M.Zuiko Digital ED
12‑100mm F4 IS
PRO
• Pirmais profesionālais 8.3x
tālummaiņas objektīvs ar
nelielu svaru, tikai 561 g,
ērtāks ceļošanai.
• Izmantojot OM-D 5asu Sync AS, jums ir
iespējama līdz pat 6.5 EV**
soļu kompensācija pie 100
mm (*200 mm)
• Profesionāla liela
palielinājuma tālummaiņa:
0.3x platleņķa kadriem un
0.21x telefotografēšanai.
• Tuvākais fokusēšanas
attālums ir no
0,15 m (platleņķa
kadriem) līdz 0,45 m
(telefotografēšanai).Tuvākais
fokusēšanas attālums
ir no 0,15 m (platleņķa
kadriem) līdz 0,45 m
(telefotografēšanai).

• Viens objektīvs divu vietā,
lai nodrošinātu mazāk
aprīkojuma un vairāk
rīcības brīvības foto sesijai.
• Konstants diafragmas
atvērums 4.0 teicami
eksponētai fotogrāfijai ar
jebkuru fokusa attālumu
• Laika apstākļu droša
konstrukcija.

• Izsmalcināts dizains, ar
ko izslavēti M.Zuiko PRO
sērijas objektīvi

Vislieliskākā mobilitāte un ērtums
Izmantojot modeli M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4 IS PRO (24-200 mm*), jums ir universāls objektīvs, kas ir perfekti piemērots
jebkurai foto sesijai, turklāt tam ir pārsteidzoša 8,3x tālummaiņa. Tas aprīkots ar pasaulē visefektīvāko 5-asu AS, ko nodrošina Sync
AS**, lai varētu uzņemt skaidrus attēlus bez trijkāja. Tas izmēru ziņā ir kompakts taču ar iespaidīgu tehnoloģiju, ar 0.3x maksimālo
palielinājumu platleņķa kadru fotografēšanai un 0.21x telefotografēšanai (0.6x/0.42x*). Pateicoties konstanta gaišuma diafragmas
atvērumam, Jūs varat veikt tuvināšanu/tālināšanu, neuztraucoties par ekspozīciju.

Visi M.Zuiko objektīvi ir savietojami ar visām Olympus PEN un OM-D sērijas, kā arī citām MFT fotokamerām
* atbilstoši 35 mm standartam
**2016. gada septembrī, pamatojoties uz Olympus pētījumu.

Tehniskie dati un izskats var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma vai pienākumiem no ražotāja puses.

Tehniskie dati
Fokusa attālums

PRO iespējas

Fokusa attālums

12 - 100 mm

Fokusa attālums
atbilstoši 35mm
standartam

24 - 200 mm

Objektīva konstrukcija
Skata leņķis

Putekļu, šļakatu un
sala droša
Saules blendes
fiksators
L-Fn taustiņš

Jā

MF gredzens

Jā

84 - 12°

Tuvākais fokusēšanās 0,15 m
attālums
HR elementi
1
Super HR elementi
2
Asfēriskie stikla
elementi
DSA lēcu elementi

3

ED lēcu elementi

5

Objektīva uzbūve

17 elementi / 11 grupas

Maksimālais attēla
palielinājums

0,3x (Mikro Četru trešdaļu) / 0,6x

Minimālais lauka
izmērs

57,7 x 43,3 mm

1

(35mm formāts)

Diafragma

Maksimālā diafragma

F4

Minimālais atvērums

1:22

Diafragmas lapiņu
skaits

7 Apļveida diafragma dabīgam fona
izplūdumam

Izmēri

Filtra diametrs

72 mm

Garums

116,5 mm

Diametrs

77,5 mm

Svars

561 g

Vāciņš & uzlika
Objektīva vāciņš

LC‑72C

Saules blende

LH‑76B

Aplikācija
Ieteicamais
pielietojums

Portrets
Arhitektūra
Nepietiekošs apgaismojums
Daba
Sports
Ceļošana
Ainava
Vispusīga

Tehniskie dati un izskats var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma vai pienākumiem no ražotāja puses.

Drošības taustiņš
Jā

