S | Sports
SIGMA 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM
Absolutnie wyjątkowy
Skutecznie pokrywa zakres od standardu do super-tele
1. Wysoka jakość optyczna w zakresie najczęściej wykorzystywanym przez profesjonalnych fotografów.
2. Unikalna konstrukcja mechaniczna łącząca wytrzymałość i kompaktowość.
3. Konstrukcja zapewniająca uchwycenie każdej pożądanej chwili.
4. Kolekcja teleobiektywów 600mm SIGMA dostosowana do różnych potrzeb fotografów.

#sigma60600mmSports #sigmaSports #sigma

Pierwszy na świecie teleobiektyw o 10-krotności zoom i ogniskowej
600mm
Pokrywając zakres od 60mm do 600mm, ten 10-krotny super teleobiektyw zachowuje
tą samą jakość obrazu co SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM z linii Sports.
Dzięki wyjątkowej konstrukcji 25 elementów w 19 grupach, obiektyw prezentuje równą jakość obrazu w całym zakresie ogniskowych. Dodatkowo, obiektyw ten został
wyposażony w inteligentny system OS, który zapewnia efekt stabilizacji na poziomie
4 EV. Szybki AF, dzięki ultradźwiękowemu silnikowi HSM ze zaktualizowanym algorytmem, umożliwia błyskawiczne uchwycenie chwili. Wysoka uniwersalność, wysoka
jakość obrazu i duża mobilność, to cechy które stawiają obiektyw SIGMA 60-600mm

F4.5-6.3 DG OS HSM na nowy poziom jakościowy uniwersalnych obiektywów.
[Kluczowe cechy]

1. Wysoka jakość optyczna w zakresie najczęściej wykorzystywanym przez profesjonalnych fotografów
Obiektyw wyposażono w 3 elementy FLD (o właściwości zbliżonej do fluorytu) i 2
elementy SLD (o niskiej dyspersji) aby zapobiec występowaniu wszelkiego rodzaju
aberracji chromatycznych, które pojawiają się często przy bardzo dużych ogniskowych. Dzięki temu, obiektyw cechuje się wysoką rozdzielczością od centrum, do
brzegów kadru. Dodatkowo, fotografując z ogniskową 200mm, obiektyw SIGMA 60600mm F4.5-6.3 DG OS HSM możemy wykorzystywać jako obiektyw macro, dzięki
powiększeniu 1:3.3.

2. Unikalna konstrukcja mechaniczna łącząca wytrzymałość i
kompaktowość
W celu zachowania najwyższego komfortu użytkowania wymaganego dla obiektywu
o 10-krotności zoom’a, SIGMA 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM Sports wykonano z
kilku rodzajów materiałów takich jak stopy magnezu, termicznie stabilny kompozyt
(TSC) oraz plastik wzmacniany włóknem węglowym. Odpowiednie wykorzystanie
tych 3 rodzajów materiałów umożliwiło zredukować wagę obiektywu w celu poprawy
komfortu użytkowania.

3. Konstrukcja zapewniająca uchwycenie każdej pożądanej chwili
Pierścień ogniskowej został zaprojektowany w taki sposób, aby zmiana ogniskowej
przebiegała w maksymalnie płynny sposób. Jak każdy obiektyw z linii Sports, pyło- i
bryzgoszczelna obudowa zapewnia bezpieczne użytkowanie w nawet najtrudniejszych warunkach, a dodatkowe powłoki wodoodporne i olejoodporne powodują, iż
obiektyw ten z pewnością sprosta oczekiwaniom profesjonalnych fotografów.

4. Kolekcja teleobiektywów 600mm SIGMA dostosowana do różnych potrzeb fotografów
Pojawienie się obiektywu SIGMA 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM powiększyło kolekcję obiektywów SIGMA o ogniskowej 600mm do 3 obiektywów. SIGMA 60-600mm
F4.5-6.3 jest uniwersalnym obiektywem, zapewniającym wysoką jakość obrazu i mobilność, pokrywając szeroki zakres ogniskowych od standardu do super-tele. Zarówno ten obiektyw, jak i SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS Sports sprostają najwyższym wymaganiom profesjonalistów, a dodanie do rodziny lekkiego i kompaktowego
modelu SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary, spowodowało iż
fotografowanie stało się jeszcze bardziej wygodne i przyjazne.
[Pozostałe cechy]

 Możliwość podłączenia najnowszych telekonwerterów SIGMA TC-1401 i TC2001






Mocowanie statywowe
Osłona przeciwsłoneczna z plastiku wzmocnionego włóknami węglowymi
Wyposażenie w limiter ostrości
Funkcja Manual Override (MO) umożliwia między przełączaniem trybu tzw.
Full Time Manual*
* Ustawiając przełącznik w pozycji MO, podczas używania ciągłego AF, poprzez obrót pierścienia ostrości obiektyw
przełącza się na ręczne ostrzenie. Za pomocą SIGMA USB DOCK, możliwe jest ustawienie czułości pierścienia
ostrości po jakim obiektyw ma się przełączyć na tryb ręcznego ostrzenia.

 Przycisk blokady zoomu, możliwy do włączenia przy każdej oznaczonej ogniskowej
 Kompatybilny z konwerterem SIGMA MC-11
 Kompatybilny z SIGMA USB DOCK
* USB DOCK nie występuje z mocowaniem Sony-E

 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”
 Dostępne mocowania: SIGMA, Canon i Nikon
[Specyfikacja]
 Konstrukcja: 25 elementów w 19 grupach
 Kąt widzenia (35mm): 39,6 – 4,1 stopnia
 Liczba listków przysłony: 9 (przysłona kołowa)
 Minimalna przysłona: F22-F32
 Minimalna odległość ostrzenia: 60-260cm
 Maksymalna skala powiększenia: 1:3.3 (200mm)
 Rozmiar filtra: 105mm
 Wymiary: 120,4mm x 268,9mm
 Waga: 2,700g
Więcej informacji: www.sigma-global.com
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