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Obiektyw Panasonic
Micro 4/3 Leica DG VarioElmarit
Cena brutto

3 890,00 zł

Cena netto

3 162,60 zł

Dostępność

Dostępny od ręki

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Canon

Opis produktu

Obiektyw Panasonic Micro4/3 Leica DG Vario-Elmarit w bardzo dobrym stanie techninczym ora wiuzalnym.
Obiektyw godny polecenia !
W zestawie:
-Obiektyw
-Osłona przeciwsłoneczna
-Oryginalne pudełko
Zapewnienie szerszego pola ekspresji

Ten szerokokątny obiektyw z zoomem łączy możliwości odwzorowania obrazu obiektywów LEICA z doskonałą mobilnością. Od
krajobrazów o bardzo szerokim kącie 16 mm po standardowe ujęcia 36 mm (odpowiednik dla aparatu 35 mm), niesamowita
rozdzielczość tego obiektywu LEICA DG umożliwia wyraźne odwzorowanie całego obrazu w całym kadrze. Ponadto dostępny
jest filtr 67 mm zapewniający większą kreatywność podczas robienia zdjęć i nagrywania filmów. Ten zaprojektowany do pracy
nawet w trudnych warunkach pogodowych wysokiej jakości, smukły obiektyw sprawdza się idealnie podczas fotografowania w
terenie.

Obiektywy LEICA DG – optyka najwyższej jakości

Obiektywy LEICA DG to gwarancja, że otrzymasz optykę o najwyższej jakości i niezrównanych możliwościach. Oczywiście
spełniają one także rygorystyczne standardy jakości narzucone przez firmę Leica Camera AG. Zaawansowana konstrukcja
obiektywów pozwala uzyskać idealną wyrazistość obrazu na całej powierzchni zdjęcia. Jednocześnie eliminowane są
wszelkiego rodzaju zniekształcenia, by zapewnić precyzyjny i ostry obraz. Oznacza to, że dostajesz do ręki idealne narzędzie
do profesjonalnych zdjęć.
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Nano Surface Coating – przejrzystość pod każdym kątem

Koniec z niepożądanymi rozbłyskami i powidokami – soczewki systemu zostały powleczone powłoką Nano Surface Coating. Ta
specjalna niezwykle cienka powłoka została opracowana przez firmę Panasonic, by ograniczyć problematyczne odbicia w
całym widmie światła. A efekty? Kryształowo wyraźne zdjęcia, nawet gdy fotografujesz źródło światła w ciemności.

Video Support – perfect video-recording

Dzięki obsłudze filmów każdy użytkownik znajdzie w aparacie LUMIX wszystko, czego potrzeba do nagrywania. Nie tylko
płynnie zmienia on przysłonę, ale także robi to bez nagłych skoków ekspozycji. Cicha konstrukcja umożliwia nagranie dźwięku
sceny bez zakłóceń. Co więcej, doskonała wydajność autofokusa tego obiektywu umożliwia nagrywanie doskonałych
materiałów 4K, gdzie precyzja ustawiania ostrości ma kluczowe znaczenie.
Odporność na zachlapanie, kurz i mróz – większe możliwości artystyczne
Zmierz się z żywiołami przy każdej pogodzie i w każdym miejscu. Konstrukcja obiektywu jest odporna na
kurz/zachlapanie/mróz* oraz wystarczająco wytrzymała, by używać jej w wymagającym terenie. Chroni ona wnętrze obiektywu
przed piaskiem, deszczem i innymi zabrudzeniami, dzięki czemu doskonale sprawdza się on w trudnych warunkach. Teraz już
nic nie powstrzyma Cię przed zrobieniem artystycznych zdjęć natury czy krajobrazu, o jakich marzysz. *Obiektyw obsługuje tę
funkcję w połączeniu z odpornymi na zachlapanie/kurz/mróz aparatami LUMIX.
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