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Obiektyw Voigtlander Nokton
50 mm f/1,2 do Sony E
Cena

5 092 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

65798

Kod producenta

277_65798

Opis produktu
Obiektyw Voigtlander Nokton 50 mm f/1,2 to zaawansowane narzędzie optyczne, zaprojektowane i skonstruowane z
bezkompromisową dbałością o jakość obrazu. Charakteryzuje go doskonały poziom korekcji oraz wysoka rozdzielczość,
niezbędna do pracy z najnowszymi, pełnoklatkowymi matrycami aparatów cyfrowych marki Sony. Voigtlander Nokton 50 mm
f/1,2 to wspaniały manualny obiektyw standardowy ogólnego przeznaczenia. Umożliwia uzyskanie perfekcyjnie ostrych zdjęć,
nawet przy całkowicie otwartej przysłonie.W pogoni za doskonałościąJakość obrazów uzyskiwanych z Noktona 50mm f/1,2
można porównać do osiągnięć takich obiektywów jak osławiony Summilux 50 mm f/1,4 Asph. Pozwala to zaliczyć go do
najlepszych obiektywów o tej ogniskowej na świecie. Nokton 50mm f/1,2 umożliwia robienie zdjęć o bardzo małej głębi
ostrości, z zachowaniem dużego mikrokontrastu i wspaniałej, neutralnej kolorystyki. Obiektyw pięknie współgra z innymi
obiektywami z serii Nokton. Razem z Noktonem 35 mm f/1,4 Classic oraz Noktonem 40 mm f/1,2 tworzą wyśmienity zestaw
obiektywów o wyjątkowej jakości obrazu i dużej użyteczności.Standardowa ogniskowa50 mm to klasyczna, tak zwana
standardowa ogniskowa dla aparatów z pełnoklatkowymi matrycami. Dając 47,5° pole widzenia, zbliżone do tego jakie widzi
ludzkie oko, jest jedną z najczęściej wybieranych ogniskowych do fotografii portretowej czy reportażowej, gwarantując
przyjemną dla oka perspektywę i głębię.Budowa optycznaObliczona na nowo, niezwykle skomplikowana konstrukcja optyczna
składa się z 8 elementów rozmieszczonych w 6 grupach. Dwa elementy obustronnie asferyczne i jeden element o ultra niskim
współczynniku załamania światła odpowiadają za zachwycająco ostre obrazowanie obiektywu. Perfekcyjnie działająca,
dwunastolistkowa przysłona umożliwia kontrolę ilości przepuszczanego światła i sprawia, że rozmycia są aksamitnie gładkie.
Minimalna odległość ostrzenia wynosi 45 cm.Jasno jak w nocyObiektyw 50 mm f/1,2 opatrzony tytułem Nokton zalicza się do
linii superjasnych obiektywów, umożliwiających pracę nawet przy minimalnej ilości światła zastanego. Papierowa głębia
ostrości uzyskiwana przy przysłonie f/1,2 pozwala na wykonywanie efektownych portretów, znajduje też zastosowanie w
fotografii artystycznej. Po przymknięciu przysłony Voigtlander 50 mm f/1,2 nadaje się idealnie do fotografii krajobrazowej,
reportażowej czy podróżniczej.Jakość bez kompromisówObiektywy Voigtlander słyną z najwyższej jakości wykonania. Nie
inaczej jest w przypadku Noktona 50 mm f/1,2. Cały tubus wykonany został z metalu, dzięki czemu obiektyw zachowa
dokładność pracy przez wiele lat. Pierścień ostrości porusza się płynnie, ale z niezbędnym do precyzyjnej pracy oporem.Dla
fotografów i filmowcówObiektyw wyposażony został w system Selective Aperture Control, dzięki któremu pierścień przysłony
może działać na dwa sposoby. Zmiana przysłony w przedziale od f/1,2 do f/22 odbywać może się płynnie – z czego ucieszą się
filmowcy oraz skokowo o wartość 1/3 stopnia EV.Stworzony z myślą o bezlusterkowacach SonyVoigtlander 50 mm f/1,2
posiada mocowanie typu Sony E i skierowany jest do świadomych fotografów i operatorów, poszukujących obiektywu o
wybitnej jakości optycznej. Wbudowana w obiektyw elektronika przesyła do aparatu dane EXIF oraz zapewnia wsparcie dla
pięcioosiowej stabilizacji obrazu i systemu potwierdzenia ostrości. Specyfikacjamodel: Nokton 50 mm f/1,2konstrukcja
optyczna: 8 elementów w 6 grupachogniskowa: 50 mmprzysłona minimalna: f/1,2przysłona maksymalna: f/22kąt widzenia:
47,5°liczba listków przysłony: 12minimalna odległość ostrzenia: 45 cmustawianie ostrości: manualne (funkcja potwierdzenia
ostrości)średnica filtra: 58 mmwymiary: 5,9 x ?7,1 cmwaga: 430 g (bez akcesoriów)mocowanie: Sony Ewsparcie systemu
pięcioosiowej stabilizacji obrazu dostępnej w aparatach Sony Zawartość zestawuobiektyw Voigtlander Nokton 50 mm
f/1,2dekielek na przód obiektywudekielek na tył obiektywuosłona przeciwsłoneczna
Gwarancja: 24 m-ce
Kod produktu: OB V-50mm F/1.2 NOKTON (Sony E)
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