
EQUIPAMENTO

POR LIVIA CAPELI

Esqueça os cabos: Fotografe preparou três opções 
de estúdio para quem quer ter liberdade de movimento  

na hora de trabalhar com flashes   

C
âmeras digitais com Wi-Fi são ca-
da vez mais comuns, e, com isso, 
muitos fotógrafos deixaram para 
trás os cabos de sincronismo pa-
ra disparo de flash e passaram a 
usar radiotransmissores da pró-

pria marca da câmera ou de fabricantes si-
milares, que cumprem bem a missão. Po-
rém, ainda tem muita gente presa aos fios 
na hora de conectar à rede elétrica a ilumi-
nação de estúdio. 

Para quem quer liberdade de movimen-
to durante sessões com iluminação artifi-
cial, Fotografe selecionou três alternativas 
de sistema de iluminação de estúdio total-
mente sem fio, da básica à mais sofisticada. 
E, para quem deseja ficar livre da conexão 
por fio na hora de descarregar fotos, a reda-
ção também selecionou algumas opções de 
câmeras com Wi-Fi (veja o box abaixo). Con-
fira como e quanto a liberdade de movimen-
to vai custar ao seu bolso.

ILUMINAÇÃO SEM FIO

Estúdio
wireless 

Para ter mais praticidade e um 
estúdio completamente sem fio, alguns 
modelos de câmera das principais 
marcas contam com tecnologia Wi-Fi 

embutida, sem a necessidade de 
dispositivos extras. O sistema permite 
transferir imagens, sem a necessidade de 
cabos, diretamente para o computador, 

dispositivos móveis, redes sociais ou 
até em serviços de nuvens. Para ajudar 
na escolha, confira cinco modelos que 
contam com esse tipo de sistema.

R$ 6.260 a R$ 6.600 R$ 4.000 a R$ 4.210 R$ 7.800 a R$ 8.400 R$ 4.200 a R$ 5.200 R$ 7.600 a R$ 8.500

Câmeras Wi-Fi

NIKON D7500 CANON 6D MARK II NIKON D7200 CANON EOS 77D SONY ALPHA A7 III 

* Valores pesquisados em julho de 2018 no mercado brasileiro e referentes só ao corpo da câmera
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Um estúdio 
totalmente sem 

fio facilita a 
movimentação do 
fotógrafo durante  

o trabalho
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