
 
 

 

Tydzień mocowań Sony z Irix! 

 
Rozpoczęła się promocja na kinematograficzne obiektywy Irix Cine 

dedykowane do kamer i aparatów Sony z mocowaniem E. Przez 

najbliższy tydzień, do 16. Maja będziecie mieli okazję nabyć wszystkie 

obiektywy Irix Cine z mocowaniem Sony E aż o 500zł taniej! 
 

Marka Irix posiada w swojej ofercie nie tylko obiektywy fotograficzne, lecz również filmowe. 

To funkcjonalne narzędzia dedykowane dla pasjonatów kinematografii oraz profesjonalistów, 

które ułatwiają pracę na planie filmowym oraz zapewniają świetną jakość obrazu. Do wyboru 

są obiektywy 11mm T4.3, 15mm T2.6, 45mm T1.5 oraz 150mm T3.0 Macro 1:1. Postaw na 

solidne rozwiązania w atrakcyjnej cenie i pozwól rozwinąć skrzydła swoim aparatom i 

kamerom wyposażonym w mocowanie Sony E, przypinając do nich obiektywy Irix Cine! 

 

Dlaczego warto zdecydować się na obiektyw stworzony specjalnie do 

zastosowań filmowych? 

 

Wszystko w kinematografii obraca się wokół 

prędkości. Produkcja wideo różni się od fotografii 

ze względu na większą ilość osób 

zaangażowanych w produkcję, napięte terminy 

oraz inne czynniki wpływające na specyfikę 

realizacji filmowych. Obiektywy Irix Cine, są tak 

zbudowane, aby wydobyć pełnię możliwości 

głównego narzędzia twórcy filmowego – kamery 

lub aparatu, a poprzez to usprawniać działanie i 

ułatwiać pracę na planie wszystkim członkom 

ekipy realizatorskiej. 

 

 

 



 

 
Dedykowane funkcje ułatwią Ci działanie! 

 

Obok cech identyfikujących całą optykę Irix, jak doskonała jakość wykonania, uszczelniona, 

zwarta i wytrzymała konstrukcja, warto wspomnieć, że obiektywy z linii Irix Cine wyposażone 

są w specjalne zębatki wspomagające pracę systemów Follow Focus, natomiast oznaczenie 

światłosiły parametrem T przekłada się na pewność, że do matrycy zawsze dociera taka sama 

ilość światła, czyniąc kolejne ujęcia przewidywalnymi i spójnymi wizualnie. Ponadto, filmowcy 

często pracują z obiektywami, tworzącymi cały zestaw, tzw. Set – dlatego tak ważne jest, aby 

poszczególne wersje o różnych ogniskowych były ze sobą kompatybilne. Obiektywy Irix są 

stworzone tak, aby idealnie ze sobą współpracować. Od zębatek zamocowanych w tych 

samych miejscach, po spójną reprodukcję kolorów w całym secie.  

 

 

Innowacyjność to kluczowa cecha nowoczesnych narzędzi usprawniających 

pracę twórców. 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, dział rozwoju Irix, chcąc uczynić pracę 

operatorów prostszą i przyjemniejszą, wymyślił nowy, rewolucyjny sposób mocowania 

akcesoriów. Magnetyczne filtry MMS (Magnetic Mount System) można łatwo zamontować na 

obiektywie, ułatwiając działanie filmowcom – np. w momencie pojawienia się intensywnego 

słońca w kadrze, dodajemy ND, aby zrównoważyć ekspozycję - to tylko kilka sekund! 

 

 

 



 

 

 

Każdy użytkownik Sony znajdzie w portfolio obiektywów Irix Cine rozwiązanie 

idealne dla siebie! 

 

• Dla początkujących: Seria α od Sony jest często wybierana przez początkujących 

filmowców. Aparaty z tej linii są stosunkowo niedrogie, a przy tym oferują świetną 

kolorystykę i wygodę pracy. Parując bezlusterkowca Sony z obiektywem Irix 

użytkownik będzie w stanie wydobyć ze sprzętu pełnię możliwości i postawić pierwsze 

kroki w kierunku profesjonalnej produkcji. 

 

• Dla średniozaawansowanych: Drugi krok to linia FX - są to już pełnoprawne kamery, a 

zarazem „konie pociągowe” wielu produkcji, szczególnie telewizyjnych. Urządzenia te 

cechuje wytrzymałość i zostały zbudowane z myślą o wygodzie. Wizja ta 

idealnie wpasowuje się w filozofię marki Irix, ponieważ obiektywy Irix Cine są 

bardzo wytrzymałe i mogą się stać idealnym partnerem np. do produkcji 

dokumentalnych. 

 

• Dla profesjonalistów: Linia Pro od Sony rozpoczyna się kamerami FX, a kończy na 

legendarnych kamerach, takich jak Venice. Są one używane do 

produkcji Hollywoodzkich oraz reklam telewizyjnych. W tym segmencie obiektywy Irix 

stają się świetną alternatywą dla wynajmu. Zamiast poszukiwać kompletnego zestawu 

w wypożyczalniach, można set obiektywów Irix Cine, który zapewni piękny i ostry 

obraz. 

 

Nie zwlekaj! Obiektywy Irix Cine z mocowaniem Sony E dostępne do 16. Maja w 

specjalnej cenie, która wynosi tylko 3 845,00 zł!  

 

Dowiedz się więcej o obiektywach Irix Cine teraz: 

https://irixlens.com/cine-lenses/  

https://irixlens.com/cine-lenses/

