
Promocja - Irix 15mm na szeroko!

Firma Next77, wyłączny dystrybutor produktów Irix w Polsce informuje, że
startuje promocja na obiektyw Irix 15mm w wersji Blackstone! Od 31. Maja do 6.

Czerwca kupując tą szerokokątną optykę, możecie zdobyć uchwyt filtrów
prostokątnych Irix IFH-100 o wartości 235zł (69,00 €) za symboliczną złotówkę

(0,01€)! To połączenie zagwarantuje możliwość rejestracji spektakularnych ujęć,
którymi oczarujecie wszystkich w tym wakacyjnym sezonie!

Irix 15mm f/2.4 razem z uchwytem filtrów IFH-100 to perfekcyjnie dobrany
zestaw plenerowy!

Podczas  wakacyjnych  wypraw,  natrafiamy  na  ujmujące  scenerie,  do  których  rejestracji
konieczny  jest  obiektyw  o  dużym  spektrum  widzenia,  czyli  o  stosunkowo  krótkiej
ogniskowej – takim produktem jest właśnie Irix 15mm f/2.4. Fotografia szerokokątna często
wymaga  budowania  wieloplanowej  kompozycji.  To  natomiast  sprawia,  że  ekspozycja  w
poszczególnych  częściach zdjęcia  zazwyczaj  nie  jest  równomierna.  Chcąc  zapanować  nad
światłem i  wydobyć  kwintesencję  danej  sceny,  powinniśmy  móc  oddać  jej  dynamikę
tonalną – niezastąpioną pomocą w tym procesie są filtry fotograficzne. Mając do dyspozycji
funkcjonalny holder Irix IFH-100, który zamocujemy na obiektywie Irix 15mm f/2.4 możemy
realizować  najśmielsze  artystyczne  wizje.  To  unikalne  połączenie,  ponieważ  znakomita
większość  obiektywów  o  tak  szerokim  kącie  widzenia  i  wysokiej  światłosile  cechuje  się
wypukłą frontową soczewką uniemożliwiającą zastosowanie filtrów. IFH-100 jest pierwszym
krokiem na drodze do świata  profesjonalnych zdjęć krajobrazowych.  W promocji  uchwyt
dostępny jest  za  symboliczną złotówkę.  Posiadając  to akcesorium  oszczędzamy nie  tylko
czas, lecz również  pieniądze. System filtrów prostokątnych jest idealnym rozwiązaniem, w



przypadku  obiektywów  szerokokątnych,  ponieważ  zazwyczaj  średnica  filtrów wkręcanych
jest w ich 

przypadku dosyć duża, co przekłada się na spory koszt zakupu. Ponadto uchwytu IFH-100
użyjemy z  powodzeniem,  kiedy  posiadamy obiektywy o  różnych  średnicach.  Nie  musimy
zaopatrywać się wówczas w poszczególne filtry okrągłe pasujące do posiadanego przez nas
modelu, a wystarczy jedynie odpowiedni adapter.  Uchwyt jest  kompatybilny z większością
najpopularniejszych  filtrów  w  standardzie  100mm,  a  opcjonalne  adaptery  o  różnych
średnicach, pozwolą zamocować go na dowolnym obiektywie. W wytrzymałej i lekkiej ramce
IFH-100 umieścimy wybrane filtry szare o różnej mocy: pełne ND oraz gradacyjne z miękkim
lub twardym przejściem, a także reverse. Stosując filtry szare wydłużymy czas naświetlania,
aby podkreślić ruch na obrazie, natomiast filtry połówkowe pozwolą uniknąć prześwietleń,
oferując przy tym możliwość zachowania wszystkich detali w cieniach.  Rozwiązanie to jest
łatwe w obsłudze, szybkie i intuicyjne, natomiast możliwość stosowania jednocześnie kilku
filtrów jest szansą na przywiezienie z podróży różnorodnych zdjęć, które oprawione w ramkę
będą przypominać o wakacyjnych momentach i zdobić półki w domach przez długi czas!

Co sprawia, że obiektyw szerokokątny jest doskonałym partnerem w każdej
podróży i dlaczego Irix 15mm to optymalny wybór dla ambitnych fotografów

krajobrazu?

