M.Zuiko Digital 17mm
F1.8 Μαύρο
• Εκπληκτική ποιότητα
εικόνας για εντυπωσιακές
φωτογραφίες
• Υψηλής ταχύτητας AF με
τεχνολογία MSC
• Σχεδιασμός υψηλών
προδιαγραφών με
μεταλλικό περίβλημα
• Μηχανισμός
σταθεροποίησης εικόνας
με μηχανές Olympus Mirco
Four Thirds

• Μηχανισμός εστίασης
στιγμιοτύπων
• Υψηλή ποιότητα
κατασκευής με μεταλλικό
περίβλημα
• Επίστρωση ZERO (Zuiko
Extra-low Reflection
Optical) για μείωση των
αντανακλάσεων
• Άριστη απόδοση σε
συνθήκες χαμηλού
φωτισμού για εκπληκτικές
εικόνες

Ευρυγώνιος φακός υψηλών επιδόσεων
Εξαιρετική ποιότητα εικόνας σε ένα ελαφρύ και πολύ μικρό σώμα: ο φακός M.Zuiko Digital 17mm (34mm*) διαθέτει μεγάλο,
εξαιρετικά φωτεινό διάφραγμα F1.8 ιδανικό για λήψεις χωρίς τρίποδο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, καθώς και τον μοναδικό
μηχανισμό Γρήγορης εστίασης. Χάρη στο προηγμένο σύστημα αυτόματης εστίασης που είναι συμβατό με λήψη video και στατικών
εικόνων (MSC) και την ειδική επίστρωση ZERO αυτού του φακού, μπορείτε να απαθανατίζετε τις φωτογραφίες υψηλής ποιότητας
που πάντα ονειρευόσασταν.

Όλοι οι φακοί M.Zuiko είναι συμβατοί με τις πλήρεις σειρές φωτογραφικών μηχανών Olympus PEN και OM-D, καθώς και άλλες φωτογραφικές μηχανές MFT.
*Ισοδύναμο με φιλμ 35mm

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

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Εστιακή απόσταση
Εστιακή απόσταση

17 mm
Εστιακή απόσταση
34 mm
(ισοδύναμη με 35mm)

Δομή φακού
Δομή φακού

9 στοιχεία / 6 ομάδες

φακός DSA

1

Ασφαιρικά στοιχεία
φακού
Στοιχεία Super HR

2

Μηχανισμός φακού

Εσωτερική εστίαση με μηχανισμό

1
οδήγησης βιδωτής κίνησης

Οπτική γωνία

65°

Ελάχιστη απόσταση
εστίασης
Μέγιστη μεγέθυνση
εικόνας

0,25 μ.
0,08x (Micro Four Thirds) / 0,16x
(μορφή 35mm)

Διάφραγμα

Αριθμός λεπίδων
διαφράγματος

7 Κυκλικό διάφραγμα για φυσικό

Μέγιστο διάφραγμα

F1.8

Ελάχιστο διάφραγμα

F22

θόλωμα του φόντου

Διαστάσεις

Διάμετρος φίλτρου

46 mm

Μήκος

35,5 mm

Διάμετρος

57,5 mm

Βάρος

120 g

Εφαρμογή

Προτεινόμενες χρήσεις Πορτραίτο
Αρχιτεκτονική
Χαμηλός φωτιμός
Φυσικό
Ταξίδι
Τοπίο

Συμβατότητα

Συμβατότητα με τον
Όχι
μετατροπέα τηλεφακού
MC-14
Συμβατότητα με τον
Όχι
μετατροπέα τηλεφακού
MC-20
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