M.Zuiko Digital ED
300mm F4 IS PRO
• Το Sync IS 5 αξόνων
συγχρονίζει το
ενσωματωμένο IS της
μηχανής με το IS του
φακού για να αποδώσει
εξαιρετικά ευκρινείς
φωτογραφίες και ταινίες
• Χάρη στη δεξιοτεχνία
κατασκευής του φακού
Zuiko προσφέρει την
υψηλότερη ποιότητα
εικόνας
• Ελάχιστη απόσταση
εστίασης 1,4 μέτρων
περίπου, για εξαιρετική
δυνατότητα λήψης
• Μέγεθος που δεν θα σας
βαραίνει και χωράει άνετα
στη χειραποσκευή σας

• Συμπαγής, ανθεκτική
κατασκευή που
προστατεύει από τη σκόνη/
τις κηλίδες/τον πάγο και
διασφαλίζει εξαιρετική
φορητότητα και πρόσθετη
λειτουργικότητα για
οποιαδήποτε αποστολή
• Επίστρωση νάνο Z για
σημαντική μείωση των
αντανακλάσεων και
ειδώλων
• Αυτόματη εστίαση υψηλής
ταχύτητας και υψηλής
ακρίβειας που σας
προσφέρει τις εικόνες που
θέλετε
• Αποκλειστικό κουμπί Fn
για γρήγορη πρόσβαση
σε 27 λειτουργίες που
μπορείτε να αντιστοιχίσετε

Εξαιρετική φορητότητα
Ο φακός M.Zuiko Digital ED 300mm F4 IS PRO είναι ένα όργανο ακριβείας με πεντακάθαρη οπτική απόδοση σε όλη την εικόνα - και
όλα αυτά σε ένα μικρό μεταλλικό σώμα. Το γρήγορο διάφραγμα 4,0 σάς εξασφαλίζει πλήρη έλεγχο για εξαιρετική ποιότητα εικόνας,
σε συνδυασμό με το ταχύτερο σύστημα Sync IS 5 αξόνων, το οποίο λειτουργεί με συμβατές φωτογραφικές μηχανές OM-D. Με βάρος
μόλις 1.270 g, αυτός ο φακός είναι έως και 75% πιο ελαφρύς από τους φακούς SLR των ανταγωνιστών.

*Από τον Δεκέμβριο του 2015. Μεταξύ μηχανών με ανταλλάξιμους φακούς.

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

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Εστιακή απόσταση
Εστιακή απόσταση

300 mm
Εστιακή απόσταση
600 mm
(ισοδύναμη με 35mm)

Εφαρμογή

Προτεινόμενες χρήσεις Χαμηλός φωτιμός
Φυσικό
Σπορ
Ταξίδι

Δομή φακού
Δομή φακού

17 στοιχεία / 10 ομάδες

Στοιχεία φακού ED

3 (Super ED)

Στοιχεία HR

3

Στοιχεία E-HR

1

Μέθοδος εστίασης

Τεχνολογία αυτόματης εστίασης με
αισθητήρα AF (MSC)

Οπτική γωνία

4,1°

Ελάχιστη απόσταση
εστίασης
Μέγιστη μεγέθυνση
εικόνας

1,4 μ.

Ελάχιστο μέγεθος
πεδίου

72 x 54 mm

0,24x (Micro Four Thirds) / 0,48x
(μορφή 35mm)

Επαγγελματικές δυνατότητες
Αντοχή στη σκόνη, το
νερό και το ψύχος
Ασφάλεια για το
παρασολέιγ
Κουμπί L-Fn

Ναι
Σταθερή τοποθέτηση

Ναι
Μηχανισμός
Ναι
χειροκίνητης εστίασης
(MF)

Συνδυασμοί μετατροπέων
MC-14
Μέγιστη μεγέθυνση
εικόνας

0,34 x (τηλεφακός)
0,67 x (ισοδ. 35mm)

Διάφραγμα

Μέγιστο διάφραγμα

F4

Ελάχιστο διάφραγμα

F22

Αριθμός λεπίδων
διαφράγματος

9 Κυκλικό διάφραγμα για φυσικό

50,9 x 38,2 mm (τηλεφακός)
MC-20
Μέγιστη μεγέθυνση
εικόνας

θόλωμα του φόντου

0,48 x (τηλεφακός)
0,96 x (ισοδ. 35mm)
36 x 27,1 mm (τηλεφακός)

Σταθεροποιητής εικόνας
Τύπος

VCM

Πραγματικό εύρος
αντιστάθμισης

Έως 6 βήματα EV* (Sync IS 5
αξόνων)
Έως και 4 βήματα EV (IS φακού)
* Από τον Δεκέμβριο του 2015. Σύμφωνα
με τις οδηγίες CIPA, όταν γίνεται διόρθωση
σε δύο άξονες (yaw και pitch). Όταν είναι
απενεργοποιημένη η σταθεροποίηση εικόνας
ενδιάμεσης απελευθέρωσης.

Συμβατότητα

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

Διαστάσεις

Διάμετρος φίλτρου

77 mm

Μήκος

227 mm / 280 mm (Κάλυμμα σε
σύμπτυξη / Αφαίρεση καλύμματος)

Διάμετρος

92,5 mm

Βάρος

1270 g (χωρίς προσαρμογέα
τριπόδου) 1475 g (με προσαρμογέα
τριπόδου)

Κάλυμα & Καπάκι
Καπάκι φακού

LC‑77B

Παρασολέιγ

(Ενσωματωμένο)
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