
  

 

Firma Next77 Sp. z o.o., będąca oficjalnym dystrybutorem produktów 

marki Irix, ma przyjemność poinformować o starcie tegorocznej 

promocji Black Friday. 

  

Startuje promocja Black Friday 2020 z Irix! 

W dniach od 23 do 30 listopada 2020 obowiązywać będzie czarnopiątkowa oferta 

specjalna na produkty Irix oraz Irix Edge. Będzie to doskonała okazja do nabycia nowego 

obiektywu, funkcjonalnego filtra lub wcześniejszego zaplanowania świątecznego prezentu 

w znakomitej cenie! 

W ramach tegorocznej oferty na Czarny Piątek marka Irix przygotowała rozbudowany wachlarz 

ofert, spośród których każdy odnajdzie coś dla siebie. Dla fotografów z okazji BLACK Friday 

dostępne w promocji będą obiektywy z linii premium - BLACKstone. Poszukując kreatywnej 

perspektywy i chcąc mieć pewność, że w kadrze uda się zawsze zawrzeć cały motyw – sięgnij 

po obiektyw Irix 11mm f/4.0, który w wersji BLACKstone nabyć można aktualnie z 24% 

rabatem, czyli w cenie wersji podstawowej Firefly! 

Chcesz rozpocząć swoją przygodę z fotografią krajobrazową? Obiektyw Irix 15mm f/2.4 

BLACKstone pozwoli na wykonanie atrakcyjnych ujęć również w niekorzystnych warunkach 

oświetleniowych, a w czarnopiątkowej ofercie można kupić go wraz z uchwytem IFH-100 oraz 

zestawem protektorów na filtry prostokątne gratis (ich wartość to aż 250zł). 

 



 

 

 

Marka Irix nie zapomniała również o ambitnym filmowcach, którzy będą mogli nabyć 

obiektywy kinematograficzne Irix Cine z upustem wynoszącym aż 1000zł! To przemyślane i 

kompleksowe rozwiązanie przystosowane do efektywnej pracy w terenie oraz na planie 

filmowym. Podpowiadamy, że obiektywy Irix Cine można uzupełnić o sprytne akcesoria 

Magnetic Mount System, które usprawnią nagrywanie wideo jeszcze bardziej! Należą do nich 

najnowsze filtry magnetyczne, które można zmieniać i łączyć w mgnieniu oka! Stwórz swoją 

własną filmową historię z Irix Cine już teraz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A może brakuje Ci odpowiednich akcesoriów, które pozwolą wznieść się Twojej fotografii na 

wyższy poziom i dodadzą zdjęciom oczekiwanych efektów? Sięgnij po filtry! Marka Irix 

przygotowała pełną gamę wysokiej jakości filtrów okrągłych o różnych średnicach, spośród 

których każdy wybierze narzędzie odpowiednie dla siebie. Dzięki czarnopiątkowej okazji 

dostępne są one w wyjątkowo atrakcyjnych cenach! 

 

Świętuj Czarny Piątek z Irix! 
 

Znajdź już teraz swojego najbliższego dealera Irix: https://irixlens.com/dealers-list/ 

lub odwiedź oficjalny sklep Irix Store: https://storeeu.irixlens.com/pl/ 
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