
Geachte lezer,

Als we naar buiten kijken hebben we het gevoel dat het nog steeds nazomert.   We zouden 
vergeten dat het november is, de voorlaatste maand van 2015. Sinds de overschakeling 
op het winteruur zijn de dagen korter geworden en moet het licht vroeger aan. Gelukkig 
hebben we bij Hotz geen gebrek aan licht! In dit nummer kunt u kennis maken met de 
nieuwe LED lampen van Lupo, met een aantrekkelijke promotie op de HotSync flitsers 
van Priolite, en kunt u genieten van mooie kortingen op showroom en stock producten 
van Broncolor. 

Licht moet je ook kunnen vangen ! Daarvoor zorgt Zeiss, onder meer met nieuwe reeksen objectieven. Al deze 
mooie taferelen kunnen nu nog kleurechter geprint worden dankzij het jongste gamma grootformaat printers van 
Epson. Ik hoop dat u in dit nummer inspiratie zult vinden om nog net vóór het jaareinde de juiste investeringen te 
doen in 2015. Mag ik u alvast bedanken voor uw vertrouwen en voor de aangename samenwerking. 
Laten we daarop alvast het glas heffen!

  
     Marc Pirmez, algemeen directeur
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Drie objectievenfamilies
ZEISS Milvus
Een reeks van zes objectieven met vaste brandpuntsafstand en manuele 
scherpstelling, ontworpen voor Canon en Nikon reflexcamera’s. Ze slui-
ten aan bij de vraag naar objectieven met steeds hogere resolutie om 
gelijke tred te houden met de recente ontwikkelingen in de camerabouw. 

Het zijn objectieven voor professioneel gebruik die een hoog contrast 
bieden en beantwoorden aan de meest recente video standaard zoals 
HDR. Ze kunnen resoluties van 6K en méér probleemloos aan. Ze zijn 
beschikbaar met een ZE- en een ZF.2 vatting en kunnen met behulp van 
een adapter ook gebruikt worden op andere DSLR en CSC camera’s.

Milvus objectieven hebben een metalen bajonetvatting, zijn stof- en 
spatwaterdicht en worden geleverd met een zonnekap. Bij de objectieven 
met Nikon vatting kan de diafragmaklik worden uitgeschakeld met het 
bijgeleverde accessoire voor het maken van video-opnamen. Hun prijzen 
zijn identiek voor de Canon- en de Nikon-uitvoering.

Milvus 21 mm, f:2.8                 Prijs : 1.427,73 € 
Milvus 35 mm, f:2                    Prijs :    923,53 €
Milvus 50 mm, f:1.4                 Prijs : 1.007,56 €
Milvus 85 mm, f:1.4                 Prijs : 1.511,76 €
Milvus macro 50 mm, f:2         Prijs : 1.007,56 €
Milvus macro 100 mm, f.2       Prijs : 1.427,73 €   

ZEISS Batis
Een reeks van twee autofocusobjectieven met een E-vatting, bestemd 
voor Sony CSC camera’s met full-frame sensoren. Ze zijn stof- en weer-
bestendig en bestand tegen temperaturen tot -10°C. Ze zijn uitgerust 
met een OLED-schermpje waarop de opnameafstand en de beschikbare 
dieptescherpte worden geprojecteerd.

Batis 25 mm, f:2 is een objectief van het Distagon type met 10 lenzen 
in 8 groepen. Vier daarvan zijn dubbel geslepen asferische lenzen. De 
kortste scherpstelafstand is 20 cm.

Batis 85 mm, f:1.8 is een typisch portret-
objectief van het Sonnar type. Het is samen-
gesteld uit 11 lenzen, waarvan één asferische, 
verdeeld over 8 groepen en is optisch ge-
stabiliseerd. Minimale opnameafstand : 80 cm. 

