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Link do produktu: https://winmar.pl/marumi-dhg-filtr-fotograficzny-uv-l390-62mm-p-172995.html

MARUMI DHG Filtr
fotograficzny UV (L390)
62mm
Cena brutto

90,00 zł

Cena netto

73,17 zł

Dostępność

Dostępny w sprzedaży - wysyłka 1-5 dni

Producent

MARUMI

Opis produktu
Filtry Marumi DHG (Digital High Grade) UV minimalizują poświatę i efekt flary. Ultra cienka ramka pozwala robić zdjęcia
bez winietowania także obiektywem szerokokątnym. Marumi DHG UV - najwyższej jakości dwu gwintowy, kołowy filtr lens
protect japońskiej firmy MARUMI - wersja ultra cienka - slim. Filtry z serii DHG (Digital High Grade) charakteryzują się
najnowszym rodzajem powłok antyrefleksyjnych wykonanym w technologii jonowej. Kolejną zaletą tych filtrów jest
zaczerniony brzeg szkła (niwelowanie wewnętrzynych odbić powstających wewnątrz szkła), oraz matowe wykończenie
pierścieni co zapobiega powstawaniu refleksów świetlnych oraz minimalizuje odbicia. Warto podkreślić, że są to filtr
dedykowane do współpracy z aparatami cyfrowymi. Ze względu na swoją wysoką jakość świetnie sprawdzają się z najwyższej
jakości obiektywami, w tym również szerokokątnymi. Dzięki zastosowaniu technologii typu slim, nie powodują winietowania.

Japońska jakośc!
Firma posiada swoją siedzibę w Tokio i fabrykę w Nagano, co ma znaczny wpływ na jakość dostarczanych produktów i
pozycjonuje je w samej czołówce producentów filtrów. W 2013 roku pojawiła się najbardziej zaawansowana linia EXUS
pozwalająca na uzyskanie wysokiej rozdzielczości i doskonałych kolorów.

Specyfikacja
Wyczerniony brzeg szkła - dodatkowo zabezpiecza przed blikami powstałymi we wnętrzu filtra.
Powłoka hydrofobowa sprawia, że woda osadza się na powierzchni filtra w postaci łatwych do usunięcia kropel.
Powłoka przeciw-tłuszczowa chroni przed różnymi plamami, w tym śladami palców.
Knurling, radełkowanie na pierścieniu poprawia komfort użytkowania.
Satynowe wykończenie minimalizuje odbicia.
Ultra-cienki pierścień - wąska ramka pierścienia ogranicza winietowanie.

Cechy
Połączenie dziesięciu antyrefleksyjnych powłok zwiększających współczynnik transmisji i minimalizujących
niepożądane odblaski z dwiema, dodatkowymi powłokami hydrofobowymi.
Wyczerniony brzeg zabezpieczający przed blikami.
Oprawiony w cienki, dwustronnie gwintowy pierścień typu SLIM.
Ochrona przed wodą i tłustymi zabrudzeniami.
Powłoka przeciw-tłuszczowa chroni przed śladami palców.
Blokada UV i ochrona obiektywu.
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Dane techniczne
Filtr: UV
Średnica: 52 mm
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