M.Zuiko Digital ED
40‑150mm F4.0 PRO
• Konstantne 4,0 ava,
mis tagab suurepärase
välgufotograafia igal
fookuskaugusel
• 382g kompaktne ja kerge
• Sissetõmbuv mehhanism
transpordimõõtmete
vähendamiseks

• IP 53 ilmastikukindlus

• 70 cm teravustamiskaugus
• Flouriidvääristus

Vähenda objektiivi mõõtmeid. Mitte võimsust.
See on maailma kõige kompaktsem* ja kergem telesuumobjektiiv võrreldes teiste objektiividega, millel on fikseeritud ava ja mis
vastavad 300 mm-le. See ultraportatiivne objektiiv tagab maailmatasemel pildikvaliteedi ja võimekuse pildistada maastikke, loodust,
linde ning palju muud. Kujutle kui palju rohkem vabadust sul on, kui ei pea suuri ja kogukaid objektiive kaasas kandma. Lisaks
on see objektiiv täiesti ilmastikukindel ja vastab IP53 klassifikatsioonile, nii et võid karmides tingimustes muretult pildistada. Saad
teha ka rabavaid makrovõtteid. See võib küll olla kompaktne ja kerge, kuid sellel on kõik vajalik, et põnevates uutes kohtades
pildistada.*Veebruar 2022 seisuga

Kõik M.Zuiko objektiivid ühilduvad kõikide Olympus PEN ja OM-D seeria kaameratega ning muude MFT kaameratega.

Tehnilised andmed ja disain võivad muutuda ilma tootjapoolse eelneva etteteatamise ja kohustusteta

Tehnilised andmed
Rakendus

Soovituslik kasutusala Makro

Mõõtmed
Pikkus

99,4 mm

Loodus

Diameeter

68,9 mm (suurimad mõõtmed)

Portree

Kaal

382 g

Spordivõte

Filtri diameeter

62 mm

Reisimine
Metsloomad

Fookuskaugus
Fookuskaugus

40 - 150 mm

Fookuskaugus (vaste
35mm süsteemis)

80 - 300 mm

Objektiivi kate ja kork
Objektiivikate

LC‑62G

Objektiivivarjuk

LH‑66E

Objektiivi ehitus
Vaatenurk

30 - 8,2°
Väikseim
0,7 m
teravustamiskaugus
Asfäärilisi
2
klaaselemente
ED objektiivielemendid 2 1 (Super ED)
HR elemendid
1
Fokuseerimismeetod

Ülikiire Imager AF (MSC)

Läätsede rühmitus

19 elementi / 9 grupis
Objektiivi mehhaanika Sisemine zoom, sisemine
teravustamissüsteem
Minimaalne välja
suurus

256,7 x 192,9 mm (lai)
83,5 x 62,7 mm (tele)

Maksimaalne pildi
suurendus

0,21x (Micro Four Thirds) / 0,41x
(35mm formaadis)

Ava

Maksimum ava

F4

Miinimum ava

F22

Diafragma lamellide
arv

7 Ümmargune objektiivi diafragma
loomulikuna näiva taustahägu jaoks

Profiomadused
Tolmu-, pritsme-,
külmumiskindel

Aktiveeritav

Objektiivivarjuki
lukustus
L-Fn nupp

Turvanupp

MF lüliti

Vastavalt IP53 klassifikatsioonile

Nr.
Nr.
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