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Beskrivelse:
Canon RF 100mm f/2,8 L Macro IS USM
RF 100mm f/2,8 L Macro IS USM er et professionelt makroobjektiv med klassens førende 1,4x forstørrelse og en variabel, sfærisk
aberrationskontrol til justering af bokeh.

Kom tættere på med billeder, der overgår virkeligheden
RF 100mm f/2,8 L Macro IS USM er verdens første AF-makroobjektiv med en utrolig 1,4x nærforstørrelse, der giver enestående
billeder. En kontrolring til sfærisk aberration giver dig mulighed for at ændre bokeh sammen med en blød fokuseffekt, der også gør
dette objektiv perfekt til portrætter.

Utrolig 1,4x forstørrelse
Objektivet er ideelt til håndholdt makro og kommer tættere på end nogensinde før.

Justér Soft Focus og bokeh
En variabel kontrolring for sfærisk aberration kan bruges til at justere bokehen, samtidig med at du tilføjer blødt fokus, hvilket giver
dine billeder en flatterende fremtoning.

Fremragende billedkvalitet
En iris med 9 lameller og hurtig maksimal blænde på f/2,8 giver fantastiske kreative muligheder og imponerende billedkvalitet, selv ved
svag belysning.

Avanceret billedstabilisering
En hybrid billedstabilisator, der er designet til sikker håndholdt optagelse, giver stor sikkerhed med op til 5-stops kompensation.

Hurtig, lydløs og nøjagtig AF
Dual Nano USM-motorer sætter helt nye standarder mht. hurtig og lydløs fokusering og gør objektivet perfekt til stillbilleder eller video.
Objektivets design undertrykker også fokusforvrængning og sikrer ensartethed.

Kompromisløs konstruktion
Dette objektiv i L-serien har vejrbestandige forseglinger og fluoritbelægning på det udvendige element for at beskytte mod støv og
vand.
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Specifikationer:
Producent

Canon

Kategori

Objektiv

Objektiv type

Prime

Brændvidde type

Tele

Objektiv mount

RF (Canon)

Kompatible mounts

RF (Canon)

Fullframe

Ja

Macro

Ja

Billedestabilisator

Ja

Autofokus

Ja

Modlysblænde

ET-73C (Included)

Linseelement / Gruppe

17/13

Nærgrænse

26

Blændelameller

9

Største blænde

2,8

Mindste blænde

32

Brændvidde

100

Diameter

81.5

Længde

148

Vægt

730

Filter diameter

67

Leverandør

Canon
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