PT‑EP12
Onderwaterhuis
• Waterdicht tot 45 m

• Duurzame, hoge kwaliteit
polycarbonaat
• Biedt ondersteuning voor
verschillende objectieven
• Glas met meerdere coatings
om reflecties tegen te gaan
• Onderwater Wide & Macro
voorzetlenzen kunnen direct
worden bevestigd

• Compact en lichtgewicht!
• Grote knoppen voor een
gemakkelijke bediening
• Venster zodat u kunt
zien of er water in het
onderwaterhuis is gekomen

Neem een duik met uw E-PL7!
Neem uw stijlvolle E‑PL7 mee onderwater met dit lichtgewicht en compacte onderwaterhuis. Het is volledig waterdicht tot
een druk die overeenkomt met een diepte van 45 meter, en absoluut gebruikersvriendelijk met comfortabele toegang tot alle
belangrijke knoppen. Het premium polycarbonaat ontwerp sluit de camera volledig af van elk spoor van vocht, en bovendien
beschermt het de gevoelige apparatuur tegen schokken en bewegingen op het droge. De PT‑EP12 kunt u gebruiken met een
scala aan lenzen, voor onderwater foto's die u zullen verbazen. Dit onderwaterhuis is compatibel met de volgende Olympus
objectieven: M.Zuiko Digital 17mm 1: 8, M.Zuiko Digital 25mm 1: 8, M.Zuiko Digital 45mm 1: 8, M.Zuiko Digital ED 12 mm 1: 2.0
en M .Zuiko Digital ED 14‑42 mm EZ Pancake zoomobjectief 1: 3.5‑5.6. De flash‑aansluitingen maken het facultatieve gebruik van
maximaal twee UFL‑3 onderwater flitsers mogelijk. Onze Onderwater Wide Conversion Lens (PTWC‑01 ‑. onderwater ongeveer
0.6x ‑. beeldhoek onderwater ca. 100 °) en onze Onderwater Macro voorzetlens (PTMC‑01 ‑. Onderwater ongeveer 2X) kan
direct op het onderwaterhuis worden bevestigd en zal u extra fotografische vrijheid en plezier te geven. Voor een uitgebreid
compatibiliteitsoverzicht verwijzen wij u naar onze onderwater systeem grafiek waarin u een compleet beeld krijgt van alle mogelijke
accessoires en adapter eisen.

Specificaties
Afmetingen
Gewicht

791 g

Hoogte

168 mm

Breedte

143 mm

Diepte

133 mm
-

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

