M.Zuiko Digital ED
40‑150mm F2.8 PRO
• ZERO (Zuiko Extraalacsony Reflexiójú
Optikai) bevonat csökkenti
a fényvisszaverődést
• Kiváló képminőséget
biztosító zoom teleobjektív
• Dedikált Fn gomb

• Professzionális
felhasználásra alkalmas,
por-, csepp- és fagyálló
konstrukció
• Élességállítás minimális
távolsága minden
gyújtótávolságnál 70 cm
• Manuális fókusz kapcsoló
és elcsúsztatható
objektívvédő

Profi optikai teljesítmény
Íme egy Mikro-NégyHarmad teleobjektív, mely maximálisan kihozza a fényképezőgép által kínált képalkotó képességet
és képminőséget. Az elképesztően kompakt és könnyű M.Zuiko Digital 40–150mm F2.8 PRO a professzionális kategória
leginkább lenyűgöző hordozhatóságát kínálja. A nagyteljesítményű objektív emellett gyors autofókuszt, illetve 50cm legkisebb
munkatávolságot biztosít a teljes gyújtótávolság-tartományban - valamint rendkívül kifinomult, profi jellemzőket, melynek
köszönhetően tökéletes például az esküvőfotózás, a természet, vagy akár a sportfotózás témakörében.

Valamennyi M.Zuiko objektív kompatibilis az Olympus PEN és OM-D vázak teljes választékával, csakúgy, mint minden MFT rendszerű fényképezőgéppel.

A gyártó fenntartja a műszaki paraméterek és a kivitel előzetes bejelentés nélküli és kötelezettségmentes módosításának jogát.

Műszaki adatok
Gyújtótávolság

Professzionális jellemzők

Gyújtótávolság

40 - 150 mm
Gyújtótávolság 35 mm- 80 - 300 mm
es megfelelője

Objektív felépítés
Látószög

30 - 8,2°

Élességállítás
legrövidebb távolsága
Nagy törésmutatójú
lencsetag
Aszferikus
üveglencsék
Aszferikus ED
lencsetag
ED lencsetagok

0,7 m

Felépítés

16 lencsetag / 10 csoport

Maximális nagyítás

0,21x (Mikro-NégyHarmad) / 0,42x

1
2

Por-, csepp- és
fagyálló
Objektív-védősapka
zár
L-Fn gomb

Beállítható

MF Clutch
mechanizmus

Beállítható

MC-14
Maximális nagyítás

82 x 62 mm

Rekeszérték

Maximális rekesznyílás F2.8
Minimális rekesznyílás F22
Lamellák száma
9 A kerek formájú fényrekesz

0,29 x (telefotó)
0,59 x (35 mm-es megfelelője)
58,6 x 44,3 mm (telefotó)

MC-20
Maximális nagyítás

0,42 x (telefotó)
0,84 x (35 mm-es megfelelője)
41 x 31 mm (telefotó)

(35 mm-es formátum)
Minimális mezőméret

Beállítható

Konverter kombinációk

1
3 / 1 (Super ED)

Biztonsági gomb

Kompatibilitás

MC-14 telekonverterrel Igen
kompatibilis
MC-20 telekonverterrel Igen
kompatibilis

természetes hatással életleníti a
hátteret

Méret

Szűrő átmérő

72 mm

Hossz

160 mm

Átmérő

79,4 mm

Súly

760 g (állvány adapter nélkül) 880 g
(állvány adapterrel)

Tok és védősapka
Objektívvédő sapka

LC‑72D

Objektív fényellenző

LH‑76

Alkalmazás

Javasolt alkalmazás

Portré
Gyenge fényviszonyok
Természet
Sport
Utazás

A gyártó fenntartja a műszaki paraméterek és a kivitel előzetes bejelentés nélküli és kötelezettségmentes módosításának jogát.

