M.Zuiko Digital ED
45mm F1.2 PRO
Svart
• Otrolig upplösning för
högsta kvalitet från kant till
kant vid största bländare
• Mjuk, naturlig bokeh med
nästan helt runda, naturligt
formade färgeffekter
• Otrolig bildkvalitet med
mindre spökeffekter
och ljuseffekter tack
vare linsbeläggningen Z
Coating Nano
• Objektivet väger bara
410 g, vilket ger dig
rörlighet oavsett om du är
ute på uppdrag eller på
resande fot

• Snabb AF som låter dig
fokusera på ögon och
ansikten, även vid största
bländare
• Damm-/stänk-/fryssäker
konstruktion för
fotografering året runt, i
alla miljöer
• Med L-Fn-knappen och
fokusknappen kan du
snabbt och enkelt göra
manuella justeringar

Fånga sann skönhet
M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO (90mm*) är det objektiv som proffsen väljer när de vill ta fantastiska porträtt. Den extra stora
bländaren är det perfekta redskapet om du vill ge uttryck för ditt kreativa perspektiv. Gör dina porträtt djupare och mjukare med
”feathered” bokeh. Eller ta känslosamma närbilder med ett kort skärpedjup på ett närmaste fokuseringsavstånd på bara 50 cm.
Objektivet har utformats för att ge optimal användbarhet vid professionell användning.

Alla M.Zuiko-objektiv är kompatibla med hela sortimentet av Olympus PEN och OM-D-kameror
*motsvarande 35mm

Specifikationer och utseende kan ändras utan någon förvarning eller förpliktelse från tillverkaren

Tekniska data
Brännvidd

Pro-funktioner

Brännvidd

45 mm

Motsvarande
brännvidd i 35mm
format

90 mm

Linskonstruktion
Synfältsvinkel

27°

Närgräns

0,5 m

Linsgruppering

14 element 10 grupper

Maximal bildförstoring 0,1x (Micro Four Thirds) / 0,2x
(35mm-format)
HR elements

4

ED lins element

1

Damm-, stänk- och
frystålig
Motljusskydd med lås

Ja

L-Fn-knapp

Ja

MF-knapp

Ja

Kompatabilitet

Kompatibel med
Nej
telekonvertern MC-14
Kompatibel med
Nej
telekonvertern MC-20

Asfäriska glaselement 1
Objektivmekanism
Inre fokusering

Bländare

Största bländare

F1.2

Minsta bländare

F16

Antal bländarlameller

9 Cirkelformad bländaröppning för
naturligt bakgrundsljus

Mått

Filterdiameter

62 mm

Längd

84,9 mm

Diameter

70 mm

Vikt

410 g

Skyddslock
Objektivlock

LC‑62F

Motljusskydd

LH‑66B

Spärrknapp

Användningsområde

Rekommenderade
Porträtt
Användningsområden Allround
Arkitektur
Landskap
Svag belysning
Natur
Sport
Resor

Specifikationer och utseende kan ändras utan någon förvarning eller förpliktelse från tillverkaren

