
Tehnične lastnosti in videz se lahko spremenijo brez predhodne najave in dodatnih obveznosti proizvajalca.

M.ZUIKO DIGITAL ED
12‑40mm 1:2.8 PRO
• Profesionalna kakovost

posnetkov v vseh razmerah
• Izjemno hitro samodejno

ostrenje
• Optični premaz ZERO (Zuiko

Extra-low Reflection Optical)
zmanjša svetlobne odseve in
popačenja

• Pred prahom, dežjem in
mrazom zaščiteno ohišje - za
profesionalno uporabo

• Uporabniško določljiva tipka • Stikalo za ročno ostrenje in
drsna sončna zaslonka

Nespremenljiva apertura - vrhunska izdelava
Objektiv M. ZUIKO DIGITAL ED 12-40 mm 1 : 2,8 PRO kot prvi objektiv nove kategorije M. ZUIKO PRO napoveduje nov standard
objektivov M. ZUIKO in je izdelan kot vsestranski odgovor na potrebe profesionalnih fotografov. Objektiv z veliko aperturo v
kombinaciji z Olympusovimi fotoaparati OM-D dosega izjemno hitrost samodejnega ostrenja in velja za visoko zmogljiv standardni
zoom objektiv. Z nespremenljivo in veliko svetlobno močjo f2,8 prek cele goriščne razdalje, ki je enaka 24-80 mm pri 35-mm
fotoaparatih, v kombinaciji z ostalimi dovršenimi tehnologijami, med katerimi velja omeniti prilagojenost za videosnemanje in
posebno stikalo za ročno ostrenje, zagotavlja vrhunsko kakovost posnetkov pri najrazličnejših fotografskih slogih, ne glede
na svetlobne pogoje ali oddaljenost motiva. Kompaktna oblika in nizka teža ter hkrati odpornost na prah in dež omogočajo
profesionalno uporabo in razširjajo možnosti uporabe v tudi najzahtevnejših okoliščinah.

Specifikacije

Goriščna razdalja
Goriščna razdalja 12 - 40 mm
Enakovredna goriščna razdalja
pri 35-mm fotoaparatih

24 - 80 mm

Konstrukcija objektiva
Zorno polje 84 - 30°
Najmanjša ostrilna razdalja 0,2 m
leča z visokim lomnim
količnikom

2

Asferične leče 1 (1 leča je ED)
Asferična ED leča 2
Leče DSA (»dvostransko super-
asferične« leče)

1

Leče s posebej nizko disperzijo
svetlobe (ED)

2

Razporeditev leč 14 leč / 9 skupin
Največja povečava slike 0,3x (Mikro ŠtiriTretjine) / 0,6x

(35-mm format)
Najmanjša velikost vidnega
polja

58 x 44 mm

Zaslonka
Največja odprtina zaslonke 1:2.8
Najmanjša odprtina zaslonke 1:22
Število lamel zaslonke 7;

Mere
Mere 69,9 mm Ø, 84 mm
Premer filtra 62 mm
Teža 382 g

Pokrovček in sončna zaslonka
Pokrovček objektiva LC‑62D (62mm)
Sončna zaslonka objektiva LH‑66


