M.Zuiko Digital ED
8‑25mm F4.0 PRO
Černý
• Profesionální obrazová
kvalita za všech podmínek
• ZERO (Zuiko Extra-low
Reflection Optical) povrch
pro redukci odlesků
• Speciální Fn tlačítko
• Tlačítko L-Fn a prstenec
manuálního zaostřování
umožňují rychlé, snadné a
uživatelsky přizpůsobitelné
manuální ovládání

• Vysokorychlostní
autofocus
• Konstrukce odolná proti
prachu, stříkající vodě
a mrazu splňuje nároky
profesionálního použití
• Posuvný přepínač
manuálního zaostřování
• Malý a s nízkou hmotností

Ultra široký, v nové definici
Ultra širokoúhlý svět. M.Zuiko 8‑25mm F4.0 PRO (16‑50mm*) je ideální pro fotografování venkovních scenérií a dramatických
snímků krajiny. S váhou pouhých 411 g dobře padne do ruky a nabídne výkonné zvětšení. Díky konstrukci utěsněné proti
povětrnostním vlivům můžete bezstarostně fotografovat působivé snímky v jakémkoli počasí. Ultra‑širokoúhlý. Snadno přenosný.
Dokonalý.

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

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

Specifikace
Aplikace

Doporučená použití

Rozměry
Krajina

Délka

88,5 mm

Příroda

Průměr

77 mm (maximální rozměry)

Cestování

Hmotnost

411 g

Architektura

Průměr filtru

72 mm

Portrét
Dobrodružná krajinářská fotografie

Ohnisková vzdálenost

Krytka a víčko
Krytka objektivu

LC‑72C

Sluneční clona

LH‑76E

Ohnisková vzdálenost 8 - 25 mm
Ohnisková vzdálenost 16 - 50 mm
ekv. na 35 mm
fotoaparátu

Konstrukce objektivů
Úhel záběru

107 - 47°

Nejkratší zaostřovací
vzdálenost
Asférický ED člen

0,23 m (v celém rozsahu zoomu)

DSA členy

1

ED členy

1 / 1 (Super ED)

Super HR optické
členy
HR členy

1

2

1

HD optické členy

1 člen
Konfigurace objektivu 16 členů / 10 skupin
Maximální obrazové
0,21x (Micro Four Thirds) / 0,42x
zvětšení
(35mm formát)
Minimální velikost pole 241,9 x 181,8 mm (širokoúhlý)
83,0 x 62,4 mm (tele)
Mechanismus
objektivu
Zaostřovací systém

Vnitřní zaostřování
Vysokorychlostní AF (MSC)

Clona

Maximální clona

F4

Minimální clona

F22

Počet lamel clony

7 Kruhová clona pro přirozeně
vypadající neostré pozadí

Pro funkce

Odolný proti prachu,
vodě & mrazu

Ano
V souladu s IP53

Pojistka sluneční clony Bezpečnostní tlačítko
L-Fn tlačítko
Ano
Přepínací prstenec
manuálního ostření

Ano

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

