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Irix 30mm f/1.4

Firma Next77 Sp. z o.o., oficjalny dystrybutor produktów marki Irix, ma przyjemność
poinformować o premierze nowego obiektywu: Irix 30mm f/1.4!

Obiektyw Irix 30mm f/1.4 jest to produkt, który bazuje na modelu 30mm Cine a więc
przeznaczonym dla o wiele bardziej wymagającego rynku branży filmowej. Cała konstrukcja
optyczna obiektywu jest identyczna w obu wersjach – główny nacisk położono tutaj na plastykę
obrazu. Wersja fotograficzna charakteryzuje się oczywiście zupełnie inną obudową zachowując
właściwości optyczne wersji filmowej.

Irix 30mm f/1.4 – główne cechy:

● Piękny Bokeh

● Jasne światło f/1.4

● Ogniskowanie tylne

● Uszczelniona konstrukcja

● Sterowanie przysłoną z poziomu aparatu

● Potwierdzenie ostrości w aparacie

● Kompatybilny z trybami pół-automatycznymi PASM

● Pełny zapis parametrów ekspozycji w EXIF

● Pole widzenia 61,9 stopni

● Funkcja "Focus Lock"

● 140-stopniowy kąt obrotu pierścienia ostrości

● Wzmocniona konstrukcja wewnętrzna

● Gwint mocowania filtrów 86mm

● Mocowania: Nikon F, Canon EF, Pentax K

Właściwości optyczne

Irix 30mm F/1,4 charakteryzuje się nowoczesną konstrukcją optyczną, która zawiera 3 elementy
ze szkła o bardzo niskiej dyspersji, 2 elementy o wysokim współczynniku odbicia i jedną
soczewkę asferyczną. Łącznie to 13 elementów w 11 grupach, które zapewniają ostre szczegóły,
żywe kolory i ultra niski poziom zniekształceń - 0,95%. Jednak to co zasługuje na szczególną
uwagę to plastyka obrazu jaką oferuje. Obiektyw zaprojektowano do współpracy z matrycami
pełnoklatkowymi 35mm. Warto podkreślić zastosowanie nowej, 11-listkowej konstrukcji
przysłony o zaokrąglonych brzegach, która zapewnia przyjemne i bardzo plastyczne rozmycie tła.
Pracuje ona w zakresie od F/1,4 do F/16.

https://irixlens.com/pl/



Wersja – DRAGONFLY – Charakterystyka

Obudowa obiektywu to kontynuacja znanego z wcześniejszych modeli marki Irix, standardu
wykonania Dragonfly. Jego najważniejsze aspekty to:

● Wzmocniona konstrukcja wewnętrzna bazująca na elementach metalowych

● Odporne na zarysowania wykończenie obiektywu

● Anty-poślizgowy pierścień ostrzenia ze specjalnym wykończeniem ułatwiającym ostrzenie

● Grawerowane oznaczenia wypełnione farbą reaktywną na światło UV

● Znakomita szczelność w celu ochrony przed kurzem i wodą

● Sztywny futerał znajdujący się w wyposażeniu standardowym

Pierścień Ostrzenia

Swego rodzaju znakiem rozpoznawczym obiektywów Irix 150mm oraz 45mm stał się wyjątkowy
pierścień ustawienia ostrości z charakterystycznym pogrubieniem. Bardzo wielu naszych
klientów zwraca uwagę na wygodę jaką zapewnia. Najnowszy Irix 30mm, również jest
skonstruowany w ten sposób. Specjalne teksturowanie i odpowiednio dobrany gumowy materiał
którym jest pokryty umożliwia pewne i precyzyjne ostrzenie, a dedykowane wytłoczenie
umożliwia wyczucie pozycji w której znajduje się pierścień. Dzięki temu ustawienie ostrości jest
jeszcze łatwiejsze.

Funkcja „Focus Lock”

Funkcja Focus Lock to również znak charakterystyczny obiektywów marki Irix - umożliwia ona
zablokowanie pierścienia ostrzenia w konkretnym położeniu. Jest to szczególnie przydatne gdy
chcemy zachować konkretny dystans do fotografowanego obiektu (zone-focusing) lub pragniemy
zachować idealna ostrość na nieskończoności w fotografii krajobrazu czy astrofotografii.

Zaprojektowany z myślą o każdym wyzwaniu

Klienci marki Irix często korzystają ze swoich obiektywów w skrajnie trudnych warunkach.
Dlatego też konstrukcja obiektywu Irix 30mm f/1.4 odpowiada im potrzebom – do jej budowy
którego użyto tylko najlepszych materiałów. Gwarancję działanie w każdych warunkach zapewnia
system uszczelnień umiejscowionych w kluczowych miejscach obiektywu, oraz tylnie
ogniskowanie – dzięki czemu obiektyw nie zmienia swoich wymiarów w czasie ustawienia
ostrości. Właściwości te umożliwiają nie tylko pracę w trudnych warunkach, lecz także dają
gwarancję zachowania czystości komory lustra i matrycy w aparacie.

Dostępne mocowania

Obiektyw Irix 30mm f/1.4 dostępny będzie z mocowaniami Nikon F, Canon EF oraz Pentax K.

https://irixlens.com/pl/
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Cena i dostępność

Obiektyw pojawi się w sprzedaży w październiku 2021, o jego dokładnej dostępności oraz cenie
poinformujemy w osobnym komunikacie prasowym.

Więcej o obiektywie Irix 30mm f/1.4

Dane techniczne

Format obrazu full frame (43.3 mm)

Ogniskowa 30 mm

Zakres przysłony (F) F1.4 ~ 16

Ilość listków przysłony 11 (zaokrąglonych)

Minimalna odległość ostrzenia 0,34m (13.38”)

Pierścień ostrości
Kąt obrotu pierścienia 140°

Skala odległości Metryczna i imperialna

Kąt widzenia Pełna klatka 61,9°

Mocowanie na filtry 86 x 1.0 mm

Uszczelnienia 3 gumowe oringi

Oznaczenia Grawerowane laserowo, reagujące na promienie UV

Wymiary

Canon EF – mount 107 x 94 mm

Nikon F mount 105 x 94 mm

Pentax K mount 106 x 94 mm

Waga
Canon EF – mount 863g

Nikon F mount 851g

Pentax K mount 857g

Akcesoria

Osłona przeciwsłoneczna 1

Przednia osłona obiektywu 1

Tylna osłona obiektywu 1
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