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Obiektyw Venus Optics Laowa C&DDreamer 9 mm f/2,8 Zero-D do DJI
DL
Cena

2 299,00 zł

Dostępność

Dostępny w magazynie

Czas wysyłki

Do 48h

Producent

Laowa

Opis produktu
Venus Optics Laowa C&D-Dreamer 9 mm f/2.8 to jasny, szerokokątny obiektyw z mocowaniem DL, przeznaczony do
współpracy z gimbalami i dronami marki DJI. Pomimo krótkiej ogniskowej zapewnia on bardzo dobrą kontrolę dystorsji i
aberracji chromatycznej oraz rewelacyjną ostrość od centrum do krawędzi kadru.
Obiektyw oferuje bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 113°, będący odpowiednikiem obiektywu o ogniskowej 14 mm dla
pełnej klatki. Jest to, w momencie premiery, najszerszy obiektyw z mocowaniem DL na świecie. Na układ optyczny Laowa C&DDreamer 9 mm f/2.8 składa się piętnaście elementów rozmieszczonych w dziesięciu grupach. Trzy soczewki o niskiej dyspersji
oraz dwa szkła asferyczne zapewniają najwyższą jakość obrazowania od centrum aż do krawędzi kadru. Za kontrolę głębi
ostrości odpowiada 7-listkowa przysłona, a minimalna odległość ostrzenia to zaledwie 12 centymetrów. Przednia soczewka
obiektywu pokryta została warstwą „Frog Eye Coating”, zabezpieczającą przed kurzem i zabrudzeniami, a jej niski profil oraz
gwint 49 mm umożliwiają montaż filtrów.
Niewielkie wymiary oraz niska waga obiektywu – zaledwie 215 gramów – sprawiają, że świetnie sprawdza się on podczas
filmowania przy użyciu dronów i gimbali.

Specyfikacja
model: C&D-Dreamer 9 mm f/2,8
mocowanie: DJI DL
ogniskowa: 9 mm
kąt widzenia: 113°
przysłona minimalna: f/2,8
przysłona maksymalna: f/22
liczba listków przysłony: 7
pokrycie obrazem: APS-C (Super 35)
konstrukcja optyczna: 15 elementów w 10 grupach
minimalna odległość ostrzenia: 12 cm
ustawianie ostrości: manualne
mocowanie filtra: 49 mm
wymiary: 4,9 x ⌀5,5 cm (bez części wchodzącej w głąb kamery)
waga: 215 g (bez akcesoriów)
kolor: czarny
Zawartość zestawu
obiektyw Laowa C&D-Dreamer 9 mm f/2,8 do DJI DL
osłona przeciwsłoneczna
dekielek na przód obiektywu
dekielek na tył obiektywu

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

