Varenummer: NISI106962

NISI FILTERHOLDER 150 FOR SAMYANG 14MM

1,080.00
DKK ex moms

1,350.00
DKK incl moms

Produkteksperter:

Henrik Duus Preuss

Jakob Worre

henrik@goecker.dk

jakob@goecker.dk

35865108

35865142

København

Aarhus

Beskrivelse:
NiSi 150mm filterholder er produceret i aluminium af højeste kvalitet i ét stykke, som bedarbejdes i en CNC-maskine, og med sort
matteret finish på overfladen. Skruedetaljerne er lavet af kobber beklædt med sort nikkel. Det er slidstærkt og vil minimere effekten af
strejflys på billederne. NiSi 150mm filterholder til Samyang 14mm er specielt udformet til brug med Samyang 14mm Ultra Wide-Angle
f/2.8 IF ED UMC, men kan også bruges med andre vidvinkelobjektiver.
Kvadratiske og rektangulære filtersystemer løser problemer, som runde skruefiltre sjældent kan løse. Det er desuden praktisk og
økonomisk, at kvadratiske eller rektangulære filtre kan bruges med objektiver i mange forskellige størrelser.
En anden fordel er, hvis du fotograferer et landskab, hvor horisontlinjen er off-center, og du vil balancere lysintensiteten i begge dele af
billedet, dvs. en lys himmel og en mørkere forgrund. Med rektangulære filtre kan overgangen i motivet gøres helt usynlig. Dette skyldes,
at filtret kan flyttes op og ned i filterholderen, så de passer til det ønskede motiv. Nogle rektangulære ND-filtre findes med blød eller hård
overgang fra mørkt til klart filter uden effekt. Filter med blød kant anbefales til vidvinkelobjektiver, og hård kant anbefales til normale og
længere brændvidder
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Produceret i aluminium af højeste kvalitet
Præcis CNC-bearbejdning
Sort matteret overflade
Anti-refleks design
Kobberskrue beklædt med sort nikkel
Hurtig montering
Klarer ekstreme temperaturer
Kompatibel med 150mm firkantede filtre (2mm tykkelse)
Kan håndtere op til tre filtre samtidigt
360 graders rotation
Designet til brug på super-vidvinkelobjektiver, specifikt Samyang 14mm Ultra Wide-Angle f/2.8 IF ED UMC
Ingen sorte hjørner eller vignettering
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Specifikationer:
Producent

Nisi

Kategori

Filter

Filtertype

Filter holder

Leverandør

Focus Nordic *
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