Irix 11mm Blackstone INSTANT CASHBACK - Promocja

Firma Next77, wyłączny dystrybutor produktów Irix w Polsce informuje o
rozpoczęciu nowej promocji na obiektywy Irix 11mm Blackstone.Teraz w
okresie od 28 czerwca do 4 lipca dostępny w wyjątkowej promocji!
Irix 11mm Blackstone INSTANT CASHBACK.
Przy zakupie obiektywu w tym okresie dostaniesz 400 zł cashbacku.

Bądź bezkompromisowy z Irix 11mm f/4.0 Blackstone.
Irix 11mm f/4.0 to ultraszerokokątny obiektyw stworzony przez fotografów dla
fotografów z myślą o pełnoklatkowym (35mm) aparacie z polem widzenia aż
126 stopni. Już nic Ci nie umknie, a twoje obrazy będą urzekać i zachwycać
wyjątkową dynamiką, podczas gdy doskonała optyka zapewnij ostre,

szczegółowe zdjęcia. Dzięki doskonałemu uszczelnieniu nie będziesz już się
musiał martwić o warunki pogodowe. Dzięki gumowym uszczelkom O-ring nie
będzie Ci straszny kurz, piasek czy wilgoć.

Oto dlaczego powinieneś mieć ten obiektyw:
Ultraszeroka ogniskowa 11mm zapewniająca kąt widzenia aż 126 stopni,
odległość ogniskowania to jedynie 28 cm co umożliwia tworzenie
wyjątkowych kompozycji.

Wyjątkowa jakość obrazu, na którą składa się aż 16 elementów ułożonych w
10 grupach: 4 elementy refrakcyjne, 2 elementy ED i 3 elementy asferyczne.
Minimalna dystorsja, która wynosi jedynie 3.13%
Okno kalibracji ostrości, dzięki temu specjalnemu okienku możesz łatwo
skalibrować obiektyw w domu, szybko, prosto i skutecznie.

Kliknięcie nieskończoności umożliwia
szybkie, łatwe i precyzyjne ustawianie
ostrości, wyjątkowo przydatne podczas
zdjęć nocnych.
Tylne gniazdo filtra żelowego
umiejscowione przy mocowaniu
umożliwia korzystanie z neutralnych
szarych filtrów.

Focus Lock, który umożliwia zablokowanie
pierścienia ostrości w określonej pozycji.
Wzmocniona w pełni metalowa konstrukcja.
Wszystkie oznaczenia soczewek są
wygrawerowane i wypełnione farbą reagującą na
promieniowanie UV.

Jak sprawić, aby twoje zdjęcia wyróżniły się spośród miliona innych? Istnieje
wiele sposobów, aby to osiągnąć, ale tylko jedno da Ci szerokie możliwości.
Nieważne czy robisz zdjęcia krajobrazowe, sportowe, zajmujesz się
astrofotografią czy uwielbiasz fotografować architekturę.
Ten obiektyw stworzony jest dla Ciebie.
Nie czekaj, zdobądź swój obiektyw Irix 11mm f/4.0 w wersji Blackstone i
już teraz poszerz swój horyzont wyobraźni i odbierz PLN 400 cashback.

Znajdź najbliższego autoryzowanego sprzedawcę Irix i skorzystaj z tej
wyjątkowej limitowanej okazji https://irixlens.com/dealers-list/ lub odwiedź
nasz sklep https://storeeu.irixlens.com/en
Więcej informacji o obiektywie znajdziesz na stronie:
https://irixlens.com/photo-lenses/11mm/