Ogniskowa 15mm na matrycy pełnoklatkowej zapewnia swobodę kadrowania bez obaw, że
na  zdjęciu  nie  uda  zawrzeć  się  pełnego  motywu.  To  świetne  rozwiązanie  w  przypadku
fotografii  podróżniczej  i  wakacyjnej,  kiedy  niejednokrotnie  przemierzamy  z  aparatem
wąskie uliczki urokliwych miasteczek. Podróż często stawia przed obiektywem zróżnicowane
motywy,  będące wyznaniem dla fotografa.  Z obiektywem Irix  15mm nie ma obaw przed
ograniczeniami swobody twórczej – niezależnie czy fotografujemy architektoniczne perełki,
rozległe wnętrza, czy wieloplanowy krajobraz.  Połączenie szerokiego kąta widzenia wraz  z
wysoką światłosiłą obiektywu, wynoszącą f/2.4 przekłada się na dużą uniwersalność, także
po  zmroku!  Mając  odpowiednie  narzędzie  możemy  mieć  pewność,  że  zarejestrujemy
fantastyczne  ujęcia  niezależnie  od  warunków.  Obok  świetnej  rozdzielczości,  wyrazistych
kolorów oraz kontrastu możemy oczekiwać także doskonale korygowanej dystorsji, poprzez
co linie obecne w kadrze będą poprawnie odwzorowane.

Zdajemy  sobie  sprawę,  że  fotografia  wakacyjna,  to  często  przygoda,  a  warunki  które
towarzyszom  wyprawom  w  urokliwe  zakątki  świata  nie  zawsze  są  sprzyjające.  Dlatego
wybierając obiektyw Irix 15mm f/2.4 w wersji Blackstone zyskujemy pewność, że sprzęt nas
nie  zawiedzie,  gdy  pogoda  będzie  płatać  figle,  a  my  sami  oczekujemy  największej
wytrzymałości  narzędzia,  z  którego  korzystamy.  Blackstone  jest  wersją wykończenia
premium,  którą  cechuje  wzmocniona  konstrukcja wykonana  w  całości  z  metalu.  W
podróżach chodzi o to, by czerpać maksimum przyjemności z niepowtarzalnych chwil, a nie
martwić się o wytrzymałość sprzętu, dlatego oddajemy w Wasze ręce kompana wyprawy,

https://irixlens.com/ifh-adapters/
https://irixlens.com/ifh-adapters/
https://irixlens.com/filters/irix-edge-reverse-gradual-square-filters/
https://irixlens.com/filters/irix-edge-hard-gradual-square-filters/
https://irixlens.com/filters/irix-edge-soft-gradual-square-filters/
https://irixlens.com/filters/100mm-full-nd/
https://irixlens.com/filters/ifh-100-holder%E2%80%A8-adapters/


który nie tylko wymaluje na zdjęciach magiczny urok cudów świata, lecz także nie zawiedzie
Was nawet w ekstremalnych sytuacjach!

Detale stanowią różnice a odpowiednie akcesoria pomagają wydobyć ich głębie.
Uchwyt filtrów IFH-100 będzie furtką do świata niepowtarzalnych zdjęć!

https://www.youtube.com/watch?v=UXDWppdVyMg 

Holder do filtrów prostokątnych zapewnia jeszcze większą swobodę działania, pozwalając na
uchwycenie  tematu  zdjęcia  w  sposób  zupełnie  odmienny  niż  dotychczas.  W  zestawie
znajduje  się  dedykowany  adapter  do  obiektywu  Irix  15mm,  co  sprawia,  że  wystarczy
zaopatrzyć  się  w  wybrany  filtr  prostokątny  i  nietuzinkowe  efekty  są  dostępne  na
wyciągnięcie  ręki  –  niezależnie  czy  chcemy uzyskać  efekt  rozmytej  wody lub  nieba,  czy
poszczycić się  zapierającymi dech w piersiach fotografiami wschodów i zachodów słońca.
Pandemia  jest  w odwrocie,  a  świat  stoi  przed  nami  otworem – wystarczy  tylko  chwycić
aparat  w  dłoń,  wyposażyć  go  w  odpowiednie  akcesoria  i  zapisać  na  kartach  pamięci
zachwycające kadry!

Przygotowując checklistę przed wakacyjną wyprawą nie zapominajcie o
elementach, które pozwolą Wam utrwalić ulotne chwile!

Obiektyw Irix 15mm f/2.4 Blackstone wraz uchwytem filtrów IFH-100 to
niezastąpieni towarzysze każdej podróży. Skorzystajcie z promocji, dzięki której
oszczędzicie 235zł (69,00 €) i zabierzcie ich ze sobą bez nadwyrężania portfela!

Zapoznajcie się z pełnymi innowacji produktami Irix:
https://irixlens.com/ 
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