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Beskrivelse:
De professionelles ultravidvinkel
EF 14mm f/2.8L II USM er den krævende professionelles ultravidvinkel. Den benytter UD og asfæriske linser til at opnå fænomenal
billedkvalitet. Med største blænde på f/2,8 en det også velegnet til optagelse i svagt lys.

Et særligt perspektiv
Med en billedvinkel på hele 114° viser Canon EF 14mm f/2,8L II USM mere end det menneskelige øje. Det er perfekt til at vise små
interiører, store motiver fotograferet tæt på eller dramatiske landskaber. Objektivet er desuden fremragende til at skabe en stærk
fornemmelse af afstand mellem forgrund og baggrund.

L-konstruktion
Som alle Canons L-objektiver kombinerer EF 14mm f/2,8L II USM præcisionsoptik og uovertruffen mekanisk kvalitet. Forsegling mod
støv og fugt beskytter effektivt mod vind og vejr, selv under ekstreme forhold.

Blænde f/2,8
Den store blænde f/2,8 muliggør fotografering uden flash selv i svagt lys, uden at du behøver giver afkald på dybdeskarpheden.

Asfærisk og UD-elementer
Canon EF 14mm f/2,8L II USM er udstyret med to særlige linsetyper for at sikre optimal visuel ydelse: Asfæriske linser for at korrigere
sfærisk aberration, og Super UD (ultra-low dispersion) linser for at eliminere sekundær kromatisk aberration. Resultatet er skarpe,
kontrastrige kvalitetsbilleder fra billedhjørne til billedhjørne uden forvrængning.

Ring USM-autofokus med manuel efterjustering
Canons ring USM-autofokussystem benytter ultrasoniske vibrationer til hurtig, præcis og nærmest lydløs fokusering. Objektivet kan til
hver en tid efterfokuseres manuelt på den store fokusring, der ikke bevæger sig under autofokus. Det giver dig mulighed for at flytte
fokus, når det ønskes.

Saturday, June 25, 2022

Specifikationer:
Producent

Canon

Kategori

Objektiv

Objektiv type

Prime

Brændvidde type

Wide-angle

Objektiv mount

EF (Canon)

Kompatible mounts

EF (Canon)
EF-S (Canon)

Fullframe

Ja

Special elementer/coatings

Aspherical & UD elements. Super Spectra coating to reduce ghostings and flare

Billedestabilisator

Nej

Autofokus

Ja

Vejrbestandig

Ja

Intern fokus

Nej

Modlysblænde

Yes - Integrated

Linseelement / Gruppe

14/11

Maks synsvinkel

81° 104° 114°

Nærgrænse

20

Blændelameller

6

Største blænde

2,8

Mindste blænde

22,0

Brændvidde

14

Diameter

80

Længde

94

Vægt

645

Leverandør

Canon
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