M.Zuiko Digital ED
45mm F1.2 PRO
Μαύρο
• Εκπληκτική ανάλυση για
υψηλή ποιότητα εικόνας
απ' άκρη σ' άκρη στο
μέγιστο διάφραγμα

• Ομαλό, φυσικό bokeh με
σχεδόν κυκλικά, φυσικά
σχήματα και χρωματικά εφέ

• Εκπληκτική ευκρίνεια με
περιορισμό των ειδώλων
και των αναλαμπών χάρη
στην επίστρωση Z Coating
Nano του φακού
• Με βάρος μόλις 410 g,
ο φακός εξασφαλίζει
φορητότητα σε κάθε
φωτογραφική αποστολή ή
ταξίδι σας

• AF υψηλής ταχύτητας που
σας δίνει τη δυνατότητα
να εστιάζετε συνεχώς στα
μάτια και το πρόσωπο
ακόμη και στο μέγιστο
διάφραγμα
• Κατασκευή ανθεκτική στη
σκόνη, τις πιτσιλιές και
τον παγετό για λήψεις σε
οποιεσδήποτε καιρικές
συνθήκες και σε κάθε
περιβάλλον
• Το κουμπί L-Fn και ο
μηχανισμός εστίασης σάς
παρέχουν εύκολο και
γρήγορο προσαρμοσμένο
χειρισμό

Αποτυπώστε την αληθινή ομορφιά
Ο M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO (90mm*) αποτελεί την πρώτη επιλογή των επαγγελματιών φωτογράφων για τη λήψη
εκπληκτικών πορτραίτων. Χάρη στο εξαιρετικά μεγάλο διάφραγμα, είναι το ιδανικό εργαλείο για να κάνετε τις δημιουργικές σας ιδέες
πράξη. Προσθέστε μεγαλύτερο βάθος και απαλότητα στα πορτραίτα σας με το εφέ Feathered bokeh. Ή τραβήξτε κοντινές λήψεις
γεμάτες συναισθήματα με μικρό βάθος πεδίου από εστιακή απόσταση μόλις 50 cm. Η συνολική σχεδίαση αυτού του φακού σάς
παρέχει απόλυτη ευκολία χρήσης επαγγελματικού επιπέδου.

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

45 mm
Εστιακή απόσταση
90 mm
(ισοδύναμη με 35mm)

Δομή φακού
Οπτική γωνία

27°

Ελάχιστη απόσταση
εστίασης
Δομή φακού

0,5 μ.

Μέγιστη μεγέθυνση
εικόνας

0,1x (Micro Four Thirds) / 0,2x

Στοιχεία HR

4

Στοιχεία φακού ED

1

Ασφαιρικά στοιχεία
φακού
Μηχανισμός φακού

1

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

Ναι
Κουμπί ασφαλείας

Ναι
Μηχανισμός
Ναι
χειροκίνητης εστίασης
(MF)

14 στοιχεία 10 ομάδες
(μορφή 35mm)

Εσωτερική εστίαση

Διάφραγμα

Μέγιστο διάφραγμα

F1.2

Ελάχιστο διάφραγμα

1:16

Αριθμός λεπίδων
διαφράγματος

9 Κυκλικό διάφραγμα για φυσικό
θόλωμα του φόντου

Διαστάσεις

Διάμετρος φίλτρου

62 mm

Μήκος

84,9 mm

Διάμετρος

70 mm

Βάρος

410 g

Κάλυμα & Καπάκι
Καπάκι φακού

LC‑62F

Παρασολέιγ

LH‑66B

Εφαρμογή

Προτεινόμενες χρήσεις Πορτραίτο
Συνολική
Αρχιτεκτονική
Τοπίο
Χαμηλός φωτιμός
Φυσικό
Σπορ
Ταξίδι
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