FCON‑T02
Visoogvoorzetlens
• Maak creatieve en unieke
foto's met een fisheye-effect
• Schakel tussen circulaire
visoog en diagonale
visoogfotografie
• Kan met ŽŽn beweging
worden bevestigd en
losgekoppeld
• Kan worden gebruikt tot op 15
meter onder water

• Bredere kijkhoek met
verlengde brandpuntsafstand
• Eenvoudige installatie bij het
fotograferen
• Dankzij het compacte formaat
en geringe gewicht neemt
u 'm eenvoudig overal mee
naartoe

Maak prachtige fisheye opnames
Met de een CLA-T01 conversielens adapter, kunt u een waterdichte converter en een 45mm lensfilter bevestigen aan een
eersteklas TG-serie, iets wat bij de meeste cameras in de compact klasse niet kant. De fisheye converter lens FCON-T02 maakt
circular fisheye schieten mogelijk zonder daarbij de helderheid van de lens te kort te doen. Voor het schakelen tussen cirkelvormig
visoog en diagonale visoog, hoeft u slechts de zoompositie van de FCON-T02 te veranderen. Het heeft een waterdichte afwerking
voor unieke fotografische uitingen, zelfs onder water. De stikstofgas die zich in het binnenste van de lens bevindt, voorkomt interne
verneveling als gevolg van temperatuurverschillen. Met dit unieke accessoire kunt u bredere, dynamischere foto's maken die de
schoonheid van de onderwaterwereld op ware grootte reproduceren.

Specificaties
Compatibiliteit
Compatibele apparatuur

Lensopbouw
TG-6

Lens configuratie

5 elementen / 4 groepen

Opmerking: Adapter CLA‑T01

Maximum afbeeldings

0,3x

is vereist voor bevestiging van

vergroting

de FCON‑T02 op de TG‑6

Kortste focus afstand

0,01 m
Afstand vanaf de voorkant van
de FCON-T02-lens (1-O)

Afmetingen
Schroefdiameter

40,5 mm

Gewicht

141 g (zonder lensdop)

Lengte

34,6 mm

Diameter

53,4 mm

Zoomhendel in positie breed
Kijkhoek

180° (circulaire)
Optische
onderwaterparameter
122° (circulaire)

Zoomhendel op 2x positie
Kijkhoek

169° * Opmerking: korte zijde
richting is 97 °, lange zijde
richting is 130 °, diagonale
richting is 169 °
Optische
onderwaterparameter
118° * Opmerking: korte zijde
richting is 75 °, lange zijde
richting is 97 °, diagonale
richting is 118 °

Specificaties en vermeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant worden gewijzigd.

IJzersterke kenmerken
Waterdicht

20 m (waterdruk bij een
bepaalde diepte) *

Stofdicht

Ja **
* Conform de IEC 529 IPX8norm
** Conform de IEC 529 IPX6norm

Specificaties en vermeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant worden gewijzigd.

