M.Zuiko Digital ED
45mm F1.2 PRO
Fekete
• Lenyűgöző felbontás;
a képek maximális
rekesznyílás mellett
is mindenhol élesek
maradnak
• Lágy, természetes bokeh,
szinte teljesen körkörös,
természetes formákkal és
színhű hatással

• A Z Coating Nano
lencsebevonatnak
köszönhetően a lehető
legkisebbre redukált
szellemkép és becsillanás
- így kiváló képminőség
• Ez a mindössze 410
grammos objektív
mindenhová könnyedén
elvihető, legyen szó
nyaralásról vagy bármilyen
fotós túráról

• A nagy sebességű
autofókusz lehetővé teszi,
hogy még a legnagyobb
rekesznél is folyamatosan
az arcra és szemre
fókuszálhasson
• Por-, fröccsenés- és
fagyálló kialakítás,
hogy a felvételkészítés
egész évben,
minden körülmények
között zavartalanul
folytatódhasson
• Az L-Fn gomb és a
fókuszváltó gyors
és könnyű manuális
működtetést tesz lehetővé

A valódi szépség megörökítése
Az M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO (90mm*) a profi fotósok választása lenyűgöző portrék készítéséhez. A különösen nagy
rekeszértéknek köszönhetően ideális a kreatív elképzelések maradéktalan megvalósításához. A "feathered" bokeh által extra
mélységélesség és lágy háttérrajzolat érhető el portréfotózás közben - de hatásos közelképeket is készíthetünk akár 50cm
legkisebb élességállítás mellett. Az objektív minden részletében a professzionális használat igényeit és előnyeit egyesíti.

Valamennyi M.Zuiko objektív kompatibilis az Olympus PEN és OM-D vázak teljes választékával, csakúgy, mint minden MFT rendszerű fényképezőgéppel.
*35mm fényképezőgépre vonatkoztatva

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

Műszaki adatok
Gyújtótávolság

Professzionális jellemzők

Gyújtótávolság

45 mm
Gyújtótávolság 35 mm- 90 mm
es megfelelője

Objektív felépítés
Látószög

27°

Élességállítás
0,5 m
legrövidebb távolsága
Felépítés
14 lencsetag 10 csoport
Maximális nagyítás
0,1x (Mikro-NégyHarmad) / 0,2x (35
mm-es formátum)
HR lencsetagok

4

ED lencsetagok

1

Aszferikus
üveglencsék
Objektív mechanika

1
Belső élességállítás

Por-, csepp- és
fagyálló

Beállítható

Objektív-védősapka
zár
L-Fn gomb

Biztonsági gomb

MF Clutch
mechanizmus

{According to IPX1}

Beállítható
Beállítható

Kompatibilitás

MC-14 telekonverterrel Nem
kompatibilis
MC-20 telekonverterrel Nem
kompatibilis
Együttműködés az
Nem
5-tengelyes Sync
IS képstabilizátor
rendszerrel

Rekeszérték

Maximális rekesznyílás F1.2
Minimális rekesznyílás F16
Lamellák száma
9 A kerek formájú fényrekesz
természetes hatással életleníti a
hátteret

Méret

Szűrő átmérő

62 mm

Hossz

84,9 mm

Átmérő

70 mm

Súly

410 g

Tok és védősapka
Objektívvédő sapka

LC‑62F

Objektív fényellenző

LH‑66B

Alkalmazás

Javasolt alkalmazás

Portré
Általános
Építészet
Tájkép
Gyenge fényviszonyok
Természet
Sport
Utazás
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