
  

 

 

Obiektywy Irix oraz filtry Irix Edge to świetne prezenty w promocyjnej 

cenie! 

 

 

 

 

Nadchodzą święta, a to oznacza szał prezentowych zakupów. Marka Irix nie 

zapomniała o fotografach i oferuje rozmaite zestawy produktów w różnych 

przedziałach cenowych. W tegorocznej ofercie producenta każdy możne znaleźć 

atrakcyjny upominek dla swoich najbliższych – niezależnie od tego czy stawiają 

pierwsze kroki w świecie fotografii, czy są zaawansowanymi użytkownikami. 

Świąteczne zestawy promocyjne będą dostępne od 10 do 24 grudnia 2020. To 

idealna okazja by pomyśleć o gwiazdkowych podarunkach dla swoich bliskich 

zajmujących się fotografią lub uzupełnić własną torbę o wysokiej jakości 

obiektywy i akcesoria! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Irix 45mm f/1.4 Dragonfly (dostępny z mocowaniami: Canon, Nikon oraz Pentax) 

wraz z uchwytem do filtrów IFH100 oraz kompatybilnym adapterem o średnicy 

77mm. Cena: 2775zł zamiast 3049zł! 

 

 
 

Zestaw Irix 45mm f/1.4 z uchwytem IFH-100 i odpowiednim adapterem to prawdziwa gratka 

dla każdego amatora fotografii niezależnie od stażu. Ten niezwykle uniwersalny zestaw 

umożliwia uchwycenie niemalże każdego kadru – nie ważne czy lubisz fotografię uliczną, 

portret,  podróżniczą, czy krajobrazową. Niesłychanie uniwersalna ogniskowa 45mm (z 

powodzeniem zastępująca ogniskowe 35mm-50mm) pozwoli Ci bez ograniczeń realizować 

swoją pasję, a wysoka światłosiła f/1.4 pozwoli nie tylko efektownie odseparować 

fotografowany obiekt od tła, lecz także wykonywać atrakcyjne ujęcia w kiepskich warunkach 

oświetleniowych, w tym np. fotografować w nocy. Dzięki połączeniu niesamowicie ostrego 

obrazu jaki generowany jest przez obiektyw Irix 45mm f/1.4 zdjęcia będą szokowały ilością 

detalu a dzięki uchwytowi Irix Edge IFH-100 będziesz mógł wykorzystać filtry w popularnym 

standardzie 100mm w celu zbalansowania ekspozycji do panujących warunków. Specjalna, 

uszczelniona i wytrzymała konstrukcja obiektywu (wykończenie Dragonfly) to pewność 

trwałości na lata. Wszystkie te cechy sprawiają, że możesz być pewien długiej i niezawodnej 

pracy niezależnie od warunków w jakich przyjdzie Ci fotografować. 

 

 

 

 



 

 

 

Zestaw podstawowy z prostokątnym filtrem połówkowym, uchwytem IFH-100 

oraz futerałem – do wyboru filtr z miękkim przejściem: Irix Edge 100mm Basic 

Soft  w cenie 731zł zamiast 850zł 

 

lub z twardym przejściem: Irix Edge 100mm Basic Hard w cenie 748zł zamiast 

870zł! 



 

 

 

Filtry Irix Edge 100mm Basic to gratka dla każdego fotografa krajobrazu. Zestawy zawierają 

uchwyt Irix Edge IFH-100 umożliwiający zamocowanie filtrów na obiektywie, praktyczny filtr 

połówkowy Irix Edge Soft GND 16 (dedykowany do ujęć z nieregularną linią horyzontu np. w 

lesie, mieście czy górach) lub Irix Edge Hard GND 4 (dedykowany do ujęć z regularną linią 

horyzontu np. równin czy nad morzem), a wszystko zapakowane jest w wytrzymały i 

precyzyjnie wykonany futerał Irix Edge Traveller Filter Case (mieszczący zarówno filtr jak i 

uchwyt należycie zabezpieczając obie rzeczy). Zestaw ten świetnie sprawdzi się za każdym 

razem gdy warunki w jakich fotografujemy nie pozwalają osiągnąć poprawnej ekspozycji: 

obserwujemy prześwietlone lub niedoświetlone partie obrazu. Filtr połówkowy neutralny 

szary umożliwia zakrycie górnej (naturalnie najjaśniejszej) partii obrazu w celu ujednolicenia 

ekspozycji dzięki czemu możemy osiągnąć piękne, bogate kolory z zachowaniem dużej ilości 

informacji w całym kadrze. Ważną cechą całego zestawu jest niezwykle kompaktowa i lekka 

konstrukcja dzięki czemu chce się go zawsze zabrać ze sobą. 

 

Zestaw z kwadratowym filtrem szarym ND o 13% taniej: Irix Edge 100 IR wraz z 

uchwytem do filtrów IFH100, futerałem, adapterem o średnicy 77mm oraz 

kompletem protektorów do filtrów. Dostępne gęstości do wyboru: ND8, ND32, 

ND128, ND256, ND1000 w cenie 800zł zamiast 919zł oraz ND32000 w cenie 

834zł zamiast 959zł 

 

 
 

Kreatywny zestaw filtrów 100mm gotowy do użycia zaraz po wyjęciu z pudełka! Często 

zaobserwować można widowiskowe, niesamowite zdjęcia z rozmytym ruchem chmur, ludzi 

samochodów, czy wody, które sprawiają niesamowite wrażenie na odbiorcach. Wykonanie  



 

 

 

takich fotografii może być w zasięgu każdego dzięki wykorzystaniu elementów tego zestawu 

świątecznego Irix Edge! Znajduje się w nim uchwyt filtrów 100mm Irix Edge IFH-100 (najlżejszy 

i najwytrzymalszy uchwyt w swojej klasie!), filtr szary i dedykowany zestaw ochronny do 

filtrów kwadratowych oraz prostokątnych - Protector Set. Istotną cechą akcesoriów Irix Edge 

jest najwyższej jakości szkło optyczne z którego są wytworzone, gwarantujące zachowanie 

doskonałej ostrości obrazu, a powłoki jakie naniesiono na filtr zapewniają wierną reprodukcję 

kolorów. Do zestawu dołączony jest adapter w najpopularniejszej średnicy 77mm 

umożliwiający używanie zestawu natychmiast po zakupie. Wszystko to wraz z dedykowanym 

futerałem Irix Edge Traveller Filter Case, który sprawi że transport filtrów jest się bezpieczny i 

niesamowicie łatwy.  
 

 

Zaplanuj upominki dla swoich bliskich lub sam spraw sobie wymarzony 

prezent 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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