M.Zuiko Digital ED
17mm F1.2 PRO Sort
• Fantastisk opløsning giver
den højeste billedkvalitet
fra kant til kant ved
maksimal blænde.
• Blød, naturlig bokeh med
næsten runde, naturligt
formede og farvede
effekter.
• Ekstrem skarp kvalitet
med reducerede skygger
og sløring takket være
Z Coating Nanooverfladebehandling af
objektivet.
• Med en vægt på kun
390 g giver dette
objektiv mobilitet på
alle fotoopgaver eller
ferierejser.

• Med den meget hurtige AF
kan du hele tiden fokusere
på øjne og ansigter selv
ved den bredeste blænde.
• Støv-/stænk-/frostsikker
konstruktion for
fotografering året rundt i
alle omgivelser.
• L-Fn-knappen og
fokuskoblingen giver
dig hurtig og nem
brugertilpasset manuel
betjening.

Portrætter i fuld figur i alle omgivelser
Hvis du gerne vil tage de flotteste portrætter i fuld figur, kan du stoppe din søgen ved M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO objektivet
(34mm*). Den ultrabrede blænde giver dig ultimativ fleksibilitet til at bruge din kreativitet: Giv dine portrætter mere dybde og blødhed
med Feathered Bokeh i baggrunden. AF med øjeregistrering er den ideelle assistent til hele tiden at holde dit motiv i fokus. Eller
tage emotionelle nærbilleder ved den tætteste fokusafstand på kun 20 cm.

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

PRO-funktioner

Brændvidde

17 mm

Brændvidde (med et
35mm kamera)

34 mm

Opbygning
Synsvinkel

65°

Nærmeste
optageafstand
Opbygning

0,2 m

Største forstørrelse

0,15x (Micro Four Thirds) / 0,30x

15 elementer 11 grupper
(35mm format)

ED-DSA
linseelementer
SED-linseelementer

1

ED linseelementer

3

Super HR elementer

1

Asfæriske
glaselementer
Optikmekanisme

1

Støv-, stænk- &
frysesikre

Tilgængelig

Lås til modlysblænde

Sikkerhedsknap

L-Fn-knap

Tilgængelig

MF-kobling

Tilgængelig

Kompatibilitet

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

1

Indvendig fokusering

Blænde
Lysstyrke

F1.2
Mindste blændeåbning F16
Antal blændelameller 9 Rund blændeåbning til naturlig
sløring af baggrunden

Mål

Filterdiameter

62 mm

Længde

87 mm

Diameter

68,2 mm

Vægt

390 g

Etui & dæksel
Optikdæksel

LC‑62F

Modlysblænde

LH‑66C

Anvendelse

Recommended Uses

{According to IPX1}

Portræt
Arkitektur
Svagt lys
Natur
Rejser
Landskab
Eventyrligt landskab

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

