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Obiektyw Canon EF-M 15-45 mm IS
STM srebrny (Outlet)
Cena

699 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

CANEFM1545ISSTMSOUT

Producent

Canon

Opis produktu
Obiektyw posiada małą skazę na obudowie. Gwarancja producenta 24 miesiące.
Ten mały, uniwersalny i poręczny obiektyw zmiennoogniskowy 15-45 mm jest idealny do zdjęć i filmów. Pozwala na
rejestrowanie wszystkiego — od wspaniałych pejzaży i pięknych portretów po dynamiczną akcję. Idealne uzupełnienie
aparatów EOS M.

Korzyści
Wszechstronność idealna dla użytkowników aparatu EOS M
Poręczny dzięki lekkiej, składanej i stylowej konstrukcji
Łatwe nagrywanie płynnych i stabilnych filmów
Niezwykle ostre obrazy dzięki optycznemu stabilizatorowi obrazu
Uchwycisz ulotne chwile dzięki szybkiemu autofokusowi

Cechy szczegółowe
Przyjrzyj się dokładniej produktowi Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM

Wszechstronność idealna dla użytkowników aparatu EOS M
Ten wysokiej jakości obiektyw zmiennoogniskowy z zakresem ogniskowych 15–45 mm i 7-listkową okrągłą przesłoną idealnie
nadaje się do zdjęć artystycznych. Uchwycisz wszystko — od wspaniałych pejzaży przez piękne portrety z miękkim rozmyciem
tła po dynamiczne ujęcia ruchu.

Poręczny dzięki lekkiej, składanej i stylowej konstrukcji
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Poręczny obiektyw można zabrać ze sobą w podróż — wykorzystuje 3 elementy asferyczne w celu zapewnienia wysokiej
jakości obrazu pomimo niezwykle kompaktowej konstrukcji. Mały, składany korpus waży zaledwie 130 g i ma długość tylko
44,5 mm. Stylowa obudowa wykonana z aluminium idealnie komponuje się z aparatem EOS M.

Łatwe nagrywanie płynnych i stabilnych filmów
Technologia silnika krokowego STM zapewnia niemalże bezgłośną, ciągłą regulację ostrości w trybie filmowania, dzięki czemu
filmy są płynne i ciche.

Niezwykle ostre obrazy dzięki optycznemu stabilizatorowi obrazu
Drganie aparatu nie jest problemem. Rób niezwykle ostre zdjęcia bez widocznego wzrostu rozmycia, nawet podczas
fotografowania przy maksymalnym powiększeniu lub robienia zdjęć z ręki przy słabym oświetleniu dzięki technologii
3,5-stopniowej optycznej stabilizacji obrazu.

Uchwycisz ulotne chwile dzięki szybkiemu autofokusowi
Uchwyć chwile na pięknych fotografiach dzięki szybkiemu i dokładnemu systemowi autofokusa o wysokiej precyzji. Przejmij
kontrolę dzięki funkcji ręcznego ustawiania ostrości w dowolnym momencie.

Uchwycisz ulotne chwile dzięki szybkiemu autofokusowi
Uchwyć chwile na pięknych fotografiach dzięki szybkiemu i dokładnemu systemowi autofokusa o wysokiej precyzji. Przejmij
kontrolę dzięki funkcji ręcznego ustawiania ostrości w dowolnym momencie.

Pełny opis produktu dostępny jest na stronie internetowej producenta: https://www.canon.pl/lenses/ef-m-15-45mm-f-3-5-6-3-isstm-lens/
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