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Pentax HD DA 55-300mm f/4,5-6,3 ED PLM WR RE er en allsidig telezoom
med kvalitetsoptikk og lynrask autofokus, laget for kameraer med APS-Csensor. Objektivet har en nærgrense på 95 cm og passer takket være sitt store
zoomomfang til fotografering av alt fra portrett, sport og landskap til
nærfotografering.
Kompakt design og lav vekt gjør objektivet perfekt til å ta med over alt.
Værtett konstruksjon
HD DA 55-300mm f/4,5-6,3 ED PLM WR RE har en værtettet konstruksjon som
sammen med værtett kamerahus fra Pentax tåler tøffe forhold. Takket være den
innfellbare zoomen er objektivet kun 89 mm langt. Med en vekt på kun 442
gram er dette et objektiv du kan ta med over alt.
Stille og rask autofokus

Objektivet er utrustet med høyhastighets fokusmotor som gir stille og lynrask
autofokusering ved stillbilder, og selv ved filmopptak hvor lyd fra fokus og
blender minimeres. Den innebygde PLM-motoren gjør dessuten zooming
raskere og stillere enn på forgjengeren HD DA 55-300mm f/4-5,8 ED WR. Med
Quick-Shift Focus System kan du også raskt bytte til manuell fokus ved å vri på
fokusringen.
Optisk ytelse
Objetivet har en avrundet blenderåpning med ni blad som gir en myk og vakker
bokeh. Linsesystemet består av 14 elementer i 11 grupper, inkludert ett EDelement (Extra-low Dispersion) som reduserer sfærisk og kromatisk aberrasjon,
samtidig som bildene blir skarpe helt ut til kantene. Du får bilder med skarpe
detaljer og høy kontrast ved samtlige brennvidder. SP-belegg (Super Protect) på
det fremste linseelementet frastøter vann og skitt effektivt.
KAF4 fatning
Pentax KAF4 fatning har et elektromagnetisk diagram kontroll system for å gi
en lav og støyfri lyd under videofilming. Link til mer informasjon om dette
finner du her
• HD Pentax DA 55-300mm er laget for kameraer med APS-C
sensor
• Zoom 55-300mm (tilsvarer 84.5-460mm i 35mm format)
• Objektivfatning KAF4 for stille og lite lydstøy under videofilming
• PLM- motor for rask og stillegående autofokus
• Lysstyrke f/4.5-6.3
• Konstruert med 14 linseelementer i 11 grupper
• Objektivet er beskyttet mot fukt og støv
• SP- coating på frontlise for at vann og fett ikke skal feste seg
• Nærgrense 95cm
• Diameter 76,5mm x lengde 89mm
• Filterstørrelse 58mm
• Vekt 442 g
Leveres med 58mm objektivdeksel, bakre deksel, motlysblender PH-RBK58mm og objektivetui
(S80-120)

Pris: kr. 5.995,-

Objektiver er foreløpig ikke på lager, men kan forhånds bestilles her