Batis 25 mm, f:2             Bestelcode :  2103-750      Prijs : 1.091,60 €
Batis 85 mm, f:1.8             Bestelcode :  2103-751      Prijs : 1.007,56 €

ZEISS Loxia
De Loxia familie werd uitgebreid met het super groothoek objectief met 
E-vatting voor full-frame camera’s : ZEISS Loxia 21 mm, f:2.8. Het kreeg 
een nieuw optisch design mee dat steunt op de vertrouwde ZEISS Dista-
gon : een constructie van 11 lenzen verdeeld over 9 groepen. Het wordt 
geleverd met een zonnekap, biedt een diagonaal beeldveld van 91° en zijn 
kortste scherpstelafstand bedraagt  25 cm. Noteer de typische blauwe 
rand op bijgaande  illustratie.

Noteer dat bij alle Loxia objectieven de 
diafragmaklik kan uitgeschakeld bij het 
maken van video-opnamen. 

Loxia 21 mm, f:2. 8 NEW   Bestelcode :  2131-999       Prijs : 1.259,66 €
Loxia 35 mm, f:2             Bestelcode :  2103-749       Prijs :   965,55 €
Loxia 50 mm, f:2             Bestelcode :  2103-748       Prijs :   713,45 €  
                                                                                                                        
 ALLE  PRIJZEN  EXCLUSIEF  BTW.

Il existe également une édition en langue française.  Elle vous sera envoyée sur simple demande.  

www.hotz.be
Raadpleeg geregeld onze 
website die haast dage-
lijks wordt bijgewerkt. 
U vindt er gedetailleerde 
informatie over al onze 
producten, ook deze die 
in dit nummer zijn ver-
meld. Ook over onze pro-
moties, de workshops en 
andere activiteiten. Ieder-
een vindt er gemakkelijk 
zijn weg in !

En volg ons nu ook op

 De nieuwe Loxia 21 mm, f:2.8. 



Scoro 1600 S RFS 2.1  (code 31.044.XX)

voor 5.281, 50 €, een voordeel van 25% !
Scoro 3200 S RFS 2.1  (code  31.045.XX) 

voor  7.041,75 €, een voordeel van  25% !   

Vergelijkbaar met de E-serie maar nog sneller : 1/10.000 sec. bij t 0.1 en 
drie aansluitingen voor autonoom regelbare toortsen. Snelle oplaadtijd, 
een geheugen functie, en vele andere unieke technische kenmerken ! 
      

Broncolor SIROS serie

Siros 400 Basic kit 2   (code 31.660.XX)

voor 1.671,72 €, inclusief de gratis RFS 2.1 kit
Siros 800 Basic kit 2    (code 31.680.XX)

voor 2.134,65 €, inclusief de gratis RFS 2.1 kit

De aangewezen basisuitrusting voor startende professionelen. Twee 
toortsen op statief en twee flitsparaplu’s van 85 cm, verpakt in een han-
dige transporttas. 

Siros 400 S Expert kit 2 RFS 2.1  (code 31.663.XX)

voor 2.000 €, een reductie van 15% !
Siros 800 S Expert kit 2 RFS 2.1  (code 31.683.XX)

voor 2.368 €, een prijsvermindering van 15% !

Een installatie voor professionelen die méér willen. Twee flitsers op sta-
tief, een softbox van 60x60 cm, een flitsparaplu van 85 cm en een radio-
zender, verpakt in een handige transporttas. 

Siros 800 S Pro kit 3 RFS 2.1  (code 31.693.XX)

voor 3.117,75 €, een voordeel van 25% !

Een kit voor de veeleisende professioneel met drie flitslampen van 800 
joule met statief, een softbox van 60x60 cm en een Octabox van 75 cm 
beide op statief, twee reflectoren, een zendinstallatie en een tas voor 
toebehoren.

Info : 
www.hotz.be/blocks/index/427/Broncolor-stock-sales-at-Hotz

ALLE  PRIJZEN  EXCLUSIEF  BTW       

Aantrekkelijke stock-verkoop
zolang de voorraad strekt ! 
In de aanloop naar de nakende jaarlijkse inventaris bieden wij onze cliën-
ten de volgende aantrekkelijke promoties aan. Let wel ! Wie eerst komt, 
eerst maalt !

