
Zwiedzaj-Odkrywaj-Twórz 

Irix Edge Traveller Filter Case 
 

  

  



Zespól Irix tworzą w większości fotografowie – to właśnie dlatego doskonale rozumiemy jak 

ważna jest możliwość szybkiego zarejestrowania ulotnej chwili. Każda minuta fotografowania w 

plenerze jest szansą na powstanie niezwykłego ujęcia. Wiemy, że proces fotografowania to nie tylko 

wciśnięcie spustu migawki w aparacie, lecz również szereg przygotowań i odpowiednie zabezpieczenie 

techniczne. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i setkach godzin spędzonych w podróży z aparatem w 

ręku, zaprojektowaliśmy najszybszy w obsłudze futerał na filtry prostokątne, który jest zarazem wyjątkowo 

bezpieczny - Irix Edge Traveller Filter Case! 

 

 

Założenia projektu były oczywiste:  

maksymalna ochrona filtrów podczas 

transportu, lekka konstrukcja, kompaktowy 

rozmiar, a także szybkość obsługi i wygoda 

przechowywania. 

 

 

 

 

 

Futerał Irix Edge Traveller Filter Case 

jest kompatybilny ze wszystkimi filtrami 

kwadratowymi w standardzie 100mm oraz z 

uchwytem filtrów Irix Edge IFH-100. 

 

  

Ten innowacyjny produkt umożliwia bezpieczne 

przechowywanie uchwytu Irix Edge IFH-100 z 

założonymi dwoma filtrami oraz jednego, dodatkowego 

filtra w dedykowanej kieszeni.  

  

 

  



Bądź zawsze gotowy, by osiągać spektakularne efekty 

fotograficzne 

 Każdy miłośnik fotografii krajobrazowej wie, że najbardziej efektowne 

zdjęcia wykonane są zazwyczaj o brzasku lub o zachodzie słońca. To właśnie 

takie fotografie, najdłużej zapadają w pamięci. Niestety złota godzina przemija 

bardzo szybko, a fotograf ma ograniczony czas działania, by w pełni 

wykorzystać potencjał tej magicznej pory. Irix Edge Traveller Filter Case ze 

względu na swoją przemyślaną konstrukcję pozostaje zawsze pod 

ręką, a filtry są gotowe do natychmiastowego zastosowania, gdy tylko 

światło rozpocznie swój spektakl na niebie! 

https://youtu.be/svR31CcL7sE 

 

Chroń swoje filtry niezależnie od  miejsca i 

sytuacji  
w szybki, lekki i bezpieczny sposób. 

 

 Wysokiej jakości kwadratowe filtry szklane to niemały wydatek dla każdego fotografa, z tego 

względu należy zwrócić odpowiednią uwagę na ich ochronę. Irix Edge Traveller Filter Case pozwala 

przechowywać filtry bez żadnych obaw – futerał wykonany jest z wodoodpornego, wytrzymałego 

materiału, wzmocnionego zamka, oraz sztywnej, odpornej na uderzenia struktury zewnętrznej. 

Wnętrze wykończone jest natomiast miękkim materiałem. ułatwiającym utrzymanie czystości. 

  

 

  

https://youtu.be/svR31CcL7sE


Główne cechy futerału Irix Edge Traveller Filter Case:  

 kompatybilność z filtrami kwadratowymi w standardzie 100mmx2mm 

 produkt łączy w sobie szybkość użycia, lekką konstrukcję i wyjątkową ochronę filtrów  

 może pomieścić jednocześnie uchwyt Irix Edge IFH-100 wraz z trzema filtrami 

 najwyższej jakości materiały: wodoodporny zamek i materiał zewnętrzny, sztywna struktura oraz 

przyjazny filtrom materiał użyty do wykończenia wnętrza. 

Te rozwiązania są w stanie zapewnić najlepszą ochronę filtrom fotograficznym - przed wodą, 

kurzem oraz uszkodzeniami. Z futerałem Irix Edge Traveller Case akcesoria zawsze pozostają gotowe 

do użycia – niezależnie od miejsca i czasu! 

  

Odkryj świat fotografii krajobrazowej i 

wyrusz w podróż z futerałem Irix Edge 

Traveller Filter Case. 

 

 

 

 Już wkrótce futerał Irix Edge Traveller Filter Case będzie dostępny w ofercie dystrybutorów marki 

Irix za jedyne  95zł. 

