
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Com a caixa estanque Croma Pro II suas imagens ganham uma nova  

dimensão de formas e cores com vibrante realismo 

Permite o ajuste preciso da imagem e a captação de fotos e vídeos de excepcional qualidade em seus próximos 

mergulhos, esportes aquáticos, surf e outros.  

Seja bem-vindo ao fantástico mundo da imagem submarina. 

  PORTS DE LENTES | Intercambiáveis  

Para Todas as Configurações Desejadas 

ACESSÓRIOS | Braço Para Iluminação  

Braço Articulado Para Iluminação Contínua  

 

 
 

 

 

 

 

 

* Solicite informações sobre Ports de Lentes, Domos e outros Acessórios 

 
 

       CROMA   Pro II 
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Com a caixa estanque Croma Pro II suas imagens vão ultrapassar 
todos os limites da criatividade em nível profissional 

 

*Inclui domo 4” 

      www.cromaestanque.com.br 

http://www.sealpro.com.br/


 
 
 

 

Câmeras Compatíveis 

Cada modelo de câmera possui botões e controles em posições diferentes. Sendo assim, as caixas estanques 

Croma são configuradas para o controle das funções de cada modelo específico de câmera.  

Com exceção dos modelos sinalizados em  azul  na relação abaixo. 

Canon SL1 | SL2 | T3i | T4i -T5i | T5 –T6 – T7 | T6i | T6S | T7i 

Nikon D3100 | D3200 | D3300 | D3500 | D5000 | D5100 | D5200 | D5300 

Panasonic G7 | G9 | G85 

Sony A58 | A5000 | A5100 | A6000 | A6300 | A6500 

 

Duas versões de caixa estanque CROMA disponíveis para sua câmera DSLR 

Croma  Pro II 
  Garantia Total 5 Anos 

 |  40 Metros   
Croma  Pro II-E 

  Garantia Total 5 Anos 
|   60 Metros   

R$ 4.360,00 R$ 5.040,00  

 

* Inclui Port com Domo de 4 Polegadas  |  Outras formas de pagamento sob consulta. 
 

 
 
 
 

Para Confirmar seu Pedido  

 Informe o modelo de sua câmera e lente(s).  

 Seus dados completos e endereço para 
recebimento do seu pedido. 

 

 Entrega SEDEX | Sem custos adicionais de envio.  

CROMA | Atendimento & SuporteTécnico   

 

Clique para acesso direto ao WhatsApp 

 

Entre em contato conosco caso tenha alguma dúvida ou necessite de outras informações. 

Teremos imenso prazer em lhe atender. 
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* Foto ilustrativa – Linha Pro II 

 

Com a Caixa Estanque Croma Pro II suas imagens vão ultrapassar todos os limites da 

criatividade em nível profissional.  

 Acesso ergonômico e preciso de todas as funções de sua câmera. 

 

 Corpo da lente intercambiável para troca de lentes. 

 

 Permite o acoplamento de acessórios e iluminação auxiliar. 

 

Com controles precisos de todas as funções de sua câmera, e um único toque você 

pode realizar fotos e vídeos de excepcional qualidade.  

O acesso prático e intuitivo das funções de sua câmera possibilita o ajuste preciso da 

imagem e a captação de todos os detalhes em alta definição. Os comandos rotativos 

permitem a transição para as mais diversas funções desejadas, possibilitando a 

captação de imagens e vídeos profissionais em seus próximos mergulhos, esportes 

aquáticos, surf e outros.  

Com o novo sistema de lentes intercambiáveis de alto desempenho, você pode 

adquirir extensores para os mais variados modelos de lente. 

Profundidade Máxima Todos os equipamentos fabricados passam por um rigoroso controle de qualidade e 

são submetidos a um teste de pressão de 40 a 60 Metros.  

 Pro II 

40 Metros 

Pro II-E 

60 Metros 

 
   

Controles Liberdade total nos ajustes da imagem: abertura, velocidade, ISO, on/off, vídeo, live 

view, seletor, menu, e demais funções. São utilizados acionamentos de pressão, 

alavancas e comandos rotativos que garantem um controle suave e preciso de todas 

as funções da câmera, tais como o disparo com sensibilidade para o auto focus.  

Lente O modelo Croma Pro II já é fornecido com domo de alta qualidade. 

Seu novo sistema de lente permite a utilização de ports intercambiáveis de alto 

desempenho. Você pode optar pelos modelos mais variados de lente e solicitar os ports 

com domo ou lente plana conforme a sua necessidade. 

Flash e Iluminação Para a produção de imagens em maiores profundidades, recomendamos o uso de 

iluminação contínua ou flash externo. O uso de iluminação contínua de alta potência já 

é muito difundido nos dias de hoje. Super LEDs que variam de 2.500 a 15.000 

Lumens proporcionam vídeos e fotos de alta qualidade. O uso de iluminação contínua 

na fotografia subaquática possibilita a captação de imagens em modo contínuo de 

disparo e oferece resultados incríveis por um custo inferior ao dos flashes atuais. 

A conexão de sincronismo do flash é feita por um cabo ótico já fornecido com os 

atuais modelos de flash.  