Broncolor MOVE collectie

Move  1200L                           (code 31.016.xx)

Een krachtig power pack van 1200 joule, inclusief tas, lithium-accu en 
lader voor 2.949,54 €, een prijsvermindering van 20% !
Belangrijkste kenmerken : flitsduur tot 1/8500 sec. bij t 0.1 met innova-
tieve cut-off technologie, twee aansluitingen voor toortsen die afzonder-
lijk regelbaar zijn, en korte herlaadtijd.

Move Outdoor kit 1  (code 31.026.XX)

Complete instap installatie op lithium-accu voor gebruik buitenshuis
voor 4.033,41 €, een reductie van 20% !
Omvat een Move 1200L met weerbestendige soepele tas, een MobiLED 
lamp, een softbox van 70x70 cm, een RFS 2 zender, een lader, een synchro 
kabel en een trolley rugzak. 

Move Outdoor kit 2  (code 31.027.XX)

Flitsinstallatie op lithium accu voor gebruik buitenshuis
voor 4.875,75 euro, een reductie van 20% !
Omvat een Move 1200L met weerbestendige soepele tas, twee MobiLED 
lampen, een softbox van 70x70 cm, een flitsparaplu van 85 cm, een RFS 2 
zendinstallatie, een lader, een synchro kabel en een trolley rugzak. 

Move Outdoor Para kit  (code 31.028.XX)

Uitgebreide flitsinstallatie op lithium-accu voor gebruik buitenshuis
voor 5.899 €, een prijsvermindering van 20% !
Omvat een Move 1200L met een weerbestendige soepele tas, een Mo-
biLED lamp, een Para 88P kit met toebehoren, een RFS 2 zendinstallatie, 
een lader, een sychro kabel en een trolley rugzak. 

Broncolor SCORO E en S collectie 

Scoro 1600 E RFS 2.1   (code 31.062.XX)

voor 3.732 €, een voordeel van 20% !
Scoro 3200 E RFS 2.1   (code 31.063.XX)

voor 5.056 €, een voordeel van 20% ! 

Krachtige power packs van respectievelijk 1600 en 3200 joule met 
1/8000 sec. als kortste flitstijd bij t 0.1. Twee aansluitingen voor auto-
noom regelbare lampen. Constante kleurtemperatuur en vele andere 
unieke technische kenmerken !

Move Outdoor Para kit met continu regelbare lichtintensiteit. 

Siros 800 S Pro Kit 3 RFS 2.1 voor gebruik in de studio of op locatie.                    



Priolite M-PACK 1000-HotSync Kit Buddy C/N/P Priolite 
Radio Remote Control
Een gelijkaardig aanbod als hierboven  maar met een generator en een 
Prio Head 1000 flitslamp met een reflector van 7 cm, een acculader, 
een draagtas ‘welcome gear tube’, en de passende afstandsbediening voor 
respectievelijk Canon, Nikon of Pentax camera’s. 
Uitzonderlijke promotieprijs : 2.040 €, een voordeel van 15% !   

Priolite Radio Remote Control HotSync   
(code 80-8000-04 HS-C/HS-N/HS-P)   

De specifieke bi-directionele afstandsbediening van 2,4 GHz voor came-
ra’s van de drie voornoemde merken is ook afzonderlijk leverbaar.
Promotieprijs : 207,69 €, een korting van 10% 
tot 31 december 2015 !

Deze Italiaanse fabrikant gespe-
cialiseerd in LED-verlichting heeft 
enkele nieuwigheden aan zijn 
gamma toegevoegd. De meeste 
daarvan zijn per direct leverbaar.

LUPOLED  560 is een klassiek 
paneel met 560 High Cri LED 
met een kleurtemperatuur van 
ofwel 5600°K ofwel 3200°K. Het 
is dimbaar en wordt geleverd met 
een 24 volt adapter voor aan-
sluiting op het net.  Er is ook een 
DMX-versie beschikbaar.

Bestelcode LU 250                             Prijs 656 €.
Bestelcode DMX-versie LU 251           Prijs 803 €.