Pełną listę dystrybutorów i dealerów znajdziecie pod linkiem: 

https://irixlens.com/dealers-list/ 

 

  

https://irixlens.com/dealers-list/


Ale to jeszcze nie wszystko! 

W związku z premierą futerału Irix Edge Traveller Case przygotowaliśmy dla Was 

specjalne zestawy, dopasowane do potrzeb fotografów krajobrazu, które pozwolą na 

osiągnięcie wspaniałych efektów od razu po wyjęciu z pudełka!  

 

Irix Edge 100mm Starter Set 

Zestaw zawiera: 

 Irix Edge Traveller Filter Case 

 Irix Edge IFH-100 Filter Holder 

 

Opis zestawu: 

Zestaw przeznaczony dla każdego fotografa, który posiada 

już filtry kwadratowe. 

 

 

Irix Edge 100mm Basic Soft 

Zestaw zawiera: 

 Irix Edge Traveller Filter Case 

 Irix Edge IFH-100 Filter Holder 

 Irix Edge Soft GND 16 

 

Opis zestawu: 

 Zestaw Irix Edge 100mm Basic Soft Kit zawiera 

uchwyt z filtrem gradientowym o miękkim przejściu, 

przeznaczonym do krajobrazu z nieregularną linią horyzontu 

- na przykład w lesie, mieście, czy w górach. Jest to podstawowy zestaw dla każdego miłośnika krajobrazu. 

Irix Edge 100mm Basic Hard 

Zestaw zawiera: 

 Irix Edge Traveller Filter Case 

 Irix Edge IFH-100 Filter Holder 

 Irix Edge Hard GND 4 

 

Opis zestawu: 

 Zestaw Irix Edge 100mm Basic Hard Kit zawiera 

uchwyt i filtr gradientowy o twardym przejściu, 

przeznaczonym do fotografii krajobrazu o płaskim 

horyzoncie, takim jak na przykład na równiny, czy pejzaż nadmorski. 



 

Irix Edge 100mm Traveller Soft 

Zestaw zawiera: 

 Irix Edge Traveller Filter Case 

 Irix Edge IFH-100 Filter Holder 

 Irix Edge Soft GND 16 

 Irix Edge Reverse GND 8 

 

Opis zestawu: 

 Zestaw Irix Edge 100mm Traveller Soft Kit 

zawiera uchwyt i filtry gradientowe o przejściu miękkim i odwróconym. Filtr z miękkim przejściem pozwoli na 

fotografię krajobrazu z nieregularnym horyzontem, a dzięki filtrowi odwróconemu można nadać 

niespotykanej głębi zdjęciom wschodów i zachodów słońca. 

 

Irix Edge 100mm Traveller Hard 

Zestaw zawiera: 

 Irix Edge Traveller Filter Case 

 Irix Edge IFH-100 Filter Holder 

 Irix Edge Hard GND 4 

 Irix Edge Reverse GND 8 

 

Opis zestawu: 

 Irix Edge 100mm Traveller Hard Kit zawiera 

uchwyt i filtry gradientowe o przejściu twardym i 

odwróconym. Filtr twardy pozwoli ukazać krajobraz z 

horyzontem regularnym (płaskim), a filtr odwrócony umożliwi efektywną fotografię wschodów i zachodów 

słońca. 

 

Irix Edge 100mm Voyager Set 

Zestaw zawiera: 

 Irix Edge Traveller Filter Case 

 Irix Edge IFH-100 Filter Holder 

 Irix Edge Soft GND 16 

 Irix Edge Hard GND 4 

 Irix Edge Reverse GND 8 

Opis zestawu: 

 Z tym zestawem nie straszna będzie żadna 

wyprawa! Zestaw Irix Edge 100mm Voyager Set zawiera uchwyt oraz filtry gradientowe: miękki, twardy i 



odwrócony. Filtry te zapewnią uzyskanie poprawnej ekspozycji w każdych warunkach. 

  

Jesteś ciekaw przyszłych nowinek lub szukasz inspiracji? Sprawdź media Irix: 

Official Site: www.irixlens.com 

FB: https://pl-pl.facebook.com/Irixlens/ 

Insta: https://www.instagram.com/irixlens/?hl=pl 

http://www.irixlens.com/
https://pl-pl.facebook.com/Irixlens/
https://www.instagram.com/irixlens/?hl=pl

