M.Zuiko Digital ED
7‑14mm F2.8 PRO
• Professzionális
képminőség bármilyen
körülmények között
• ZERO (Zuiko Extraalacsony Reflexiójú
Optikai) bevonat csökkenti
a fényvisszaverődést
• Dedikált Fn gomb
• Beépített fényellenző

• Nagysebességű
autofókusz
• Professzionális
felhasználásra alkalmas,
por-, csepp- és fagyálló
konstrukció
• Fókuszgyűrű átkapcsoló
mechanika

Szuper-nagylátószög teljesítmény
A zord körülmények között is tökéletes felvételek készítését biztosító M.Zuiko Digital ED 7–14mm F2.8 PRO objektív masszív
konstrukciójával nem tart vissza semmitől. Az objektív probléma nélkül dolgozik együtt az OM-D fényképezőgépek beépített
képstabilizátor rendszerével, akár tűéles, kézből kitartott éjszakai felvételek készítésekor is. Mindegy is a téma, a kezünkben mindig
egy széltől-szélig tökéletes objektívet tartunk - mely kiváló jellemzőit a speciális felépítésnek és a becsillanás, illetve szellemkép
hatások minimalizálására hivatott ZERO bevonatnak is köszönheti.

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

7 - 14 mm
Gyújtótávolság 35 mm- 14 - 28 mm
es megfelelője

Objektív felépítés
Látószög

114 - 75°

Élességállítás
0,2 m
legrövidebb távolsága
Aszferikus ED
2
lencsetag
DSA lencsetagok
1
ED lencsetagok
1 / 3 (Super ED)
HR lencsetagok

2

Felépítés

14 lencsetag / 11 csoport

Maximális nagyítás

0,12x (Mikro-NégyHarmad) / 0,24x
(35 mm-es formátum)

Minimális mezőméret

79 x 106 mm

Por-, csepp- és
fagyálló

Beállítható

Objektív-védősapka
zár
L-Fn gomb

Fix rögzítés

MF Clutch
mechanizmus

Az IP53 szabványnak megfelelően

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 F2.8
Minimális rekesznyílás F22
Lamellák száma
7 A kerek formájú fényrekesz
természetes hatással életleníti a
hátteret

Méret
Hossz

105,8 mm

Átmérő

78,9 mm

Súly

534 g

Tok és védősapka
Objektívvédő sapka

LC‑79

Objektív fényellenző

(beépített)

Külső burkolat
Burkolat színe

Fekete

Alkalmazás

Javasolt alkalmazás

Építészet
Gyenge fényviszonyok
Természet
Tájkép
Adventure Landscape

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

