IRIX EDGE FILTERS – Explore Your Vision
Zapewne jak każdy twórca na drodze swojego rozwoju zastanawiasz się nad
doborem odpowiednich filtrów, które pozwolą uzyskać zamierzone rezultaty. Różni
producenci oferują rozmaite rozwiązania pozwalające efektywnie wykorzystywać
możliwości płynące z zastosowania filtrów. Marka Irix posiada w swojej ofercie
kompleksowe portfolio filtrów dla fotografów i filmowców, wśród których użytkownik
może wybierać pomiędzy tradycyjnymi okrągłymi filtrami wkręcanymi, a filtrami
prostokątnymi, tworzącymi spójny ekosystem pozwalający dopasować optymalne
rozwiązanie dla każdej sytuacji. Chcielibyśmy przybliżyć główne podobieństwa i różnice
oraz pomóc w rozwianiu wątpliwości, które narzędzie najlepiej sprawdzi się w
fotograficznej lub filmowej torbie. Zapraszamy do zapoznania się z pełną gamą filtrów
Irix Edge – nowoczesnymi, sprawdzonymi produktami wysokiej jakości. Filtry pozwolą
osiągnąć kreatywne efekty niemożliwe do uzyskania bez stosowania tych niepozornych
akcesoriów. Odkryj swoją wizję i wyruszaj na wyprawę z filtrami Irix Edge!

Irix Edge - Rozpoznawalna Jakość Uznana przez Użytkowników
na Całym Świecie
Irix to marka tworzona przez prawdziwych pasjonatów – fotografów, filmowców, inżynierów
optycznych. Zamiłowanie do wizualnej projekcji, wiedza oraz doświadczenie przekuwają się
na możliwość precyzyjnej identyfikacji potrzeb odbiorcy. Mając świadomości co jest tak
istotne w procesie twórczym staramy się dostarczać optymalne rozwiązania pomagające
wizualnie kreować rzeczywistość – kieruje nami instynkt twórców. Przekonajcie się co o
produktach Irix mówią użytkownicy z całego świata!
„One of the better performing filters that I’ve ever seen”
Dave McKeegan, United Kingdom
„They are well made, optically excellent, and extremely competitively priced”
Dustin Abbot, Canada
„Once I tried the Irix Edge filters, I fell in love and I never changed them. They are really clear,
they don’t add any kind of artifacts, (like fringing or chromatic aberrations on the edges of the
photo), they are really well-built and solid. Overall, they are exactly what I expect from a filter:
the freedom to use it, without compromises in the quality of my shots (and you know, the
quality and the sharpness for me, are everything).”
Riccardo Mantero, Italy
„Its construction is solid. It has a very good grip. It perfectly meets my expectations. A reliable
and efficient filter. “
Dimitri Burriau – Jahz Design, France
„The filter came in a high-quality plastic box, which is also suitable for long-term transport and
storage. The color management is very successful. The colors are reproduced accurately and
cleanly. Other competing products often fail because of this. Its coating prevents scratches and
is antistatic, which is very noticeable during use. Regardless of its high resistance, the filter is
pleasantly thin. I would recommend it to everyone without hesitation, it makes my work easier
and more pleasant when creating extraordinary images.”
Johannes Li, Germany
„These Irix filters are very good”
Andy Astbury, United Kingdom
„It does an incredible job even with the yellow of city lights making the images much cleaner
and real, then the lightness and ease of use make it a filter that allows you to create high-level
professional shots! “
Stefano Perrone, Italy
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Podstawowy wybór, aby rozpocząć przygodę z filtrami! To nieodzowne akcesoria wkręcane na
gwint obiektywu – łatwe i szybkie w użyciu, a przy tym praktyczne!
Lekkie, kompaktowe w zastosowaniu - niemalże niezauważalne po zamocowaniu i nie
wpływające znacząco na rozmiar zestawu fotograficznego
Perfekcyjna ochrona frontowej soczewki obiektywu w każdej, nawet najbardziej
niespodziewanej sytuacji, bez degradacji optycznej jakości obrazu
Filtry UV: Świetne zabezpieczenie soczewki oraz eliminacja niepożądanego promieniowania
ultrafioletowego, które może powodować spadki kontrastu i nasycenia barw
Filtry Polaryzacyjne: Gwarancja spektakularnych efektów niemożliwych do osiągnięcia w
postprodukcji poprzez zredukowanie odblasków oraz podniesienie wyrazistości kolorów
Filtry Pełne Szare ND (o różnej gęstości): Ograniczanie ilość światła docierającego do matrycy. Są
idealne dla wydłużenia czasu naświetlania w przypadku zrównoważonej ekspozycji w kadrze, a
także podczas fotografowania z maksymalnym otworem przysłony w słoneczny dzień
Filtry Light Pollution: Specjalistyczne filtry dla miłośników nocnego krajobrazu, które eliminują
niechciane zafarby od lamp sodowych i nadają głębi nocnemu firmamentowi
Występują w wersji standardowej oraz SR – Super Resistance, która charakteryzuje się
zwiększoną wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne.
Dostępne w najpopularniejszych średnicach dla większości obecnych na rynku obiektywów!

