
Geachte klant,

Ter voorbereiding van uw Photokina bezoek vindt u hierna actuele informatie en speciale 
promoties van sommige van onze belangrijkste leveranciers. Maar ook bij onze andere partners 
zijn er in Keulen interessante dingen te ontdekken! Wij nodigen u dan ook uit tot een bezoek 
aan hun stands. Op pagina 4 vindt u daarvan een lijst, gerangschikt per tentoonstellingshal, met 
vermelding van de stands waar u onze vertegenwoordigers kunt treffen.   
Verschillende leveranciers onthullen hun nieuwigheden pas op Photokina. Daarom zijn ze ook 
niet in deze News@Hotz te vinden. Een bezoek aan de respectievelijke stands kan u dus best 
voordeel opleveren.  Vergeet vooral niet bij onze jubilerende partner Broncolor langs te lopen om 
zijn promoties de bekijken.                     

Marc Pirmez en zijn team

Broncolor Para FB is een 
verlichtingsconcept op zich 
waarmee zowel een erg con-
trastrijke als een directe maar 
zeer zachte verlichting kan wor-
den gecreëerd. Een onuitputtelijke 
bron van inspiratie en creativiteit. 
Broncolor Para FB zorgt voor de 
ideale kleurensaturatie en voor deli-
cate schaduwpartijen. 
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Para 170 FB (code 33.484.00) : 
2.929,97 € – 25% = 2.197,50 € + Pulso G/Ringfl ash P  - 50%. 
Para 220 FB (code 33.485.00) : 
3.751,30 € – 25% = 2.813,25 € + Pulso G/Ringfl ash P  - 50%.
Para 330 FB (code 33.486.00) : 
5.819,17 € – 25% = 4.364,50 € + Pulso G/Ringfl ash P  - 50%.  

Broncolor Para    

Tot 30 september bieden wij u 50% korting aan op een Pulso G 
toorts of op een Ringfl ash P bij aankoop van een Broncolor 
Para FB. Deze promotie is bovendien cumuleerbaar met het aan-
bod dat in het juni nummer van onze News@HOTZ werd gelan-
ceerd. Dubbel profi jt dus! 



Broncolor Verso                            

Een kwalitatief hoogstaande generator van 1.200 of 2.400 joules 
met drie asymmetrisch geschakelde fl itscontacten en een zeer 
korte oplaadtijd via de eigen Power Dock of via het net. Korte 
fl itstijden en regelbaar over acht stops.
Photokina promotie :  Een tweede Power Dock gratis of 
één aan halve prijs, bij aankoop van een Verso genera-
tor. Promotie geldig tot 30 september 2008. 

Verso A2 (code 31.030)
  + Power Dock (code 36.124)
  + Extra  gratis Power Dock (code 36.124) 
  = Promo  4.967 €. (6.260 €).
Verso A2 RFS (code 31.031) 
  + Power Dock (code 36.124) 
  +  Extra gratis Power Dock (code 36.124)
  = Promo 5.275 € (6.568 €). 
Verso A4 (code 31.032) 
  + Gratis Power Dock (code 36.124)
  = Promo 4.873 € (6.166 €). 
Verso A4 RFS (code 31.033) 
  + Gratis Power Dock (code 36.124) 
  = Promo 5.175€ (6.468 €).   
 

Broncolor Nano    
                                                 
Generatoren met een hoge herhaalnauwkeurigheid en een ruim 
controlebereik van de fl itsenergie. Nano 2 (symmetrisch en 1200 
joules) en Nano A4 (asymmetrisch en 2400 joules) worden tot 31 
oktober 2008 geleverd met een gratis Unilite toorts er bij.

Nano 2 (code 31.151)
  + Unilite 1600 J (code 32.113)
  = Promo 1.727 € (2.682,30 €).
Nano A4 (code 31.172) 
  + Unilite 3200 J (code 32.114)
  = Promo 2.475 € (3.605 €).

3N1 Sling-Backpack   
                                                 
Een rugzak in het Kata DPS-gamma (Digital Photo Series) die kan 
omgetoverd worden in een tas die schuin over de linker of de rech-
ter schouder wordt gedragen. Ze kan dan bliksemsnel tot voor 
het lichaam worden gezwaaid en is dan vlot toegankelijk. Het 
is een ruime tas met de klassiek geworden gele binnenbekleding, 
beschikbaar in drie formaten, met een variabele binnenverdeling en 
met een opvouwbare regenkap. 

KT D-3N1-10 :   95 €, excl.
KT D-3N1-20 : 105 €, excl.
KT D 31Nl-30 : 135 €, excl. 

