M.Zuiko Digital ED
12‑200mm F3.5‑6.3
• Velký rozsah zoomu
• Odolný proti prachu, vodě
& mrazu
• Vysoká obrazová kvalita

• Lehký a kompaktní
• Rychlé automatické
zaostřování

Výkonný zoomový teleobjektiv
Díky velkému rozsahu zoomu 16,6x je objektiv M.Zuiko Digital ED 12‑200mm F3.5‑6.3 (24‑400*) ideální volbou pro jakoukoli
scenérii nebo objet ‑ od širokoúhlých záběrů po telefoto. Nejmenší pracovní vzdálenost objektivu je pouhých 10cm při širokoúhlém
záběru a jen 50cm na nejdelší ohnisko. A co víc, tento zoomový objektiv má úžasně kompaktní a lehkou konstrukci, takže jej
můžete vzít všude s sebou, ať jde o dovolenou nebo fotografickou zakázku. Můžete také cestovat v jakémkoli počasí, díky
konstrukci odolné proti prachu, stříkající vodě a mrazu. Rychlé a vysoce přesné automatické zaostřování s MSC mechanismem
(Movie & Still Compatible) zajistí brilantnost vašich snímků.

*35 mm ekvivalent
Všechny objektivy M.Zuiko jsou kompatiblní s kompletní řadou fotoaparátů Olympus PEN a OM-D a dalšími fotoaparáty formátu MFT.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění

Specifikace
Ohnisková vzdálenost

Ohnisková vzdálenost 12 - 200 mm
Ohnisková vzdálenost 24 - 400 mm
ekv. na 35 mm
fotoaparátu

Aplikace

Doporučená použití

Architektura
Krajina
Nedostatečné světlo
Příroda

Konstrukce objektivů
Úhel záběru

84 - 6,2°

Nejkratší zaostřovací
vzdálenost
Nejmenší pracovní
vzdálenost
Člen s vysokou
odrazivostí
Asférické optické členy

0,22 m

ED členy

2

HR členy

2

SED optické členy

2

Super HR optické
členy
Zaostřovací systém

1

0,1 m
1
3

Portrét
Cestování

Kompatibilní
Kompatibilní s
telekonvertorem
MC-14
Kompatibilní s
telekonvertorem
MC-20

Vysokorychlostní AF (MSC)
Konfigurace objektivu 16 členů / 11 skupin
Mechanismus
Vnitřní zaostřovací mechanismus
objektivu
Maximální obrazové
0,23x (Micro Four Thirds) / 0,46x
zvětšení
(35mm formát)
Minimální velikost pole 75,2 x 56,5 mm

Clona

Počet lamel clony

7 Kruhová clona pro přirozeně
vypadající neostré pozadí

Maximální clona

F3.5 (široký) / F6.3 (tele)

Minimální clona

F22

Pro funkce

Odolný proti prachu,
vodě & mrazu

Ano

Rozměry
Průměr filtru

72 mm

Délka

99,7 mm

Průměr

77,5 mm

Hmotnost

455 g

Univerzální

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění
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