System filtrów prostokątnych 100mm
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Rozwiązanie High-End dedykowane średniozaawansowanym i profesjonalnym użytkownikom
Duże możliwości pracy w terenie i komfortowej adaptacji do zmiennych warunków, dzięki
zaawansowanej konfiguracji - opcja łączenia wielu filtrów pozwala dowolnie kreować ekspozycję
Filtry Pełne Szare ND (o różnej gęstości): Ograniczanie ilość światła docierającego do matrycy. Są
idealne dla wydłużenia czasu naświetlania w przypadku zrównoważonej ekspozycji w kadrze, a
także podczas fotografowania z maksymalnym otworem przysłony w słoneczny dzień
Filtry gradacyjne ND (połówkowe – o różnej gęstości) – pozwalają zacienić pożądaną część
kadru w przypadku zróżnicowanej ekspozycji
o Z miękkim przejściem (Soft ND) – dla horyzontu o nieregularnej linii
o Z twardym przejściem (Hard ND) – dla horyzontu o regularnej linii
o Reverse – do zdjęć o wschodzie i zachodzie słońca (wyciemniają środek kadru)
Dwa uchwyty do wyboru: Standardowy IFH-100 - pozwalający używać filtrów pełnych i
gradacyjnych oraz zaawansowany holder IFH-100 PRO - oferujący dodatkowo możliwość
zastosowania kołowego filtra polaryzacyjnego (znajduje się w zestawie wraz z uchwytem)
Komfortowa aplikacja - specjalne adaptery do obiektywów o najpopularniejszych średnicach
Wygodne w przechowaniu i transporcie oraz szybkie w zastosowaniu dzięki dedykowanemu
futerałowi Irix Edge Traveller Filter Case, pozwalającemu tworzyć funkcjonalne zestawy

Magnetic Mount System – Filtry magnetyczne dla obiektywów Irix Cine
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Filtry MMS to paszport do świata zaawansowanej kinematografii – efektywnie działające
akcesoria, pozwalające panować nad ujęciami w mgnieniu oka
Przełomowe rozwiązanie zaprojektowane specjalnie dla filmowych obiektywów Irix Cine –
kompatybilne z pełną gamą dzięki zunifikowanej średnicy
Błyskawiczne narzędzie pozwalające kontrolować ekspozycję i oszczędzać czas za sprawą
możliwości dowolnego łączenia wielu filtrów
Gwarancja bezpieczeństwa frontowej soczewki drogocennej optyki, a także eliminacja ryzyka
uszkodzenia gwintu obiektywu w trakcie zmiany filtra przez czynniki zewnętrzne (pył, piach, itd.)
Filtry Pełne Szare ND (o różnej gęstości): Ograniczanie ilość światła docierającego do matrycy.
Niezastąpione podczas nagrań z maksymalnym otworem przysłony w jasnych przestrzeniach
Filtry Polaryzacyjne: Gwarancja spektakularnych efektów niemożliwych do osiągnięcia w
postprodukcji poprzez zredukowanie odblasków oraz podniesienie wyrazistości kolorów
Filtry UV: Świetne zabezpieczenie soczewki oraz eliminacja niepożądanego promieniowania
ultrafioletowego, które może powodować spadki kontrastu i nasycenia barw

A Ty który wybierasz?
https://irixlens.com/edge-filters/

