M.Zuiko Digital ED
25mm F1.2 PRO
Musta
• Korkean erottelukyvyn
ansiosta kuvanlaatu on
huippuluokkaa reunasta
reunaan suurimmalla
aukolla
• Pehmeä ja luonnollinen
boke lähes rengasmaisilla,
luonnollisen muotoisilla ja
värikkäillä heijastuksilla
• Ensiluokkaista selkeyttä
ja vähemmän heijastuksia
ja Nano Z ‑pinnoitteen
ansiosta
• Lyhin, 19,5 cm:n
työskentelyetäisyys ja
suurin mahdollinen 0,11kertainen (0,22-kertainen*)
suurennus takaavat kauniit
lähikuvat

• Nopea
automaattitarkennus,
jonka avulla voit pitää
silmät ja kasvot jatkuvasti
tarkennettuina jopa
suurimmalla aukolla
• Pölyn-/roiskeiden-/
pakkasenkestävä
rakenne ympärivuotiseen
valokuvaamiseen kaikissa
ympäristöissä
• L-Fn-painike ja
tarkennuskytkinmekanismi
takaavat helpon ja
nopean manuaalikäytön
personointimahdollisuuksilla
• Vain 410 g:n painoinen
objektiivi on helppo ottaa
mukaan mille tahansa
kuvaustoimeksiannolle tai
lomareissulle

Erinomainen resoluutio ja nopeus
M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO (50mm*) on valintasi, kun tarvitset äärimmäistä resoluutiota ja nopeutta. Erityinen
objektiivijärjestelmän rakenne tuottaa huippukuvanlaatua ja terävyyttä reunasta reunaan. Se poistaa käytännössä kaikki
poikkeamatyypit, mikä tekee suurimmalla aukolla kuvaamisesta huoletonta. Kompaktin tarkennusjärjestelmän ansiosta käytössäsi
on erittäin hyvä automaattitarkennus, joka on ihanteellinen myös kauniin boken ja lähes pyöreiden ja luonnollisenväristen
valoefektien saavuttamiseen – myös yöllä.

Kaikki M.Zuiko-objektiivit ovat yhteensopivia kaikkien Olympus PEN- ja OM-D-mallien sekä muiden MFT-kameroiden kanssa.
*Vastaavuus 35 mm kamerassa

Varaamme oikeuden teknisten tietojen ja ulkoasun muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta tai velvoitteita valmistajaa kohtaan

Tekniset tiedot
Polttoväli

Ammattilaistason ominaisuudet

Polttoväli

25 mm
35mm kinovastaavuus 50 mm

Objektiivin rakenne
Katselukulma

47°

Lähin
tarkennusetäisyys
Linssien rakenne

0,3 m

Suurin kuvan
suurennus

0,11x (Micro Four Thirds) / 0,22x

SED-linssielementit

1

ED-linssielementit

2

E-HR-elementit

1

HR-elementit

3

19 elementtiä 14 ryhmää
(35mm formaatti)

Roiskeveden-, pölynja pakkasenkestävä
Vastavalosuojan
lukitsin
L-Fn-painike

Saatavilla
Vapautuspainike

Saatavilla
Manuaalitarkennuksen Saatavilla
kytkentämekanismi

Yhteensopivuus

Yhteensopiva telejatke Ei
MC-14:n kanssa
Yhteensopiva telejatke Ei
MC-20:n kanssa

Asfäärisiä
1
linssielementtejä
Objektiivin mekanismi Sisäinen tarkennus

Aukko

Suurin aukko

F1.2

Minimiaukko

1:16

Himmenninlevyjen
lukumäärä

9 Multipäällysteiset linssielementit
vähentävät heijastumia

Mitat

Suotimen halkaisija

62 mm

Pituus

87 mm

Halkaisija

70 mm

Paino

410 g

Suoja & suojus
Objektiivinsuoja

LC‑62F

Vastavalosuoja

LH‑66B

Käyttötarkoitus
Suositeltu käyttö

Muotokuva
Vähäisessä valossa
Nature
Matkailu
Maisema
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