UV attachment                                                                     

Een fi lter voorzetstuk voor Broncolor- en 
monolight-fl itstoortsen en bestemd voor 
wetenschappelijke toepassingen en 
voor creatieve beroepsfotografen. Het UV 
attachment heeft zijn nut al bewezen in mu-
sea en onderzoekslaboratoria, bij crimineel 
en forensisch onderzoek, in de mineralogie 
en bij het uitvoeren van plagiaattesten. Maar 
natuur- en modefotografen en anderen die 
op zoek zijn naar speciale effecten wisten er 
ook al hun voordeel mee te doen.     

Honingraatfi lter met extra nauwe doorgangen                                            

Hij past op de P45-, P65- en PAR-refl ectoren van Broncolor en 
zorgt voor een verlichting die vergelijkbaar is met een spotver-
lichting maar met een zachter effect en zonder ongewen-
ste refl ecties. Kan bovendien gebruikt worden in combinatie met 
bijkomende diffusiesystemen. 

UV attachment (code : 33.626.00) : 524,25 €, excl. 

Honeycomb Grid (code : 33.211.00) : 215,50 €, excl.  

Last minute promoties                                                                  

geldig tot 15 december 2008.

   
Promotie 1 : 20% korting bij aankoop van een Grafi t A, 
Verso A of Topas A wanneer u uw oude generator (van 
om het even welk merk) inlevert.   
  
Promotie 2 : Bij aankoop van een Minicom Classic kit 
RFS of een Minicom Expert kit RFS ontvangt u het 
RFS-systeem en de zender gratis. U betaalt dus alléén de prijs 
van de kit.

NIET  TE  MISSEN  OP  DE  PHOTOKINA  STAND
VAN  BRONCOLOR  



Sinar arTec Camera System                                                                                           

Een camerasysteem ontwikkeld voor de digitale architectuur-
fotografi e, ontworpen in nauwe samenwerking met de bekende 
architectuurfotograaf Rainer Viertlböck. Zijn Sinar Hy6- of Leaf 
AFI-rug is draaibaar en verschuifbaar wat een optimale beeldcom-
positie vergemakkelijkt. 
De arTec camerabody is uitgerust met luchtbelwaterpassen, is erg 
compact,  gebouwd met de spreekwoordelijke Zwitserse precisie 
en zeer licht. Ook landschaps- en industriefotografen gebruiken 
hem graag. Er past een ruim gamma Sinaron Digital en Sinaron Di-
gital HR objectieven op van 24 tot 135 mm op met hoog scheidend 
vermogen. 

Sinar Hy6 65 Camera                                                                                             

Een verdere ontwikkeling van de Sinar Hy6 met een CCD van 
44x33 mm en met 31,6 miljoen pixels. Hij beschikt over een 3’’ 
LCD-scherm met automatische oriëntatie en kan onder meer in 
vier JPEG fi le formats opnemen op twee compressieniveau’s : 31, 
17, 8 en 3 megapixels a rato van 0,9 beelden/seconde. 
Op de Sinar Hy6 65 past een ruim gamma AFD-objectieven. De 
camera is bovendien compatibel met de manuele en autofocus ob-
jectieven van het Rollei 6000 systeem.
Dankzij de QuadCore Imaging 
Processing technologie kunnen 
de foto’s in de camera zelf worden 
bewerkt, een primeur voor dit 
type toestel.   

ZE objectieven met EF bajonetvatting                                                              

Carl Zeiss heeft zijn succesvolle ZE objectieven aangepast voor 
gebruik op zowel analoge als digitale Canon EOS refl ex-   
camera’s. Zij wisselen informatie uit met de camerabody over 
diafragma, sluitertijd, scherpstelling, manuele instelling en zelfs 
TTL-fl itsen via de elektronische contacten.  Een 50 mm en een 
85 mm objectief komen nog dit jaar beschikbaar. Andere volgen 
in 2009.

Planar T* 1,4/50 ZE (code 1677-817) : 480 €, excl. 
Planar T* 1,4/85 ZE (code 1677-838) : 840 €, excl.  

Distagon T* 2,8/21 : 
de terugkeer van een legende

Dit legendarische objectief komt nu, in een gemoderniseerde 
versie van het vroegere Contax model, beschikbaar voor ana-
loge en digitale refl extoestellen met EF, F en K vatting. Zoals bij 
zijn voorganger is zeer veel aandacht besteed aan het opvangen 
van de chromatische aberratie en de onscherpte in de hoeken. 
Het functioneert dus bijzonder 
goed in contrastrijke ver-
lichtingsomstandigheden. 
Goed voor opnamen vanaf 22 cm. 

Distagon T* 2,8/21 ZE (2009).
Distagon T* 2,8/21 ZK (code 1678-933) : ca. 1.170 €, excl. 
(12/2008).
Distagon T* 2,8/21 ZF (code 1486-408) : ca. 1.170 €, excl. 
(12/2008). 

