.

COMPACTE FLITSER 
In de SeaFlash 60 Digital 
herken je onmiddellijk 
het SeaCam design en de 
afwerking. Hij is analoog 
opgebouwd zoals de grotere 
broers in de SeaFlash-serie. 
Net zoals de SeaCam Silver 
behuizingen, is de SeaFlash 

60 Digital gemaakt van 
zeewaterbestendig aluminium 
met een hard-coating, die het 
bekrassen bijna onmogelijk 
maakt in de ruwe omgeving 
waar hij gebruikt wordt. 
De combinatie van het 
speciaal gevormde frontglas, 
de reflector en de grote 
flitsbuizen zorgen voor een 
gelijkmatige verdeling van het 
warme (4400K) licht over een 
hoek van 130 graden. Centraal 
doet een hoogvermogen led 
dienst als pilootlamp. Tussen 
de voeten van de flitsbuis 

De kleinste telg uit het Seacam flitser-assortiment 
spreekt iedereen tot de verbeelding. De SeaFlash 60 
Digital is een mooi stukje techniek en onze auteur 
Rinie Luykx test hem in Sharm el Sheikh.

De kleine tovenaar
SeaFlash 60 Digital

De inzet van lichtkanonnen is in de meeste gevallen overbodig geworden. 
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zit een lichtgevoelige sensor 
die in slave-modus de flitser 
draadloos kan ontsteken 
door middel van een andere 
flitser. Wil je bij close-ups 
of macro’s een kleinere 
lichthoek, dan kun je vooraan 
via een bajonetverbinding 
een afschermring monteren. 
Aan de achterzijde vind je 
het batterijcompartiment, de 
flitskabelconnector (S6), de 
bedieningsknop en het display 
terug. Elk toestel heeft ook 
nog eens de mogelijkheid om 
optisch te synchroniseren 
via een zijdelingse 
glasvezelkabelaansluiting. Het 
toestel is onderaan voorzien 
van een M8 schroefdraad-
aansluiting om de flitser te 
koppelen aan een flitsarm of 

handgreep. Het is allemaal 
uitgevoerd volgens de hoogste 
standaards qua materiaal en 
afwerking.

BEDIENING
De SeaFlash 60 Digital 
bestaat in een Canon- en 
een Nikonversie, die dan 
respectievelijk e-TTL of i-TTL 
gestuurd is. De camera en 
de flitsers herkennen elkaar 
automatisch. Je kunt ze ook 
in analoog, manueel of in 
slave-modus gebruiken. 
De optische synchronisatie 
is gebaseerd op het slave-
pricipe en het werkt voor 
beide merken, evenals voor 
andere hoogwaardige merken. 
Maar dan moet je, gezien er 
geen communicatie is tussen 

flitser en camera, eerst de 
juiste modus instellen op de 
flitser. De handleiding geeft 
heel duidelijk weer hoe elke 
modus per cameramerk kan 
worden ingesteld. De energie 
om te flitsen wordt uit vier 
stuks AA-batterijen gehaald 
die je zelf kunt vervangen. 

Als je optisch synchroniseert, 
heb je de mogelijkheid om 
een belichtingscorrectie in te 
stellen. Bij het manueel flitsen 
is het mogelijk de flitser in vijf 
stappen in te stellen van vol 
vermogen tot 1/16. Je kunt ook 
dual flitsen in i-TTL en e-TTL, 
evenals het synchroniseren 

De SeaFlash 60 Digital is te 
upgraden met nieuwe software

MULTIMEDIA SEACAM
SEAFLASH 60 DIGITAL

Bij het manueel flitsen kun je de flitser in 5 stappen instellen.
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op het tweede gordijn.
Noodsituatie? Activeer dan de 
SOS-lichtflits in morsecode. 

INZETBAARHEID
De grote troef van deze 
flitser is de combinatie van 

de beste eigenschappen die 
je van een flitser verlangt, 
namelijk compact, licht, 
robuust, ergonomisch, grote 
lichtopbrengst en een neutraal 
drijfvermogen. Standaard 
wordt de SeaFlash 60 Digital 
geleverd met frontale 
afschermring, elektrische of 
optische kabel naar keuze 
en een set hoogwaardige 
oplaadbare AA-batterijen. 

Je kunt de set verder uitbreiden 
met een diffuser, snoot, 
neopreen beschermhoes, rode 
pilotlamp en allerlei adapters 
om de flitser te bevestigen. 
Als je over een elektrische 
kabel synchroniseert, hoef je 

je verder geen zorgen te 
maken. De camera en de 
flitser communiceren 
met elkaar en het 
flitslicht wordt zeer 
nauwkleurig gedoseerd 
zowel in TTL als in manuele 
modi. Als je ervoor kiest om 
optisch te synchroniseren, 
is er een hele reeks van 
instelmogelijkheden 
per merk en modi. De 

meegeleverde handleiding 
is heel overzichtelijk en met 
wat oefening ken je snel de 
instellingen van je camera 
en de modi uit je hoofd. 
Door zijn compacte bouw, 
zijn warme en zachte licht 
alsook de nauwkeurige TTL-
sturing is de SeaFlash 60 
Digital een echte droom voor 
close-up en macrofotografie. 

Zeer mooi kan het 
zachte warme 

licht ingezet worden om 
kleurrijke onderwerpen te 
laten contrasteren met een 
diepblauwe achtergrond in het 
groothoek- en fisheyebereik. 
Kortom, de SeaFlash 60 Digital 
is een volwaardige flitser die 
als hoofd-, invul-, slave- of als 
handflitser perfect zijn werk 
doet. Hij wordt pas echt naar 
waarde geschat wanneer je ook 
het gebruik boven water en 
het reizen in rekening brengt. 
Het is een genot om met deze 
kleine krachtpatser te reizen, 
maar zeker ook om ermee af 
te dalen in het blauwe. Maar 
boven al deze voordelen 
is de befaamde SeaCam 
duurzaamheid en kwaliteit 
het echte verkoopargument. 
Het is een aankoop voor het 
leven, aangezien de SeaFlash 
60 Digital te upgraden is met 
nieuwe software.

SEACAM
SEAFLASH 60 DIGITAL 
Vermogen: 65 Ws
Richtwaarde onder water/land: 8/24 (ISO100)
Kleurtemperatuur: 4400 K
Aantal flitsen (volvermogen): ca. 270
Afmetingen (0 x lengte): 82,5 x 152 mm
Gewicht (met batterijen): 670 g / neutraal in water
Maximum duikdiepte (standaard): 80 meter
Prijs € 1380 (incl. batterijen, flitskabel en macroring)

   Website: www.seacam.com

Aan de achterzijde vind je het batterijcompartiment, de flitskabelconnector (S6), de bedieningsknop en het display.

De combinatie van het speciaal gevormde 
frontglas, de reflector en de grote 
flitsbuizen zorgen voor een gelijkmatige 
verdeling van het warme 4400K licht over 
een hoek van 130 graden. 


