M.Zuiko Digital ED
30mm F3.5 Macro
Zwart
• Intense beeldvergroting
van maximaal 1,25x:
groter kan niet met een
macrolens van deze
klasse**
• Compacte en lichte
constructie zorgt voor
uitstekende mobiliteit bij
elke opdracht
• De hoogste beeldkwaliteit
met vervagingseffecten en
bokeh dankzij de M.Zuikolens
• Ingebouwde MSC (Movie
& Still Compatible) zorgt
voor stille, soepele
autofocus

• Autofocus met hoge
snelheid voor de gewenste
close-up, ideaal voor
natuurfotografie
• Dichtstbijzijnde
werkafstand is 14 mm
om een ongeëvenaarde
macrowereld vast te
leggen
• ZERO Coating vermindert
effectief reflecties en
vervagingen voor een
heldere foto

Macro-expressie op een nieuw niveau
Geef uw macrofotografie een creatieve boost. Deze lens van topkwaliteit levert intense beeldvergroting tot 1,25x (2,5x*) – het
hoogst mogelijke voor een macrolens van deze klasse**. Tegelijkertijd blijft de beeldkwaliteit helder en gedetailleerd, voor
prachtige vervagingseffecten en zachte bokeh. De dichtstbijzijnde werkafstand is 14 mm en daarom kunt u een expressieve macro
vastleggen die met het blote oog niet te zien is.

Alle M.Zuiko-lenzen werken met het complete aanbod PEN- en OM-D-camera's van Olympus, en met andere MFT-camera's.
* 35-mm equivalent
**Vanaf mei 2016 onder de 'Micro Four Thirds'-macrolenzen van topkwaliteit op de markt, volgens in-house testomstandigheden van Olympus.

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

Specificaties
Brandpuntsafstand
Focusgebied

30 mm

Brandpuntsafstand
gelijk aan 35mm

60 mm

Lensopbouw
Lens configuratie

7 elementen / 6 groepen

Asferisch ED-element 1
DSA-lenselementen
1
Asferische glazen
elementen
Lens mechanisme

1
Inner-focus met screw-drive
mechanisme

Kijkhoek

40°

Kortste focus afstand

0,095 m

Maximum afbeeldings 1,25x (Micro Four Thirds) / 2,5x (bij
vergroting
een 35-mm camera)

Diafragma

Aantal diafragma
bladen

7 Cirkelvormig diafragma voor
een natuurlijke vervaging van de

achtergrond
Maximale lensopening F3.5
Minimum diafragma
F22

Afmetingen
Filterdiameter

46 mm

Lengte

60 mm

Diameter

57 mm

Gewicht

128 g

Gebruik

Aanbevolen
gebruiksmethodes

Portret
Natuur
Reizen
Landschap
Macro

Compatibiliteit

Kan worden gebruikt Nee
met de televoorzetlens
MC-14
Kan worden gebruikt Nee
met de televoorzetlens
MC-20

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