Tele-Tessar T* 4/85 ZM :
de perfecte reisgenoot                     

Een zeer compact en universeel inzetbaar objectief voor 
opnamen vanaf 90 cm. Ook bij specifi eke portret- en land-
schapsopnamen rendeert het bijzonder goed. Het is nagenoeg 
vrij van distorsie en met zijn metalen vatting past het uitste-
kend in de kwalitatief hoogstaande ZM-reeks.

Tele-Tessar T* 4/85 ZM (code 1678-932) : ca. 645 € (12/2008).  

Epson Stylus Pro 7900/9900

De nieuwste inkjet printer voor kleuren- en zwartwit-afdruk-
ken met elf afzonderlijke inktpatronen. Dankzij de Epson Ultra 
Chrome HDR inkt, de nieuwe 10 Epson TFP printkop (10 
kanalen), en de variabele druppeltechnologie zijn afdrukken in 
een uitzonderlijke kwaliteit gewaarborgd tegen een snelheid 
van 40 m2 per uur. 
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Voor al de vermelde producten beschikken wij 
over een rijk geïllustreerde documentatie. Wij 
sturen ze u op eenvoudig verzoek graag toe, 

zonder kosten. 

Stelt u belang in een van de vermelde 
producten, vraag dan geheel vrijblijvend een 
offerte aan, hetzij telefonisch of via e-mail. 

Voor nadere informatie staan wij graag te uwer 
beschikking. 

Alle, in deze newsletter vermelde prijzen, 
zijn exclusief BTW,  tenzij anders vermeld.

Il existe également une édition en langue 
française de cette édition. Elle vous sera 

envoyée sur simple demande. 

Ilford Galerie Professional Inkjet Photo Range   

Galerie Smooth Pearl en Galerie Smooth Gloss: twee nieuwe 
kwaliteiten voor professionele gebruikers. De onderlaag is beter 
aangepast aan de toepassingen en er werd een nieuwe nano giet-
technologie toegepast. Resultaat : scherpere afdrukken met een rij-
ker kleurengamma. Beschikbaar in rollen tussen 17’’ en 60’’ breed.  

Manfrotto 055CX

Twee reeksen statieven met benen uit koolstofvezel (en dus bijzon-
der licht), met een verbeterd klemsysteem en een aangepast ergo-
nomisch concept. 055CX3 heeft drie secties en een centrale zuil 
en reikt tot 177 cm hoog. 055CXPro bestaat eveneens uit drie 
secties maar zijn centrale zuil kan 90° 
gekanteld worden en heeft een lucht-
belwaterpas op de cameraplaat.  

Manfrotto 055CX3 : 374,22 €, excl. 
Manfrotto 055CX Pro3 : 426,20 €, excl. 
Manfrotto 055CX Pro4 : 449,30 €, excl. 

Barbieri Spectro Swing R

De nieuwste spectrofotometer in twee versies : Het instapmodel Spectro Swing R 
voor opzichtmetingen maar dat later kan uitgebreid worden voor doorzichtmetingen, 
en de Spectro Swing RT voor opzicht- en doorzichtmetingen. Beide zijn zowat 30% 
sneller dan hun voorgangers, kregen een heel nieuw design mee, en kunnen ook met 
MAC worden gebruikt dankzij de software Profi le-Xpert Gateway 3.0.   

Zeiss 2.1 / C-019
Kaiser Fototechnik 2.1 / A-040
Novofl ex 2.1 / A-041
Epson Europe 2.2 / A-030

Datacolor 4.1 / D-011
Eizo 4.1 /  F-038
Unibind 4.1 / C-002
Sinar  4.2 / C-021
 Peter Rasschaert, Christophe Coosemans

Delkin Europe 5.1 /E-020

Broncolor 6.1 / A-010
Christophe Coosemans, Marc Pirmez, 

Paul Hertoghs, Peter Rasschaert

Cokin 6.1 / E-020
Foba  6.1 / A-021

Ingrid Fondali 6.1 / A-028
Kata Vitec 6.1 / D-010

Paul Hertoghs, Jan Dieryck

Kobold 6.1 / A-010
Manfrotto & Co. 6.1 / E-010

Paul Hertoghs, Jan Dieryck

National Geographic 6.1 / D-010 
Paul Hertoghs, Jan Dieryck

Visatec 6.1 / A-010  
Visible Dust 6.1 / D-033
Gitzo 6.1 / D-010

Paul Hertoghs, Jan Dieryck

Permajet 10.1 / B-030
Ilford Imaging (*) (SP) 10.1 / B-010

Sylvain Pieters

Barbieri Electronic 10.1 / C-034 
Hahnemühle 10.1 / C-020

Barbieri Spectro Swing R :   3.200 €, excl.
Barbieri Spectro Swing RT : 3.950 €, excl.  

De belangrijkste partners van Hotz op Photokina, met het nummer van de hal en het           
niveau, gevolgd door het standnummer en de namen van de Hotz vertegenwoordigers die u er kunt treffen. 


