FCON‑T02
Μετατροπέας Fisheye
• Τραβήξτε δημιουργικές και
μοναδικές εικόνες με εφέ
fisheye
• Φωτογραφίστε επιλέγοντας
μεταξύ κυκλικού fisheye και
fisheye πλήρους κάδρου
• Τοποθέτηση και αφαίρεση με
μία κίνηση
• Δυνατότητα υποβρύχιας
χρήσης σε βάθος έως 15 m

• Ευρύτερη γωνία προβολής με
εκτεταμένη εστιακή απόσταση
• Εύκολη ρύθμιση κατά τη
λήψη
• Μικρός και ελαφρύς για
εύκολη φορητότητα, ακόμα
και όταν είναι τοποθετημένος

Τραβήξτε εκπληκτικές εικόνες fisheye
Σε αντίθεση με τις περισσότερες φωτογραφικές μηχανές της κατηγορίας compact, μπορείτε να προσαρμόσετε αδιάβροχους
μετατροπείς και φίλτρα φακών 45 mm στην κορυφαία σειρά φωτογραφικών μηχανών TG χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα
μετατροπής φακού CLA-T01. Ο μετατροπέας φακού fisheye FCON-T02 παρέχει τη δυνατότητα λήψεων με κυκλικό εφέ fisheye
χωρίς να θυσιάζει τη φωτεινότητα του φακού. Αλλάξτε απλώς τη θέση του zoom του μετατροπέα FCON-T02 για εναλλαγή μεταξύ
τη λήψης με κυκλικό fisheye και της λήψης fisheye πλήρους κάδρου. Διαθέτει αδιάβροχο φινίρισμα για λήψη εικόνων μοναδικής
φωτογραφικής έκφρασης ακόμη και κάτω από το νερό. Το εσωτερικό του φακού περιέχει άζωτο που αποτρέπει το εσωτερικό
θάμπωμα που προκαλείται από τις διαφορές στη θερμοκρασία. Με αυτό το μοναδικό αξεσουάρ μπορείτε να φωτογραφίζετε
ευρύτερες, πιο δυναμικές εικόνες που απαθανατίζουν πλήρως την ομορφιά του υποβρύχιου κόσμου.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Οι προδιαγραφές και οι εικόνες μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή υποχρέωση από την πλευρά του κατασκευαστή

Δομή φακού
Δομή φακού

5 στοιχεία / 4 ομάδες

Μέγιστη μεγέθυνση εικόνας

0,3x

Ελάχιστη απόσταση εστίασης

0,01 μ.
Απόσταση από την μπροστινή
πλευρά του μετατροπέα
φακού FCON-T02 (1-O)

Μοχλός zoom στη θέση
ευρυγώνιας λήψης
Οπτική γωνία

180° (κυκλικό)
Παράμετρος οπτικών
επιδόσεων κάτω από το νερό
122° (κυκλικό)

Μοχλός zoom στη θέση 2x
Οπτική γωνία

169° *Σημείωση: η γωνία
προβολής της μικρής
πλευράς είναι 97°, της
μεγάλης πλευράς 130° και της
διαγωνίου 169°
Παράμετρος οπτικών
επιδόσεων κάτω από το νερό
118° *Σημείωση: η γωνία
προβολής της μικρής
πλευράς είναι 75°, της
μεγάλης πλευράς 97° και της
διαγωνίου 118°

Χαρακτηριστικά αντοχής
Υδατοστεγής

20 μ. (πίεση νερού ισοδύναμη
με το βάθος) *

Προστασία από σκόνη

Ναι **
* Σύμφωνα με το πρότυπο
IEC της έκδοσης 529 ΙPX8
** Σύμφωνα με το πρότυπο
IEC της έκδοσης 529 ΙPX6

Διαστάσεις
Διάμετρος βίδας

40,5 mm

Βάρος

141 g (χωρίς κάλυμμα φακού)

Μήκος

34,6 mm

Διάμετρος

53,4 mm

Συμβατότητα
Συμβατές συσκευές

TG-6
Σημείωση: Για την
προσάρτηση του μετατροπέα
FCON‑T02 στην TG‑6
απαιτείται ο προσαρμογέας
CLA‑T01
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