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Cambo te Kampen, introduceert de
Limited Edition van de Cambo WideRS Annivery Edition

Ter gelegenheid van het 65 jarig jubileum van Cambo, Nederlands enige onderneming
voor productie en ontwerp van professionele fotografische apparatuur heeft Cambo
een gelimiteerde oplage van 65 speciale sets samengesteld van de WideRS camera.
Deze Cambo WideRS Anniversary Edition wordt geleverd met een certificaat van
echtheid in een speciaal aangepaste systeemkoffer.

Elke set bevat een WRS camera body met zwart geanodiseerde finish of met een
titanium finish, voorzien van een set ergonomisch gevormde luxe houten handvatten.
Een nieuw ontwikkelde verticale verstelling zorgt voor een uitgebalanceerde
compensatie voor het gewicht van de te gebruiken digitale achterwand.

Twee nieuwe objectieven behoren tot de kit;  een Schneider Super-Digitar 28XL en
de Apo-Digitar Schneider 43XL welke laatste gemonteerd wordt op een lenspaneel
met ingebouwde tilt en swing. Beide objectieven worden ook in Anniversary Edition
uitvoering geleverd.

De set wordt gecomplementeerd met een matglas/fresnellens combinatie en een
interface voor een high-end Digitale achterwand, alsmede een 3x vergrotende
verschuifbare loupe met Schneider optiek voor optimale instelling van scherpte en
compositie.

De eigenaar mag zijn eigen serienummer –indien nog beschikbaar- kiezen tussen
01 en 65 en ontvangt een certificaat van originele productie en echtheid.

De prijs voor deze unieke 65 Anniversary Edition WRS is vastgesteld op Euro
16995,-  ex.BTW  (voor Nederland Euro 20224,- inclusief BTW).

Speciale eigenschappen:
 Hoogwaardige aluminium behuizing in zwarte of titanium finish
 Houten handgrepen met verwisselbare draadontspanner
 Schneider Super-Digitar 28XL anniversary edition finish
 Schneider Apo-Digitar 43XL anniversary edition finish
 Roestvast stalen knoppen voor verstellingen en 43XL tilt/swing
 Gewichtscompensatie mechanisme voor verticale verstelling
 Interface voor digitale achterwand (Hasselblad/PhaseOne/Leaf/Sinar)
 Geschikt voor de nieuwste 80 megapixel digitale achterwanden
 Matglas frame met CCD kadering en Fresnellens
 Schuifbare instelloep met Schneider 3x optiek
 Lichtgewicht aluminium WRS systeem koffer 49x40x15 cm
 Gelimiteerde oplage met unieke eigendoms registratie/gravering
 Volledig compatibel met Cambo’s WRS system.



Over Cambo

Cambo BV is opgericht in Hengelo in 1946 en mag zich erop beroepen de eerste
fabrikant te zijn van een volledig metalen technische groot formaat studio camera.
Sinds 1966 is Cambo Fotografische Industrie gevestigd in Kampen en heeft een solide
reputatie opgebouwd betreft hoogwaardige met precisie vervaardigde camera’s, studio
statieven en andere toebehoren.

Tegenwoordig huist Cambo in een modern geoutilleerd bedrijfspand, voorzien van de
meest moderne computergestuurde ontwerp en fabricage apparatuur, zodat kwaliteit
volgens de hoogste normen gerealiseerd kan worden.
Aandacht voor innovatief ontwerpen  zorgt ervoor dat de producten van Cambo
optimaal blijven aansluiten op de verwachtingen en vraag van de veeleisende klant,
van entry-level producten tot de gavanceerde technologie van de Ultima en WideRS
camera series voor de digitale fotograaf, in de studio of op locatie.
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