M.Zuiko Digital
ED 8mm F1.8
Fisheye�PRO
• Qualidade de imagem
profissional em todas as
condições
• Construção resistente
a poeiras, salpicos e
congelamento compatível
com o uso profissional
• Para-sol de objetiva
integrado

• Focagem automática de
alta velocidade
• Revestimento ZERO
(Zuiko Extra-low Reflection
Optical) para reduzir
reflexos

Primeira olho-de peixe 1.1.8 do mundo!*
Expanda as suas opções criativas com esta objetiva grande-angular M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 Fisheye PRO. Quer deseje
captar o céu estrelado, o mundo da arquitetura, o subaquático ou o mundo macro, crie expressões fotográficas inéditas sobre uma
vasta gama de assuntos - ideal para profissionais e para fotógrafos amadores que desejam levar a sua fotografia criativa um pouco
mais além.

Todas as objetivas M.Zuiko são compatíveis com toda a gama de câmaras Olympus PEN e OM-D, bem como outras câmaras MFT..
* Em março de 2015

Especificações e aspeto estão sujeitos a alterações sem qualquer aviso ou obrigação por parte do fabricante

Especificações
Distância de Focagem
Distância focal

8 mm
Distância focal (equiv. 16 mm
em 35mm)

Compatibilidade

Compatível com
Não
Teleconversor MC-14
Compatível com
Não
Teleconversor MC-20

Construção da objetiva
Ângulo de visão

180°

Distância de focagem 0,12 m
mínima
Elemento ED asférico 1
Elementos de lente ED 3 (Super ED)
Elementos HR

2

Elementos Super HR

1

Configuração da
17 elementos / 15 grupos
objetiva
Ampliação máxima da 0,20x (Micro Quatro Terços) / 0,40x
imagem
(formato 35mm)
Tamanho mínimo do 154 x 82 mm
campo

Abertura

Abertura máxima

F1.8

Abertura mínima

F22
Número de lâminas da 7 Diafragma de abertura circular para
abertura
fundo natural

Dimensões
Comprimento

80 mm

Diâmetro

62 mm

Peso

315 g

Capa & Tampa
Tampa da Objetiva

LC‑62E

Para-sol da Objetiva

(Incorporado)

Exterior

Cor do revestimento

Preto

Aplicação

Usos Recomendados Pouca Luz
Paisagem

Características profissionais
Resistente a
poeiras, salpicos e
congelamento
Bloqueio de para-sol
de objetiva

Disponível

Montagem fixa

Especificações e aspeto estão sujeitos a alterações sem qualquer aviso ou obrigação por parte do fabricante

