M.Zuiko Digital ED
40‑150mm F2.8 PRO
• ZERO (Zuiko Extra-low
Reflection Optical) povrch
pro redukci odlesků
• Telephoto zoom přinášející
nejvyšší obrazovou kvalitu

• Speciální Fn tlačítko

• Konstrukce odolná proti
prachu, stříkající vodě
a mrazu splňuje nároky
profesionálního použití
• Minimální zaostřovací
vzdálenost 70 cm v celém
rozsahu ohniskových
vzdáleností
• Spojka manuálního ostření
a posuvná sluneční clona

Dokonalý profesionální optický výkon
Nyní je zde Micro Four Thirds teleobjektiv, přinášející absolutně nejvyšší obrazovou kvalitu, jakou je fotoaparát schopen nabídnout.
Mimořádně kompaktní a lehký M.Zuiko Digital 40‑150mm F2.8 PRO nabízí na objektiv této profi třídy ohromující mobilitu. Tento
výkonný objektiv také nabízí rychlý autofokus, minimální zaostřovací vzdálenost 50 cm při všech ohniskových vzdálenostech a další
nezbytné profi funkce pro fotografování svateb, divoké přírody a sportu.

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 40 - 150 mm
Ohnisková vzdálenost 80 - 300 mm
ekv. na 35 mm
fotoaparátu

Konstrukce objektivů
Úhel záběru

Pro funkce

Odolný proti prachu,
Ano
vodě & mrazu
Pojistka sluneční clony Bezpečnostní tlačítko
L-Fn tlačítko
Ano
Přepínací prstenec
manuálního ostření

30 - 8,2°

Nejkratší zaostřovací 0,7 m
vzdálenost
Člen s vysokou
1
odrazivostí
Asférické optické členy 2
Asférický ED člen
1
ED členy

3 / 1 (Super ED)
Konfigurace objektivu 16 členů / 10 skupin
Maximální obrazové
0,21x (Micro Four Thirds) / 0,42x
zvětšení
(35mm formát)
Minimální velikost pole 82 x 62 mm

Clona

Maximální clona

F2.8

Minimální clona

1:22

Počet lamel clony

9 Kruhová clona pro přirozeně
vypadající neostré pozadí

Rozměry
Průměr filtru

72 mm

Délka

160 mm

Průměr

79,4 mm

Hmotnost

760 g (bez stativového závitu) 880 g
(se stativovým závitem)

Krytka a víčko
Krytka objektivu

LC‑72D

Sluneční clona

LH‑76

Aplikace

Doporučená použití

Portrét
Nedostatečné světlo
Příroda
Sporty
Cestování

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