M.Zuiko Digital ED
300mm F4 IS PRO
• 5-akselinen Sync IS
synkronoi kameran
vakaajan ja objektiivin
vakaajan huipputerävien
kuvien ja videoiden
luomiseksi
• Ammattitaidolla valmistetut
Zuiko-objektiivit tarjoavat
parasta mahdollista
kuvanlaatua
• Noin 1,4 metrin lähin
tarkennusetäisyys
tuo ulottuvillesi
poikkeukselliset
kuvausmahdollisuudet
• Kevyt ja pienikokoinen,
mahtuu täydellisesti myös
käsimatkatavaroihisi

• Kompakti, tukeva ja
pölyn-, roiskeiden- ja
pakkasenkestävä rakenne
varmistaa äärimmäisen
siirrettävyyden ja
toimivuuden kaikissa
kuvaustoimeksiannoissa
• Nano Z -pinnoitus estää
heijastumat ja haamukuvat

• Nopea ja tarkka
automaattitarkennus takaa
juuri haluamasi kuvat

• Fn-painikkeeseen voidaan
määrittää 27 eri toimintoa
nopeaa käyttöä varten

Äärimmäinen siirrettävyys
M.Zuiko Digital ED 300 mm F4 IS PRO -objektiivi on hienomekaaninen instrumentti, joka tuottaa korkeaa optista piirtoa koko kuvaalalla – kaikki tämä objektiivin kompaktissa metallirungossa. Nopean valovoiman (4) avulla voit hallita erinomaista kuvanlaatua
täydellisesti, ja maailman nopein 5-akselinen Sync IS -järjestelmä toimii yhteensopivien OM-D-kameroiden kanssa. Vain 1 270 g
painava objektiivi on jopa 75 % kevyempi kuin muiden valmistajien SLR-objektiivit.

*Tiedot joulukuulta 2015. Vaihto-objektiivisten kameroiden ryhmässä.

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

Tekniset tiedot
Polttoväli

Käyttötarkoitus

Polttoväli

300 mm
35mm kinovastaavuus 600 mm

Suositeltu käyttö

Vähäisessä valossa
Nature
Urheilu
Matkailu

Objektiivin rakenne
Linssien rakenne

17 elementtiä / 10 ryhmää

ED-linssielementit

3 (Super ED)

HR-elementit

3

E-HR-elementit

1

Tarkennustapa

Huippunopea kontrastinmittaus-AF
(MSC)

Katselukulma

4,1°

Lähin
tarkennusetäisyys
Suurin kuvan
suurennus

1,4 m

Minimi näkökentän
koko

72 x 54 mm

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

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

Kiinteä kiinnitys

Saatavilla
Manuaalitarkennuksen Saatavilla
kytkentämekanismi

Objektiivilisäkeyhdistelmät
MC-14
Suurin kuvan
suurennus

0,34 x (tele)
0,67 x (35mm kamerassa)

Aukko

Suurin aukko

F4

Minimiaukko

F22

Himmenninlevyjen
lukumäärä

9 Multipäällysteiset linssielementit

50,9 x 38,2 mm (tele)
MC-20
Suurin kuvan
suurennus

VCM

Tehollinen korjausalue Jopa 6 EV-askelta* (5-akselinen Sync
IS)
Jopa 4 EV-portaaseen (Objektiivin
vakaaja)

0,48 x (tele)
0,96 x (35mm kamerassa)

vähentävät heijastumia

Kuvanvakaaja
Tyyppi

Saatavilla

36 x 27,1 mm (tele)

Yhteensopivuus

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

* Tiedot joulukuulta 2015. CIPA-vaatimusten
mukainen, kun korjaus koskee kahta akselia
(pituuskallistus ja vaakakallistus). Puolivälissä
laukaistavan kuvanvakaajan ollessa pois päältä.

Mitat

Suotimen halkaisija

77 mm

Pituus

227 mm / 280 mm (suoja
sisäänvedettynä / suoja poistettuna)

Halkaisija

92,5 mm

Paino

1270 g (ilman jalusta-adapteria) 1475
g (jalusta-adapterilla)

Suoja & suojus
Objektiivinsuoja

LC‑77B

Vastavalosuoja

(Sisäänrakennettu)
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