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Pressemelding
Nye værbestandige zoomobjektiv fra Pentax
– Kompakte, lette og designet eksklusivt for digitale speilreflekskameraer.

Standardobjektivet smc PENTAX-DA18-55mmF3.5-5.6AL WR og teleobjektivet smc PENTAX-DA50200mmF4-5.6ED WR

PENTAX lanserer to kompakte og lette zoomobjektiv: smc PENTAX-DA18-55mmF3.5-5.6AL WR og smc
PENTAX-DA50-200mmF4-5.6ED WR. Med sin nye enkle værbestandige konstruksjon, kan du trygt bruke disse
zoomobjektivene under varierende værforhold – som for eksempel regn, tåke og dis.

Egenskaper
Enkel værbestandig konstruksjon
De nye zoomobjektivene har en forenklet værbestandig konstruksjon, som er designet for å minimere
inntrengning av vann og fuktighet i objektivfatningen.
Med disse objektivene montert på Pentax værbestandig kamerahus, er du sikret et robust og pålitelig kamera når
du fotograferer i regn, tåke, dis og andre forhold hvor det er fare for vannsprut.

SP (Super Protect) overflatebehandling for å stoppe støv og skitt
Linsene er overflatebehandlet med Pentax original SP (Super Protect) – en spesiell fluorforbindelse som er påført
overflaten gjennom en damp prosess. Denne overflatebehandlingen avviser ikke bare støv, vann og fett, men gjør
det også lettere å tørke av fingeravtrykk og sminke.

Optimalisert for digitale speilreflekskameraer
Pentax har optimalisert egenskapene for disse objektivene – inkludert overflatebehandlingen, kurvaturen og
posisjoneringen av de optiske elementene – for å kunne ta best mulig digitale bilder. Dette gjør de praktisk talt
fri for flare og ghosting, og får det beste ut av det tilpassete digitale kamerahuset til Pentax. Objektivenes
bildesirkel er også perfekt proporsjonert for størrelsen på bildesensoren som brukes i Pentax’ digitale kamerahus,
noe som er med på å redusere kameraets totale størrelse og vekt – og gir optimal ytelse.

Quick-Shift fokus system – for raskt skifte mellom autofokus og manuell fokus.
Når motivet er fanget i fokus av kameraets autofokus system, vil det unike Quick-Shift fokus systemet la
fotografen skifte direkte til manuell fokus for den siste manuelle finpussen.

Andre egenskaper
Robust, pålitelig objektivfatning i metall.
Objektivhette med polariseringsfilter-vindu som standard tilbehør.

smc PENTAX-DA18-55mmF3.5-5.6AL WR
Dette standard zoomobjektivet dekker fokusavstand fra 27,5 mm vidvinkel til 84,5 mm moderat tele (i 35 mm
format). Med asfæriske optiske elementer og glass med veldig lav spredning i optikken er du garantert
enestående bildeoppløsning og lysstyrke – selv ute i kantene – samtidig som det effektivt kompenserer for
optiske avvik.

smc PENTAX-DA50-200mmF4-5.6ED WR lens
Dette teleobjektivet dekker fokusavstand fra 76,5 mm moderat tele til 307 mm super tele (i 35 mm format). Med
glass med ekstra lav spredning i optikken er du garantert bra gjengivelse av motivet under forskjellige forhold
som for eksempel portrett, sport/action og landskap, samtidig som objektivet effektivt kompenserer for
kromatiske avvik over hele zoomområdet.

Pris og tilgjengelighet
Pentax smc PENTAX-DA18-55mm WR og smc PENTAX-DA50-200mm WR blir tilgjengelige i hos
fotoforhandlere i juni 2009.

For mer informasjon: Helge Rose, tlf. 468 98 996, e-post helge@aronsen.no

