
Firma Next77 Sp. z o.o., będąca oficjalnym dystrybutorem produktów marki Irix, ma 

przyjemność poinformować o premierze obiektywu Irix 45mm f/1.4 z mocowaniem Fujifilm G-

mount. 

Odkryj magię fotografii średnioformatowej wraz z obiektywem Irix 

45mm f/1.4 wyposażonym w natywne mocowanie do aparatów 

Fujifilm GFX! 

 

Marka Irix Lens wprowadza na rynek standardowy obiektyw szerokokątny o ogniskowej 

45mm z dedykowanym mocowaniem pozwalającym na zastosowanie wraz z aparatami 

Fujifilm z serii GFX, wyposażonymi w matryce średnioformatowe. 

Cyfrowy średni format to ukłon w stronę tradycyjnej fotografii analogowej i powrót do korzeni, 

które zdefiniowały plastykę oraz jakość obrazu uwiecznianego na zdjęciach. Dzisiaj marka Irix 

udostępnia twórcom poszukującym ikonicznej jakości obrazu połączonej z mistyczną 

plastyką narzędzie, które pozwoli zrealizować najśmielsze wizje twórcze – obiektyw Irix 

45mm f/1.4 G-mount. Jest to produkt innowacyjny, gdyż jako prekursor przeciera szlak 

standardowych obiektywów szerokokątnych o dużej światłosile, które są w stanie sprostać 

matrycom średnioformatowym. Maksymalna wartość przysłony f/1.4 w połączeniu z 

rozmiarem sensora aparatów z serii Fujifilm GFX zapewnia nie tylko płytką głębię ostrości, lecz 

również gładkie przejścia pomiędzy poszczególnymi obszarami ostrości oraz szeroki zakres 

tonalny.  



 

Szeroki otwór względny przysłony f/1,4 

pozwala na wyraźną separację tła oraz pracę 

w trudnych warunkach oświetleniowych, a 

dzięki wysokiej wydajności optycznej, na którą 

składają się wysoka ostrość, znikome 

aberracje chromatyczne oraz wyrazisty 

mikrokontrast – obiektyw ten z powodzeniem 

może stać się najczęściej wykorzystywanym 

uzupełnieniem aparatu, które pomoże 

tworzyć malownicze ujęcia.  

 

Irix 45mm f/1,4 GFX to profesjonalny obiektyw zaprojektowany z myślą o aparatach Fujifilm 

GFX, który posiada wykonaną z materiałów 

wysokiej jakości przemyślaną konstrukcję, 

opartą na wiedzy inżynierów Irix Lens, zdobytej 

przy projektowaniu i produkcji obiektywów 

pełnoklatkowych. Bogate doświadczenie zespołu 

R&D, wiedza z zakresu optyki oraz precyzja 

wykonania soczewek pozwoliły na osiągnięcie 

imponującej rozdzielczości obrazu.  

 

 

Obiektyw wyposażony jest w mechanizm przysłony składający się z 9 listków o zaokrąglonym 

kształcie. Zapewnia on miękkie i łagodne rozmycie tła, które przekłada się na zaokrąglony 

efekt bokeh. To solidne narzędzie dla rzemieślnika oczekującego pewnych rozwiązań, jak 

również dla twórcy chcącego realizować najśmielsze artystyczne wizje. 

 

 

Wysoką precyzję ostrzenia zapewnia szeroki 

pierścień ostrości, posiadający dużą wytrzymałość 

mechaniczną. Specjalne teksturowanie oraz 

wytłoczenie umożliwiają łatwiejsze ostrzenie. Nad 

pierścieniem znalazła się znana z pełnoklatkowych 

obiektywów Irix blokada ostrości Focus Lock 

umożliwiająca zablokowanie mechanizmu w 

konkretnym położeniu.  

 

 



 

Irix 45mm f/1.4 GFX występuje w 

wykończeniu Dragonfly łączącym w sobie 

lekkość i ergonomię wersji Firefly oraz 

wytrzymałą magnezową obudowę 

stosowaną w obiektywach z serii 

Blackstone. Obiektyw posiada również 

uszczelnienia ulokowane w 5 miejscach, 

umożliwiające ochronę obiektywu 

podczas pracy w trudnych warunkach 

atmosferycznych.  

 

Prawdziwa twórcza ekspresja jest już na wyciągnięcie ręki wraz z obiektywem Irix 45mm 

f/1.4 dedykowanym do średnioformatowych aparatów Fujifilm GFX! 

 

Sugerowana Cena Detaliczna: 3175,00zł 

Dowiedz się więcej o obiektywie Irix 45mm f/1.4: 

https://irixlens.com/lenses-old/45mm-gfx/ 

Już teraz zdobądź swój uniwersalny obiektyw z mocowaniem Fujifilm G-mount u szerokiej 

sieci autoryzowanych dealerów: https://irixlens.com/dealers-list/ lub w oficjalnym Irix Store:  

https://storeeu.irixlens.com/en/ 
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