M.Zuiko Digital ED
75‑300mm F4.8‑6.7 II
Černá
• ZERO (Zuiko Extra-low
Reflection Optical) povrch
pro redukci odlesků
• Zaostřuje z 0.9 metru
• Přizpůsobený pro natáčení
videa se sníženou
hladinou ruchů při
zaostřování
• Stabilizátor v těle
fotoaparátu pro ještě
ostřejší snímky

• Vysoce výkonný super
teleobjektiv pro přiblížení
vzdálených objektů
• Extrémně rychlé AF
zaostřování
• Kruhová clona

Zoomový super-teleobjektiv v kompaktním provedení
Super‑teleobjektiv M.Zuiko Digital ED 75–300mm F4.8–6.7 II (150‑600mm*) je předurčen pro záběry vzdálených objektů, které
můžete jako zázrakem přiblížit pouhým otočením zápěstí. Mimořádně kompaktní a lehký objektiv vás přenese na dotek k vašim
objektům, aniž byste je rušili svojí přítomností. Tento vysoce výkonný zoomový objektiv nabízí další dvě výhody: je vybaven
unikátním šroubovým pohonem zaostřování, který je díky mimořádně tichému chodu ideální pro nahrávání videa a velmi rychlé
automatické zaostřování (MSC) umožňuje fotografovat snímky v rychlém sledu.

*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 75 - 300 mm
Ohnisková vzdálenost 150 - 600 mm
ekv. na 35 mm
fotoaparátu

Konstrukce objektivů

Konfigurace objektivu 18 členů / 13 skupin
Mechanismus
Vnitřní zaostřovací mechanismus
objektivu
ED členy
2 / 1 (Super ED)
HR členy
3
Úhel záběru

16 - 4,1°

Nejkratší zaostřovací
vzdálenost
Maximální obrazové
zvětšení

0,9 m (při ohnisku 75mm)
0,18x (Micro Four Thirds) / 0,36x
(35mm formát)

Clona

Počet lamel clony

7 Kruhová clona pro přirozeně
vypadající neostré pozadí

Maximální clona

F4.8 (široký) / F6.7 (tele)

Minimální clona

F22

Rozměry
Průměr filtru

58 mm

Délka

116,5 mm

Průměr

69 mm

Hmotnost

423 g

Aplikace

Doporučená použití

Příroda
Sporty
Cestování

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

