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Obiektyw Sigma A 30/1.4 DC HSM
Nikon
Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

SIGA20F14DCHSMN

Kod EAN

085126301552

Producent

Sigma

Opis produktu
Standardowy obiektyw z prestiżowej linii ART.
Obiektyw Sigma 30mm F1.4 DC HSM to przystosowane do współpracy z lustrzankami APS-C narzędzie pracy każdego
kreatywnego fotografa. Kąt widzenia obiektywu zbliżony jest do kąta widzenia ludzkiego oka m.in. dlatego jest tak często
stosowany w fotografii. Dzięki układowi dziewięciu skomplikowanych soczewek zapewnia doskonałą ostrość obrazu z
jednoczesnym minimalizowaniem niepożądanych abberacji.
Przysłona F1,4 umożliwia kreatywne wykorzystanie głębi ostrości, a także ułatwia fotografowanie w bardzo trudnych
warunkach oświetleniowych. Praca w tym zakresie przysłon pozwala na tworzenie profesjonalnych ujęć portretowych,
przyrodniczych, doskonale sprawdza się przy filmowaniu. Należy pamiętać o dziewięcio listkowej przysłonie kołowej
gwarantującej korzystne rozmycie nie ostrych obszarów zdjęcia (bardzo przyjemny bokeh).
Obiektyw wyposażono w szybki ultradźwiękowy silnik HSM napędu AF, który z powodzeniem sprawdza się przy fotografowaniu
dynamicznych scen sportowych i reporterskich.Dodatkowo, możliwe jest ręczne "doostrzanie" w trybie AF.
Nowy wyjatkowy program Sigma Optymization Pro oraz USB DOC pozwala on użytkownikowi na uaktualnienie
oprogramowania obiektywu, dostosowanie ustawień ostrości ( precyzyjna mikroregulacja punktów AF ).
Możliwa zmiana mocowania obiektywu ( usługa płatna )
która jest możliwa zarówno dla obiektywu 30mm F1.4 DC HSM oraz wszystkich obiektywów z nowych linii Sigma Global Vision.
Sigma zmieni w Twoim obiektywie zarówno mocowanie jak i wewnętrzne elementy tak aby obiektyw był kompatybilny z
aparatami innej firmy, pozwalając Ci na cieszenie się nim nawet po zmianie swojego aparatu na model innej firmy.Dzięki tej
usłudze będziesz mógł używać swój ulubiony obiektyw przez wiele lat, niezależnie od tego czy zdecydujesz się na zmianę
aparatu na model innej firmy.
Made in Japan - najwyższa jakość
Specyfikacja techniczna:
Ogniskowa:

stala

Konstrukcja:

9 elementów w 8 grupach

Max. wartość przesłony:

16.0

Min. wartość przesłony:

1.4

Listki przesłony:

9 zaokrąglonych

Kąt widzenia:

50,7 stopnia dla matrycy APS-C

Średnica filtra:

62

Dystans minimalny:

30 cm od matrycy aparatu

Wymiary (śr. x dł.):

63,3 x 74,2mm

Waga:

435g
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