M.Zuiko Digital ED
14‑150mm F4‑5.6 II
• Výkonný 10.7x zoom
• Přizpůsobený pro natáčení
videa se sníženou
hladinou ruchů při
zaostřování
• Kruhová clona

• Odolný proti prachu, vodě
& mrazu

• Extrémně rychlé AF
zaostřování
• Ultra kompaktní s délkou
jen 83mm

• ZERO (Zuiko Extralow Reflection Optical)
antireflexní povrchová
úprava

Váš univerzální zoom
M.Zuiko Digital ED 14–150mm F4–5.6 II (28‑300mm*) je vysoce výkonný zoomový objektiv Olympus, který naplní všechny vaše
potřeby: od širokoúhlých záběrů po telefoto. Zabalen v kompaktním a lehkém těle eliminuje nutnost neustálého měnění objektivů
‑ takže máte více času a příležitostí pořídit dokonalý snímek. Kamkoli se s tímto objektivem vydáte, vždy jste díky jeho robustní
konstrukci odolávající povětrnostním vlivům připraveni na jakoukoli fotografickou příležitost. Objektiv také nabízí MSC, umožňující
snadnou obsluhu mimořádně rychlého a tichého automatického zaostřování.

*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 14 - 150 mm
Ohnisková vzdálenost 28 - 300 mm
ekv. na 35 mm
fotoaparátu

Konstrukce objektivů

Konfigurace objektivu 15 členů / 11 skupin
Asférické optické členy 3 (1 is ED sklo)
Mechanismus
objektivu
ED členy

Vnitřní zaostřování

Úhel záběru

75 - 8,2°

Nejkratší zaostřovací
vzdálenost
Maximální obrazové
zvětšení

0,5 m

2

0,22x (Micro Four Thirds) / 0,44x
(35mm formát)

Clona

Počet lamel clony

7 Kruhová clona pro přirozeně
vypadající neostré pozadí

Maximální clona

F4 (široký) / F5.6 (tele)

Minimální clona

F22

Rozměry
Průměr filtru

58 mm

Délka

83 mm

Průměr

63,5 mm

Hmotnost

285 g

Aplikace

Doporučená použití

Portrét
Architektura
Příroda
Cestování
Krajina
Univerzální

Pro funkce

Odolný proti prachu,
vodě & mrazu

Ano

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

Ne

Ne

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

