Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa Kasa wraca OLYMPUS M. 25 mm F1.8
czarny obiektyw mocowanie Micro 4/3
producent: Olympus

cena: 1799.00 zł

Trwa
akcja Cashback. Zakup tego obiektywu premiowany jest obniżką ceny o 100 zł brutto z VAT przy
następnym zakupie w naszym sklepie. 2 lata gwarancji "Karta kurier gratis" - nie są doliczane żadne opłaty
za przesyłkę kurierską na terenie Polski przy zakupie ponad 100 zł opłaconym przelewem lub kartą kredytową
Obiektyw M.ZUIKO DIGITAL ED 25 mm 1:1.8 (50 mm*) oferuje najlepsze parametry optyczne, piękny bokeh
przy otwartej przysłonie i imponujące możliwości bliskiego nastawienia ostrości. Kompaktowy i bardzo dobrze
zbudowany, oferuje wysokiej klasy, podobną zdolność rozdzielczą i małą głębię ostrości znanego obiektywu
M.ZUIKO DIGITAL ED 45 mm 1:1.8 . Ultra jasny otwór 1:1.8 daje Ci pełną kontrolę nad głębią ostrości i
znakomite zdjęcia przy słabym świetle, dodatkowo, podkreślana przez Olympusa, własna technologia stabilizacji
obrazu w korpusie, która przeciwdziała efektom drgań aparatu, zapewniając ostre zdjęcia wykonanych z ręki przy
dłuższych czasach otwarcia migawki. Idealny dla szerokiego zakresu fotografii, ta standardowa ogniskowa
obiektywu stałoogniskowego odwzorowuje pole widzenia, dające odczucie naturalnego dla ludzkiego oka dla
idealnie zrównoważonych proporcji, a w związku z tym niezbędne jest dodanie go do zestawu. * Odpowiednik
dla aparatu 35 mm Duży otwór przysłony dla ciekawych efektów głębi ostrości Doskonały stosunek jakości do
ceny Doskonała jakość obrazu dla olśniewających zdjęć Wymienne pierścienie ozdobne Kompatybilny z MSC:
Szybki i cichy autofocus Długość ogniskowej
25 mm Odpowiednik długości ogniskowej dla systemu
małoobrazkowego
50 mm Konfiguracja obiektywu
9 soczewek / 7 grup Szklane elementy asferyczne
2 Kąt widzenia
47 ° Najbliższa odległość ogniskowania
0,25 m Maksymalne powiększenie obrazu
0,12 x (Mikro Cztery Trzecie) / 0,24 x (format małoobrazkowy /35mm/) Liczba lamelek przysłony
7 Kołowa
diafragma przysłony dla naturalnego rozmycia tła Maksymalny otwór przysłony
1:1,8 Minimalna przysłona
1:22 Średnica filtra
46 mm Wymiary
57,8 mm Ø, 46 mm Waga
137 g
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EAN
Kod producenta

nazwa

4545350045869
V311060BE000

wartość
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