DAYLED 2000 is een LED Fresnel spot van 280 watt die zowel op 
batterijen als op het net kan worden aangesloten en waarvan de lichtin-
tensiteit dimbaar is. Hij is beschikbaar in een 5600°K en een 3200°K 
versie. Beide zijn voorzien van kleppen voor de sturing van het licht en 
zullen binnenkort leverbaar zijn. Bij bestelling, de gewenste kleurtempe-
ratuur vermelden ! 
 
Bestelcode LU 302                              Prijs 1.468 €.  

DAYLED DUAL COLOR zijn 
LED Fresnel spots waarvan de 
kleurtemperatuur continu regel-
baar is tussen 5600 en 3200°K. 
Ook de lichtintensiteit kan naar 
believen worden ingesteld en 
voor het sturen van de lichtbun-
del zijn ze voorzien van kleppen. 

Er is een uitvoering met een lamp 
van 60 W en een met een lamp 
van 110 W, beide geschikt voor 
aansluiting op het net en voor batterijvoeding.  Ze kunnen eveneens wor-
den aangestuurd door middel van DMX. 

DAYLED 650 DUAL COLOR : Bestelcode LU 303         Prijs    976 €.
DAYLED 1000 DUAL COLOR : Bestelcode LU 304       Prijs 1.259 €. 
                                       

Info : www.hotz.be/brands/detail/54/Lupo

ALLE  PRIJZEN  EXCLUSIEF  BTW.

Promotie van de HotSync producten
tot 31 december 2015
Het aanbod van Priolite steunt op een power pack en twee HotSync 
flitstoortsen met een rendement van respectievelijk 500 en 1000 joule 
die kunnen gesynchroniseerd worden met sluiters tot 1/8000 seconde. 
Ze worden gevoed door een lithium-ion accu die snel verwisselbaar is en 
waarvoor een multi-spanning lader wordt bijgeleverd. 

Ook de flitsbuis kan gemakkelijk vervangen worden en wordt geas-
sisteerd door een pilootlamp. Dat is een LED-lamp in de 500 versie en 
een halogeenlamp in de 1000 versie. De lampkop wordt doelmatig afge-
dekt door een beschermglas. Beide toortsen zijn klaar om radio gestuurd 
te worden. Geïllustreerd : Priolite MBX 500 HotSync.

Priolite 
MBX 500-HotSync 
(code PRIO 01-0500-04)

is nu beschikbaar voor 
1.073,94 €,  een prijsver-
mindering van 25% !

Priolite MBX 1000-HotSync  (code PRIO 01-1000-05)  

kost in promotie slechts 1.660,77 €, een reductie van 15% ! 

Priolite M-PACK 1000-HotSync (code PRIO 04-1000-03)

Dit power pack met gemakkelijk verwisselbare lithium-ion accu levert 
maximaal 1000 joule en er kan één flitslamp worden op aangesloten. 
Het biedt 1/8000 seconde als kortste flitstijd en is klaar voor afstands-
bediening. 
Het wordt nu aangeboden voor 1.465,38 €, een voordeel van 25 % !

Priolite MBX 500-HotSync Kit Starter C/N/P                       
(code PRIO 08-0500-01/02/05) 

In functie van de technische kenmerken van de  geavanceerde camera’s 
van Canon, Nikon en Pentax, biedt Priolite haar flitstoortsen in kits aan 
met een specifieke radio afstandsbediening  voor deze fototoestellen.  
Deze kits bevatten eveneens een reflector van 7 cm, een batterijlader en 
een draagtas ‘welcome gear tube’. 
Zij genieten eveneens van een promotieprijs : 1.258,52 €, 
een vermindering van 20% !
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Waarborg :
In de aankoopprijs van Epson printers zijn de levering en de installatie 
door onze eigen technici begrepen, inclusief 1 jaar fabriekswaarborg.  Er 
kan evenwel ook  een leasingovereenkomst op 3, 4, of 5 jaar 
worden uitgewerkt die gecombineerd is met een uitgebreide onder-
houdswaarborg on site gedurende de ganse leasingperiode. 

SureColor SC-P800
Dit tafelmodel, een professionele A2 printer, is uitgerust met negen inkt-
cassettes van 80 ml en beschikt over WiFi faciliteit. Hij kan ook randloos 
van de rol drukken. Daarvoor kan, als optie, een aparte SC-P800 Roll 
Paper Unit worden aangekocht. 

