C | Contemporary
SIGMA 56mm F1.4 DC DN
Najmniejszy średni teleobiektyw w swojej klasie, o doskonałej jakości optycznej.
1. Niezwykle kompaktowa obudowa o jakości optycznej porównywalnej z linią
Art.
2. Trzeci obiektyw AF F1.4 do bezlusterkowców z matrycą APS-C.
3. Płynny AF idealny do videofilmowania.

#sigma56mmContemporary #sigmaContemporary #sigma
[Kluczowe cechy]

1. Niezwykle kompaktowa obudowa o jakości optycznej porównywalnej z linią Art.
Zastosowanie najnowszej technologii przy projektowaniu tego obiektywu zaowocowało osiągnięciem najwyższej jakości obrazu, porównywalnej z pełnoklatkową serią
Art, przy zachowaniu bardzo kompaktowych rozmiarów.

2. Trzeci obiektyw AF F1.4 do bezlusterkowców z matrycą APS-C
Pierwszym obiektywem z serii była SIGMA 30mm F1.4 DC DN Contemporary, a drugim – SIGMA 16mm F1.4 DC DN Contemporary. Trzecim obiektywem jest najmniejszy w swojej klasie obiektyw SIGMA 56mm F1.4 DC DN Contemporary. Dzięki niewielkim rozmiarom idealnie nadaje się do codziennego użytku, umożliwiając uchwycenie wielu różnych od portretów poprzez fotografię uliczną czy nocną.

3. Płynny AF idealny do videofilmowania
Połączenie zoptymalizowanej konstrukcji pod kątem AF podczas filmowania oraz
wykorzystanie silnika krokowego AF, umożliwiło bardzo płynną i cichą pracę AF.
Obiektyw ten jest w pełni kompatybilny z funkcją Sony-E Fast Hybrid AF, umożliwiając niezwykle precyzyjne śledzenie AF. Włączając funkcje rozpoznawania twarzy lub
Eye-AF, ostrość będzie ciągle ustawiona na twarzy lub oku fotografowanej osoby.
[Pozostałe cechy]

 Mocowanie z pyło- i bryzgo-szczelną uszczelką
 Kompatybilny z usługą Zmiany Mocowania Obiektywu
 Każda sztuka obiektywu skontrolowana przez autorski system pomiaru jakości: A1
 9-listkowa kołowa przysłona
 Wysokiej jakości, mosiężny bagnet
 Jakość „Made in Japan”
[Specyfikacja]











Konstrukcja: 10 elementów w 6 grupach
Kąt widzenia (35mm): 28,5 stopnia
Liczba listków przysłony: 9 (przysłona kołowa)
Minimalna przysłona: 16
Minimalna odległość ostrzenia: 50cm
Maksymalna skala powiększenia: 1:7.4
Rozmiar filtra: 55mm
Wymiary: 66,5mm x 59,5mm
Waga: 280g
Dostępne mocowania: Micro 4/3, Sony-E

Więcej informacji na www.sigma-global.com.
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