
Irix z EF i RF – Trio czasoodporne!

Firma Next77, wyłączny dystrybutor produktów Irix w Polsce informuje, że
rozpoczęła się promocja na obiektywy Irix Cine w wersji Canon EF oraz

RF. W dniach od 21 do 27 Czerwca można nabyć wszystkie obiektywy
Irix Cine z mocowaniem Canon EF/RF taniej o 500zł!

Czym jest mocowanie Canon EF oraz RF?

EF - Standardowe mocowanie w branży filmowej będące następcą
mocowania FD. Prawie każdy producent ma co najmniej jedną kamerę
właśnie z tym mocowaniem, dzięki czemu mocowanie EF jest
przyszłościowe i długo nie zniknie z rynku. Dużym atutem jest możliwość
łatwego montażu w prawie każdym innym systemie, w tym RF.



RF - Przyszłościowy standard mocowania obsługiwany tylko przez kilka
kamer. Zaprojektowany głównie z myślą o bezlusterkowcach.

Dlaczego obiektywy Irix Cine?

Obiektywy Irix są wyjątkowymi narzędziami w segmencie
kinematograficznej optyki, ponieważ tworzą kompletny ekosystem oraz
cechują je inteligentne rozwiązania, znacznie usprawniające działanie
na planie filmowym, jak np. magnetyczny system mocowania filtrów –
Magnetic Mount System. Uszczelniona i lekka konstrukcja przekłada
się na niezawodność w każdych warunkach i sprawia, że sprzęt wytrzyma
naprawdę wiele. Optyka filmowa Irix została zaprojektowana do pracy
jako koherentny zestaw. Zapewnia odpowiednie zbalansowanie
kolorów, identyczną średnicę filtrów oraz zębatki osadzone w spójnej
odległości od mocowania. Do wyboru są obiektywy 11mm T4.3, 15mm
T2.6, 45mm T1.5 oraz 150mm T3.0 Macro 1:1. Razem tworzą wyjątkowy
Set pozwalający kreować wyjątkowe ujęcia. Będąc w posiadaniu kamery z
mocowaniem Canon EF/RF i obiektywu Irix Cine filmowiec jest gotowy na
każdą sytuację!

Mocowanie Canon EF oraz RF doskonale sprawdzi się
wśród filmowców o różnym stopniu zaawansowania!

● Dla początkujących - Początkujący filmowcy wciąż tworzą materiały
wideo przy użyciu lustrzanek cyfrowych od Canona. Wejście do
systemu obiektywów z mocowaniem EF daje im przewagę nad
tańszymi obiektywami EF-S, dzięki czemu ich zestaw będzie bardziej
przyszłościowy.

● Dla średnio zaawansowanych – Użytkownicy kamer Black Magic
Pocket oraz Sony. Bardzo często użytkownicy Sony łączą swoje
kamery z standardem EF dzięki konwerterom, dzięki czemu tworzy



to możliwość przyszłego używania z prawie każdym innym
mocowaniem.

● Dla profesjonalistów - Większość profesjonalnych kamer, takich jak
RED KOMODO, wyposażona jest w mocowanie EF a nowsze wersje
już tylko w mocowanie RF. Dzięki Irix Cine filmowcy będą mogli
skończyć z wypożyczeniami obiektywów zapewniając sobie
niesamowitą jakość obrazu w najlepszej cenie.

Zapomnij o wizytach w wypożyczalniach i podbij plany
filmowe wykorzystując obiektywy Irix Cine z mocowaniem

Canon EF/RF! W tym tygodniu są one dostępne w cenie
obniżonej aż o 500zł, która aktualnie wynosi 3845zł!

Świętuj z nami mocowanie Canon EF i RF - Konkurs!

W związku z rozpoczęciem promocji na obiektywy Irix Cine z mocowaniem
Canon EF/RF ogłaszamy specjalny konkurs! Wiemy, że każdy z Was kocha
ulepszać swój sprzęt filmowy aby dostosować go do różnych sytuacji



podczas nagrywania materiałów. Dlatego ogłaszamy konkurs na naszej
stronie na Facebooku w którym możecie pokazać swój wideo Rig z
obiektywem EF lub RF! Do wygrania voucher o wartości 200€ do
wykorzystania na sprzęt marki Irix!

Dowiedz się więcej o obiektywach Irix Cine

Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów marki Irix

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

