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Beskrivelse:
RF 16mm f/2,8 STM: See the wider picture
Fast ultravidvinkelobjektiv med en brændvidde på 16mm
·
Stor, lysstærk f/2,8-blænde
·
Jævn og nærmest lydløs STM-fokusdrev
·
Vejer kun 165 g
·
Mindste fokuseringsafstand på 0,13 m
·
Maksimal forstørrelse på 0,26x
·
Canon RF 16mm f/2,8 STM er et alsidigt objektiv, der er velegnet til vlogging samt en række forskellige fotogenrer, som for eksempel
gruppebilleder, landskabsportrætter og arkitektur.
Det er det første ultravidvinkelobjektiv med fast brændvidde i EOS R-systemet, og det tilbyder en 16mm brændvidde, som producerer
en ekstrabred synsvinkel og overdreven fornemmelse af dybde.
Dette objektivs store f/2,8-blænde er fantastisk til at fotografere i svagt lys, f.eks. astrofotografering, og til fotografering med hurtige
lukkertider. Til vloggere giver denne egenskab dem mulighed for at fange billeder af højere kvalitet i svagere lys og skabe en lille
dybdeskarphed, selv ved vidvinkler, så motivet skiller sig ud mod en sløret baggrund.
Som et let objektiv med fast brændvidde er det en fantastisk følgesvend til vlogging på farten.
Canon RF 16mm f/2,8 STM benytter Canons STM-fokusdrev, så du kan opnå jævn og næsten lydløs fokus ved videooptagelser. Og
med en mindste fokuseringsafstand på 0,13 meter kan du fange skarpe billeder, selv når du fotograferer motiver på nært hold.
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Specifikationer:
Producent

Canon

Kategori

Objektiv

Objektiv type

Prime

Brændvidde type

Wide-angle

Objektiv mount

RF (Canon)

Kompatible mounts

RF (Canon)

Fullframe

Ja

Special elementer/coatings

1 PMo aspheric lens

Macro

Nej

Billedestabilisator

Nej

Autofokus

Ja

Modlysblænde

EW-65C (not included)

Linseelement / Gruppe

9/7

Nærgrænse

13

Blændelameller

7

Største blænde

2,8

Brændvidde

16

Diameter

69.2

Længde

40.2

Vægt

165

Filter diameter

43

Leverandør

Canon
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