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

przyjemność poinformować o premierze uchwytu na filtry prostokątne IFH-100-PRO. 

Poznaj zaawansowany uchwyt filtrów Irix Edge IFH-100-PRO! 

 
 

Marka Irix wprowadza na rynek zaawansowany uchwyt filtrów kwadratowych i 

prostokątnych wyposażony w zintegrowany filtr polaryzacyjny. 

Filtry fotograficzne to podstawowe akcesoria pozwalające osiągać imponujące efekty na 

zdjęciach. Możliwość zastosowania wielu filtrów różnego rodzaju, posiadając tylko jedno 

kompleksowe narzędzie, to wielkie ułatwienie oraz przepustka do bajkowych fotografii. 

Uchwyt IFH-100-PRO jest innowacyjnym produktem oferującym jednocześnie możliwość 

zastosowania dwóch filtrów kwadratowych (pełnych ND) lub prostokątnych (gradacyjnych ND) 

wraz z filtrem CPL. To akcesorium wyposażone jest w zintegrowany, opcjonalny polaryzator 

kołowy, który jest podstawowym narzędziem stosowanym w fotografii krajobrazu, 

umożliwiającym osiągnięcie efektów, niemożliwych do odtworzenia w postprodukcji. Uchwyt 

filtrów Irix Edge IFH-100-PRO pozwala na szybki i bezpieczny montaż filtrów na obiektywie 

dzięki blokadzie zatrzaskowej oraz jest zgodny z najbardziej popularnymi filtrami w 

standardzie 100mm o grubości 2mm lub 1.1mm (dzięki wymiennym prowadnicom 

dołączonym do zestawu).  



 

Zaaawansowany holder 

Irix Edge IFH-100-PRO to 

funkcjonalne narzędzie dla 

miłośników fotografii 

krajobrazowej. Kluczową 

cechą tego produktu jest 

możliwości zastosowania 

zarówno filtrów 

prostokątnych, jak także 

filtra polaryzacyjnego, 

który umiejscowiony może 

zostać bezpośrednio w 

uchwycie, a jego regulacja 

możliwa jest dzięki zewnętrznemu pokrętłu. Takie rozwiązanie gwarantuje precyzyjną, szybką 

i intuicyjną obsługę, przy jednoczesnym zachowaniu lekkiej i kompaktowej budowy holdera.  

 

Konstrukcja uchwytu czerpie z 

technologii opracowanych przy 

projekcie Irix Space Ready (SR). 

Holder pokryty został specjalną 

farbą minimalizującą odbicia 

światła, co pozwala na redukcję 

blików i flar, natomiast materiał, 

z którego jest wykonany, 

charakteryzuje się doskonałymi 

właściwościami mechanicznymi 

(odporność na zgniatanie, 

uderzenia i wahania temperatur). 

 

Demontowalny filtr polaryzacyjny wchodzący w skład zestawu to połączenie najnowszej 

generacji hartowanego szkła optycznego z zaawansowanymi powłokami antyrefleksyjnymi 

oraz powłoką typu Nano, która przeciwdziała osadzaniu się zabrudzeń oraz ułatwia utrzymanie 

filtra w czystości. Cechy te są gwarancją jakości produktu, która przekłada się na możliwość 

wykonywania spektakularnych zdjęć pozbawionych flar oraz winietowania niezależnie od 

warunków panujących podczas fotografowania. Holder IFH-100 PRO pozwala na jednoczesne 

zastosowanie filtra polaryzacyjnego wraz z dwoma filtrami kwadratowymi i jest kompatybilny 

z niemal każdym obiektywem o średnicy od 52mm do 95mm, poprzez zastosowanie 

odpowiedniego adaptera (adaptery o średnicach innych niż 95cm sprzedawane są oddzielnie). 



 

Zestaw Irix Edge IFH-100-PRO składa się z: 

• Uchwytu filtrów kwadratowych wraz ze zintegrowanym filtrem polaryzacyjnym 

• Wymiennych szczęk pozwalających na zastosowanie filtrów 2mm lub 1.1mm wraz z 

zestawem montażowym 

• Dedykowanego adaptera 95mm dla obiektywu Irix 15mm f/2.4 

 

Sugerowana Cena Detaliczna: 569.00 PLN 

 

Zainteresował Cię ten produkt? Już teraz sprawdź pełnię jego możliwości: 

https://www.youtube.com/watch?v=iJrlxbFCayA&feature=youtu.be  

Jesteś ciekawy jak ten produkt sprawdza się w codziennych zastosowaniach? Zapoznaj się 

z recenzją Roberta Goodlight Photography: https://irixlens.com/2021/02/16/ifh-100-pro-

robert-goodlight-review/  

Dowiedz się więcej o uchwycie Irix Edge IFH-100-PRO: 

https://irixlens.com/filters/ifh-100-pro-holder-adapters/ 

Już teraz zdobądź swój zaawansowany uchwyt filtrów, który będzie kompleksowym 

narzędziem, pozwalającym wykonywać zapierające dech w piersiach fotografie: 

https://irixlens.com/dealers-list/ lub w oficjalnym Irix Store: https://storeeu.irixlens.com/en/ 
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