M.Zuiko Digital ED
7‑14mm F2.8 PRO
• Professionele
beeldkwaliteit onder alle
omstandigheden
• ZERO-coating (Zuiko
Extra-low Reflection
Optical) voor verminderde
reflectie
• Speciale Fn-knop
• Geïntegreerde lenskap

• Snelle autofocus

• Stof-, spatwater- en
koudebestendige
constructie geschikt voor
professioneel gebruik
• Handmatige
scherpstelregeling

Supergroothoekmogelijkheden
De M.Zuiko Digital ED 7-14 mm F2.8 PRO-lens heeft een zeer robuuste constructie en is dan ook berekend op de meest
uitdagende omstandigheden. En dankzij het compacte en lichtgewicht ontwerp neemt u 'm eenvoudig overal mee naartoe.
Bovendien werkt deze lens samen met de ingebouwde beeldstabilisator van de OM-D voor haarscherpe opnamen uit de losse
hand, zelfs in het donker. Wat u ook fotografeert, u geniet van een geweldige scherpte van rand tot rand dankzij de speciale
lensarchitectuur en ZERO-coating voor verminderde schittering.

Alle M.Zuiko-lenzen werken met het complete aanbod PEN- en OM-D-camera's van Olympus, en met andere MFT-camera's.

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

Specificaties
Brandpuntsafstand
Focusgebied

7 - 14 mm

Brandpuntsafstand
gelijk aan 35mm

14 - 28 mm

Bestand tegen stof,
water en kou

114 - 75°

Kortste focus afstand

0,2 m
Asferisch ED-element 2
DSA-lenselementen
1
ED-lenselementen

1 / 3 (Super ED)

HR-elementen

2

Lens configuratie

14 elementen / 11 groepen

Maximum afbeeldings 0,12x (Micro Four Thirds) / 0,24x (bij
vergroting
een 35-mm camera)
Minimaal beeldveld
79 x 106 mm

MF-clutch

Compatibiliteit

Maximale lensopening F2.8
Minimum diafragma
F22
7 Cirkelvormig diafragma voor
een natuurlijke vervaging van de
achtergrond

Afmetingen
Lengte

105,8 mm

Diameter

78,9 mm

Gewicht

534 g

Lensdop
Lenskap

LC‑79

Lensdop

(Ingebouwd)

Buitenzijde

Kleur van de behuizing Zwart

Gebruik

Aanbevolen
gebruiksmethodes

Volgens IP53

Ja

Kan worden gebruikt Nee
met de televoorzetlens
MC-14
Kan worden gebruikt Nee
met de televoorzetlens
MC-20
Werkt met vijfNee
assige Sync IS
beeldstabilisatie

Diafragma

Aantal diafragma
bladen

Ja

Lenskapvergrendeling Vaste montage
L-Fn-knop
Ja

Lensopbouw
Kijkhoek

Professionele functies

Architectuur
Slechte lichtomstandigheden
Natuur
Landschap
Avonture Landschap

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

