M.Zuiko Digital ED
100‑400mm F5.0‑6.3
IS
• Støv-, stænk- & frysesikre
• Høj billedkvalitet

• Supertelezoom i kompakt
form

Gør mere med telefoto i høj opløsning
Stor supertelefotoydeevne i en kompakt, let zoomoptik – med M.Zuiko Digital ED 100‑400mm F5.0‑6.3 IS (200‑800mm*) kan du
udforske både intens telefoto‑ og telemakrofotografering. Tilføj MC‑14‑ eller MC‑20‑telekonverteren, der findes som tilbehør, og gå
til fantastiske maks.800 mm (1600 mm*)! Den indbyggede billedstabilisering hjælper til at sikre, at dine billeder bliver skarpe, selv
ved høj zoom. Støv‑ og stænksikker egenskab i den professionelle klasse giver dig yderligere fleksibilitet til at fotografere, hvor du
vil, mens du med den hurtige og nøjagtige autofokus kan fange, hvad du vil uden at tænke over det.

Alle M.Zuiko-objektiver er kompatible med hele serien af Olympus PEN- og OM-D-kameraer samt andre MFT-kameraer.
*svarende til 35 mm

Specifikationer og udseende kan ændres uden forudgående varsel eller forpligtelse for producenten

Specifikationer
Brændvidde

Brændvidde (med et
35mm kamera)
Brændvidde

Konverterkombinationer
200 - 800 mm
100 - 400 mm

Effekt på optisk
ydeevne
MC-14
Største forstørrelse

0,12 x (vidvinkel) / 0,40 x (tele)
0,24 x / 0,81 x (svarende til med

Opbygning
Synsvinkel

12 - 3,1°

Nærmeste
optageafstand
ED linseelementer

1,3 m

HR elementer

2

Super HR elementer

2

Fokuseringsmetode

High-speed Imager AF (MSC)

Opbygning

21 elementer / 15 grupper

Største forstørrelse

0,09x (vidvinkel) / 0,29x (tele)

4

(svarende til med
0,17 x (vidvinkel) / 0,57 x (tele)
35mm)
Mindste motivstørrelse 202,4 x 152,1 mm (vidvinkel)
60,3 x 45,3 mm (tele)

Blænde

35mm)
Mindste motivstørrelse 143,5 x 107,9 mm (vidvinkel)
42,8 x 32,1 mm (tele)
Effektiv
Op til 2 EV trin* (Optik IS)
kompenseringsinterval

MC-20
Største forstørrelse

F5.0 (vidvinkel) / F6.3 (tele)
Mindste blændeåbning F22
Antal blændelameller 9 Rund blændeåbning til naturlig
sløring af baggrunden

Effektiv
Op til 3 EV-trin (Ikke kompatibel med
kompenseringsinterval Sync IS)

* I henhold til CIPA-standarder. Med drejning og
duvning anvendt og brændvidde angivet til 560
mm.

0,17 x (vidvinkel) / 0,57 x (tele)
0,34 x / 1,15 x (svarende til med

35mm)
Mindste motivstørrelse 101,2 x 76,0 mm (vidvinkel)
30,1 x 22,6 mm (tele)
Effektiv
Op til 1,5 EV-trin* (Optik IS)
kompenseringsinterval

* I henhold til CIPA-standarder. Med drejning og
duvning anvendt og brændvidde angivet til 800
mm.

Lysstyrke

Billedstabilisator

-

PRO-funktioner
Støv-, stænk- &
frysesikre

Tilgængelig

Mål

Diameter

86,4 mm (største mål)

Længde

205,7 mm

Vægt

1,120 g

Filterdiameter

72 mm

Kompatibilitet

Kompatibel med
Ja
telekonverter MC-14
Kompatibel med
Ja
telekonverter MC-20
Bruger 5-akset Sync IS Nej

Specifikationer og udseende kan ændres uden forudgående varsel eller forpligtelse for producenten

