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Pentax lanserer vidvinkler for fullformat og APS-C
Kompakt format og premiumkvalitet, såvel optisk som mekanisk, kjennetegner
nye Pentax FA 35mm f/2 og zoomen Pentax DA? 11-18mm f/2.8.
Ricoh oppdaterer sitt objektivsortiment med to nye høykvalitets vidvinkler,
begge rettet mot brukere som ønsker produksjonskvalitet og høy optisk ytelse,
og samtidig vil holde størrelse og vekt på et minimum. Den ene har 35mm
brennvidde, en maksimal blenderåpning på f/2 og er konstruert for å tegne ut
fullformat. Den andre er en lyssterk zoom med brennviddeområde 11-18mm
som passer Pentax kameraer med APS-C-sensor.
HD Pentax FA 35mm f/2 for fullformat er et klassisk vidvinkelobjektiv med
god lysstyrke, mekanisk blenderring, kort nærgrense (0,3m) og kompakt format
som passer utmerket til hverdagsfotografering, gatefotografering, reiser, og til

og med portrett. Objektivet har et design som skal matche Pentax sine siste
DSLR-kameraer og veier bare 193 gram. HD Pentax FA 35mm f/2 kan også med
fordel brukes på kameraer med APS-C-format, der det gir et bildeutsnitt som et
normalobjektiv.
Hybrid-asfæriske linseelement brukes for å gi maksimal skarphet helt ut i
kantene, også ved store blenderåpninger og flerlags HD-coating (High
Defintition antirefleksbehandling) på glassoverflatene øker lysgjennomgangen
og minimerer risikoen for reflekser og sløring som kan senke kontrasten i
bildet. Objektivets frontlinse har også SP-behandling (Super Protect) som
avviser vann og fett, og gjør det enkelt å rengjøre. Motlysblender er inkludert.
Pris og levering
HD Pentax FA 35mm f/2 kommer på markedet i slutten av februar.
Veil.pris kr 4.895,- og forhåndsbestilling kan gjøres her

Spesifikasjoner HD Pentax FA 35mm f/2
• Brennvidde: 35mm
• Lysstyrke: 2,0
• Bildeformat: 24 × 36mm (fullformat). Passer også APS-C
• Objektivfatning: KAF3
• Fokusering: Autofokus
• Bildestabilisering: Nei
• Optisk konstruksjon: 6 linser / 5 grupper
• Minste blender: 22
• Nærgrense: 30cm
• Maksimal forstørrelse: 0.17x (skala 1:5.9)
• Antall blenderlameller: 6
• Filterdiameter: 49mm
• Lengde: 45mm
• Diameter: 64mm
• Vekt: 193 gram
• Medfølgende tilbehør: Motlysblender, objektivlokk
HD Pentax DA? 11-18mm f/2.8 ED DC AW er en lyssterk vidvinkelzoom for APS-C-formatet og
dens utmerkede skarphet og oppløsning også ved full blender (2,8), gjør den til en perfekt
representant for Pentax sin høyklasse Star-serie. Brennviddeområdet tilsvarer 17-27,5mm på et
fullformatkamera, og sammen med en nærgrense på bare 30cm gir det fantastiske muligheter til

å være kreativ, f.eks. ved landskapsfotografering, bymiljøer, folkemengder og reportasje.
Objektivet er solid konstruert og utstyrt med værsikringer som hindrer fukt og støv i å trenge inn.

En DC-motor gir jevn og stillegående fokusering, og det finnes også en ”quickshift”-mekanisme for raskt å koble om til manuell fokus. 9 runde
blenderlameller gir en sirkelformet blenderåpning for vakker bokeh (tegning av
uskarphet), mens flerlags HD-coating (High Defintition antirefleksbehandling)
gir bildene høy kontrast i alle lysforhold og bidrar også til Pentax sin korrekte
fargegjengivelse. Vann- og fettavstøtende SP-behandling sørger for at
frontlinsen forblir ren med minimalt behov av vedlikehold.
Pris og levering
HD Pentax DA? 11-18mm f/2.8 ED DC AW kommer på markedet i slutten av februar.
Kan bestilles her

Spesifikasjoner HD Pentax DA? 11-18mm f/2.8 ED DC AW
• Brennvidde: 11-18mm
• Lysstyrke: 2,8
• Bildeformat: APS-C
• Objektivfatning: KAF3
• Fokusering: Autofokus
• Bildestabilisering: Nei
• Optisk konstruksjon: 16 linser / 11 grupper
• Minste blender: 22
• Nærgrense: 30cm
• Maksimal forstørrelse: 0.10x (skala 1:10)
• Antall blenderlameller: 9
• Filterdiameter: 82mm
• Lengde: 100mm
• Diameter: 90mm
• Vekt: 704 gram (begge versjoner)
• Medfølgende tilbehør: Motlysblender, objektivlokk

