M.Zuiko Digital ED
17mm F1.2 PRO
Černá
• Úchvatné rozlišení a
maximální obrazová kvalita
v celé ploše snímku i při
plně otevřené cloně
• Příjemný a přirozený
bokeh, s téměř kruhovými,
přirozeně tvarovanými a
zbarvenými efekty
• Mimořádná čistota
zobrazení s omezenými
odlesky a odrazy díky
povrchové úpravě čoček Z
Coating Nano
• S váhou pouhých 390
g je objektiv zárukou
vynikají mobility na jakékoli
fotografické výpravě nebo
na dovolené

• Vysokorychlostní AF
vám umožní kontinuální
zaostřování na oči a
obličeje i při plně otevřené
cloně
• Konstrukce odolná prachu,
stříkající vodě a mrazu
umožňuje celoroční
fotografování v jakémkoli
prostředí
• Tlačítko L-Fn a prstenec
manuálního zaostřování
umožňují rychlé, snadné a
uživatelsky přizpůsobitelné
manuální ovládání

Portrét celé postavy v jakýchkoli podmínkách
Pokud toužíte po co nejpůsobivějších portrétech celé postavy, nehledejte více. Je tu M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO
(34mm*). Mimořádná světelnost poskytuje vaší kreativitě nekonečné možnosti: obohaťte své portréty o více hloubky a hebkosti,
se sametovým bokehem pozadí. AF s detekcí očí je váš ideální pomocník pro dokonalou ostrost objektu za všech okolností. Nebo
pořiďte působivé záběry zblízka díky zaostřovací vzdálenosti pouhých 20 cm.

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

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

Specifikace
Ohnisková vzdálenost
Ohnisková vzdálenost 17 mm
Ohnisková vzdálenost 34 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

65°

Nejkratší zaostřovací 0,2 m
vzdálenost
Konfigurace objektivu 15 členů 11 skupin
Maximální obrazové
0,15x (Micro Four Thirds) / 0,30x
zvětšení
(35mm formát)
ED-DSA členy

1

SED optické členy

1

ED členy

3

Super HR optické
1
členy
Asférické optické členy 1
Mechanismus
Vnitřní zaostřování
objektivu

Clona

Maximální clona

F1.2

Minimální clona

1:16

Počet lamel clony

9 Kruhová clona pro přirozeně
vypadající neostré pozadí

Rozměry
Průměr filtru

62 mm

Délka

87 mm

Průměr

68,2 mm

Hmotnost

390 g

Krytka a víčko
Krytka objektivu

LC‑62F

Sluneční clona

LH‑66C

Aplikace

Doporučená použití

Portrét
Architektura
Nedostatečné světlo
Příroda
Cestování
Krajina

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