O modelo Pro II é exclusivamente projetado para uso de iluminação contínua em 

pontos de rosca padrão de ¼ na parte superior das duas manoplas. 

O modelo Pro II-E permite a instalação de flashes e iluminadores em pontos de 

rosca padrão de ¼ na parte superior das duas manoplas.  

Flutuação A flutuação é configurada de forma levemente positiva e confortável. São fornecidos 

com a Caixa Estanque Croma Pro II dois lastros facilmente removíveis. A remoção 

dos lastros é simples e permite uma maior flutuação para a captação de imagens na 

superfície e em esportes aquáticos como surf e outros. 
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Construção Corpo fabricado em Acrílico PMMA de alta qualidade, moldado e tratado 

termicamente. Resistente a impactos e arranhões. 

Fechos de pressão em aço inox com design exclusivo e alta resistência promovem 

um fechamento diferenciado e de alta segurança, à prova de abertura acidental. 

Utiliza vedação progressiva com anéis de vedação em silicone e viton que garantem 

um alto desempenho e durabilidade. 

Os controles das funções da câmera são totalmente em aço inox de alta durabilidade. 

A lubrificação exclusiva Croma contendo nano partículas de teflon permite o controle 

das funções da câmera de forma suave e precisa. 

Acessórios Os acessórios oferecidos no mercado podem ser facilmente instalados nos 

equipamentos Croma conforme as suas necessidades.  

Entre em contato para obter informações detalhadas.  

Dimensões  

 

Pro II Pro II-E 

Larg. 28 cm (com as manoplas)  

Alt. 17 cm  

Comp. médio 17 cm  

Larg. 30 cm (com as manoplas)  

Alt. 20 cm  

Comp. médio 20 cm 

 
  

                                            Comparativo dos Atuais Modelos de Caixas Estanques  X  Linha CROMA 

 

Caixas Estanques Compactas de Ação CROMA 

Sem dúvida, os modelos de ação abriram um novo horizonte 
no mundo dos esportes. Seu design compacto permite uma 
utilização prática e eficiente através dos mais diversos 
acessórios. No entanto, oferecem limitações de ajustes de 
imagem e de configuração de lentes. 

As experiências obtidas coma as atuais câmeras aquáticas de 
ação tem atraído cada vez mais a utilização de caixas estanques 
para câmeras profissionais. A amplitude de recursos das câmeras 
profissionais possibilitam os ajustes de funções e lentes 
diferenciadas para a produção de um conteúdo mais elaborado e 
diversificado em alta definição de imagem. 

Caixas Estanques para Surf e Esportes Aquáticos CROMA 

Sua construção envolve um controle simplificado e limitado 
das funções da câmera. As espessuras e materiais 
empregados, normalmente oferecem uma redução de peso e 
consequentemente um aumento da fragilidade. Possuem 
múltiplos pontos de fechamento para distribuição da vedação 
e para compensar a flexão da tampa de baixa espessura. A 
durabilidade destes equipamentos depende basicamente das 
condições de uso e dos cuidados constantes na manutenção 
do mesmo. 

A Croma acaba de lançar uma série de caixas estanques robustas, 
leves e compactas para atender tanto o mergulho quanto aos 
esportes aquáticos. Com controle de todas as funções da câmera 
e a possibilidade de troca de lentes, esta nova série está atraindo 
grandes profissionais devido a sua alta qualidade e resistência. 
Suas duas manoplas em posição ergonômica permitem a 
produção de fotos e vídeos com um enquadramento preciso em 
nível profissional. Opera em profundidade de 40 metros com 
total segurança. 

Caixas Estanques em Policarbonato CROMA 

Oferecem uma grande gama de recursos profissionais. Sua 
construção, bastante elaborada peca em aspectos 
significativos como o emprego de materiais de baixa 
durabilidade como controles em latão cromado que sofrem 
um rápido desgaste e corrosão e o próprio Policarbonato que 
sofre com os raios solares e tensões internas gerando graves 
trincas e vazamentos em diferentes partes em até 03 anos. 

Sua construção em Acrílico PMMA de alta qualidade, moldado e 
tratado termicamente oferece uma durabilidade inigualável. 
Resiste a grandes pressões, bem como contra impactos e 
arranhões. Todos os componentes metálicos internos e externos 
são fabricados em Aço Inox 304. Todas essas características 
tornam os produtos Croma os mais resistentes da atualidade. 
Garantia Total de 05 Anos. 

Caixas Estanques de Alumínio CROMA 

Configuradas para máxima resistência em profundidades. Sua 
elaboração forte e robusta é somente direcionada ao 
mergulho. Oferece fragilidade quando ocorre contato com 
areia. Isso ataca fortemente o tratamento do alumínio, 
desencadeando um processo de oxidação irreversível. 

Os produtos Croma oferecem uma excelente construção e 
materiais compatíveis com o uso prolongado. É praticamente 
isento de manutenção. Seu menor peso e a remoção de lastros 
permitem um uso mais diversificado em esportes e outras 
produções que exigem leveza e dinâmica.       
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