
 
 

 

Promocja na zestawy filtrów – Irix Essential Filter Set!

 
Sezon fotografii wakacyjnej rozkwita w pełni! Każdy fotograf przygotowujący się 

do wyjazdu lub pragnący zarejestrować fantastyczne ujęcia, spędzając kreatywnie 

czas w pobliskiej okolicy, może nabyć akcesoria niezastąpione podczas 

fotografowania w terenie. Marka Irix uruchamia wyjątkową promocję na gotowe 

zestawy filtrów okrągłych Irix Essential Filter Set, które świetnie sprawdzą się nie 

tylko podczas wakacyjnych wojaży! Zestawy dostępne są w dniach 17-23 Maja 

2021 – kupując gotowy Set można oszczędzić aż do 20%. 

 

Niech rozkwitająca wiosna i 

nadchodzące lato zaowocują 

magicznymi zdjęciami, w 

których wykonaniu pomogą 

filtry fotograficzne zawarte w 

funkcjonalnym zestawie Irix 

Essential Filter Set. Każdy 

twórca marzący o 

spektakularnych fotografiach 

z rozmytymi falami, 

chmurami na niebie (dzięki 

filtrowi szaremu ND32), 

nasyconymi barwami oraz transparentną taflą wody (dzięki polaryzatorowi kołowemu – CPL) 

powinien sięgnąć po podstawowy zestaw filtrów Irix. Te proste akcesoria są prawdziwym 

sprzymierzeńcem otwierającym nowe możliwości na drodze rozwoju pasji. Filtry okrągłe to 

najprostsze w zastosowaniu rozwiązanie, pozwalające w znaczący sposób rozszerzyć 

możliwości posiadanego sprzętu. Postaw na nowoczesne i sprawdzone rozwiązanie marki 

Irix, któremu zaufały tysiące zadowolonych użytkowników z całego światła, osiągając 

fantastyczne efekty! Ponadto zawarty w zestawie filtr UV sprawi, że nikt nie będzie musiał 

obawiać się o uszkodzenie frontowej soczewki obiektywu ani o zabrudzenie tego kluczowego 

elementu optyki. Filtr stanowi gwarancję, że newralgiczna część drogocennego sprzętu nie 

będzie narażona na przeciwności losu w trakcie ekscytujących podróży i działań w terenie, a 

użytkownik może w pełni oddać się swojej pasji! 



 

 

 

Co sprawia, że filtry są tak ważne i dlaczego warto zdecydować się na zakup 

zestawu Irix Essential Filter Set? 

 

Zestaw filtrów Irix 

skierowany jest do osób, 

które kupiły lub chcą 

zakupić obiektyw i 

potrzebują wyposażenia w 

odpowiedni zestaw filtrów 

dostosowany do ich 

potrzeb. W tym celu 

powstał zestaw, w którego 

skład wchodzą: 

 

• Filtr UV - niezbędny do ochrony obiektywu przed zabrudzeniem i przypadkowym 

uszkodzeniem, a także odcinający światło ultrafioletowe. 

• Filtr Polaryzacyjny - podstawowy i niezbędny dodatek dla każdego fotografa. Pozwala 

osiągnąć niezwykłe efekty, niemożliwe do odtworzenia w programach graficznych. 

• Filtr Szary ND32 - filtr pozwalający na wydłużenie ekspozycji w celu uzyskania efektu 

rozmycia ruchu o średniej gęstości, co pozwala początkowym fotografom na prostą i 

intuicyjną obsługę, aby uzyskać niesamowite efekty. 

 

Irix Essential Filter Set dostępny jest w średnicach dopasowanych do 

najpopularniejszych na rynku obiektywów 

• UV+CPL+ND32 ø 52mm w sugerowanej cenie 329,00 zł, taniej o 59,00 zł niż osobno! 

• UV+CPL+ND32 ø 55mm w sugerowanej cenie 349,00 zł, taniej o 61,00 zł niż osobno! 

• UV+CPL+ND32 ø 58mm w sugerowanej cenie 389,00 zł, taniej o 66,00 zł niż osobno! 

• UV+CPL+ND32 ø 67mm w sugerowanej cenie 449,00 zł, taniej o 76,00 zł niż osobno! 

• UV+CPL+ND32 ø 77mm w sugerowanej cenie 499,00 zł, taniej o 99,00 zł niż osobno! 

 

Nie zwlekaj! Zestawy Irix Essential Filter Set dostępne są w promocji, dzięki 

której można zaoszczędzić nawet do 100 złotych tylko do 23.05.2021. 

 

Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów marki Irix 

https://irixlens.com/dealers-list/ 
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Szukasz idealnego rozwiązania dla siebie? Zapoznaj się z artykułem o 

kompletnym ekosystemie filtrów Irix Edge: 

https://irixlens.com/2021/05/11/explore-your-vision/ 

oraz dowiedz się więcej odwiedzając witrynę internetową: 

https://irixlens.com/edge-filters/  

https://irixlens.com/2021/05/11/explore-your-vision/
https://irixlens.com/edge-filters/