SureColor SC-P800 heeft een toetsgevoelig scherm van 2.7’’ om door 
de printermenu’s te scrollen. Hij levert prints van 2.880x1.440 dpi en 
gebruikt UltraChrome HD inkten in zijn sproeikoppen met 180 jets voor 
zwart en voor elke kleur. 

Bestelcode : C11CE22301BX
Prijs : 995 €

Epson Stylus Pro 4900
Een 17’’ printer, tafelmodel,  die uitgerust is met 11  inktcassettes van 200 
ml voor UltraChrome HDR pigmentinkten. Zij leveren een zeer breed 
kleurenspectrum dat 98% van het Pantone gamut weergeeft. 

Deze Stylus Pro 4900 drukt op tal van media tot 1,5 mm dik a rato 
van 30 m² per uur, ook op losse papiervellen en stijf karton en met een 
resolutie van 2880x1440 dpi. Zijn geavanceerde Epson Micro Piezo TFP 
printkop levert 360 jets. Het is een uitstekende productieprinter, gemak-
kelijk te bedienen en die weinig onderhoud vergt.

Bestelcode : C11CA88001A0  
Prijs : 1.995 € 

ALLE  PRIJZEN EXCLUSIEF  BTW.

Epson heeft zijn SureColor 
assortiment herschikt
Er worden vier nieuwe basistypes met een of meer afgeleide modellen 
aangeboden. Daarvan zijn de SureColor SC-P6000 STD en de SureColor 
SC-P7000 STD grootformaatprinters met een werkbreedte van 24’’ (61 
cm). SureColor SC-P8000 STD en SC-P9000 STD zijn hun evenknieën 
van 44’’ (111 cm). 

In de beide paren rollenprinters is er telkens een uitvoering met 9 inkt-
cassettes voor UltraChrome HD pigmentinkten en een met 11 inktcas-
settes voor UltraChrome HDX pigmentinkten die zorgen voor een 98% 
dekkingsgraad van de Pantone kleurengamut. Alle printers beschikken 
over een geavanceerde modus voor het printen in zwartwit. 

In de nieuwe SureColor printers zitten Epson TFP PrecisionCore print-
koppen die 360 jets voor elke kleur en voor zwart uitstoten. De drup-
pelgrootte is instelbaar en de koppen beschikken over een automatische 
controlefunctie. De gebruikers kunnen kiezen voor inktcassettes van 350 
of van 700 ml. 

Alle SureColor printers leveren prints met een resolutie van 2880x1440 
dpi. Ze zijn compatibel met Mac en Windows en de modellen P7000 en 
P9000 ook met Linux. Alle zijn ze beschikbaar in een versie met spec-
trofotometer. 

Bestelcodes en prijzen :
SC-P6000STD          C11CE41301A0         2.495 € 
SC-P7000STD          C11CE39301A0         2.995 €
SC-P8000STD          C11CE42301A0         3.995 €
SC-P9000STD          C11CE40301A0         4.995 €

Hebt u connecties met fotoclubs ?

Weet dan dat wij, eventueel met u, een voordracht kunnen organi-
seren voor de leden van een fotoclub over het digitaal printen 
in zeer hoge kwaliteit van tentoonstellingsfoto’s. Janet  
Haines, een technisch onderlegde spreekster met vele jaren ervaring 
op dat gebied, kan over dat thema een praktijkgerichte uiteenzetting 
met demonstratie geven.
Onder meer over hoe men ook in digitale prints perfect het karak-
ter en de sfeer kan weergeven van het zilverhalogenide fotopapier. 
Deze voordrachten zijn gratis. Alleen de verplaatsingskosten dienen 
vergoed te worden. Geef ons een seintje als u belang stelt.

Epson SureColor SC-P7000
Afmetingen : 795 mm breed x 1.080 mm diep x 1.482 mm hoog.                  

Mits toevoeging van de optionele Roll Paper Unit (afzonderlijk aan te kopen) 
kunnen op de SC-P800 ook panoramische foto’s worden geprint


