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Beskrivelse:
Et kompakt objektiv til EOS M-kameraer, der bringer dig tættere på det hele. En billedstabilisator beskytter mod slør fra kamerarystelser.
STM-teknologien giver glidende, lydløs autofokusering ved optagelse af film.

Fordele
·
·
·
·
·
·

Kom tættere på det hele med dit EOS M-kamera
Billedstabilisatoren holder billederne skarpe
Kompakt nok til at tage med overalt
Jævn og næsten lydløs STM-fokusering
Foretag hurtige justeringer med en manuel fokuseringsring
Optag billeder i en fantastisk kvalitet - fuld af skarpe detaljer og flotte farver

Kompakt zoomobjektiv, som bringer dig tættere på
EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM, som bringer dig tættere på det hele, er designet udelukkende til EOS M-kameraer. Det er den
perfekte følgesvend til Canon EF-M 18-55 mm f/3.5-5.6 IS STM, så du kan bringe fjerne motiver tættere på – ideelt til natur-, sports- og
rejsefotografering.

Optisk billedstabilisering (IS)
For at sikre vedvarende skarphed omfatter EF-M 55-200 mm f/4.5-6.3 IS STM en billedstabilisator, der beskytter mod det slør, der
forårsages af utilsigtet bevægelse, når du optager – også kendt som kamerarystelser. Der kan benyttes lukkertider, der er op til 3,5 trin
langsommere end normalt, hvilket giver mulighed for håndholdt fotografering ved svag belysning.

STM-fokuseringsteknologi
Steppermotor-teknologien (STM) giver hurtig og præcis fokusering, når du tager billeder, og jævn og næsten lydløs fokusering, når du
optager video. Da STM-bevægelser er så jævne og lydløse, undgås uønsket støj ved fokusering samt distraherende
fokuseringsændringer i videoklip.

Billeder i fantastisk kvalitet, som du kan være stolt af
Avancerede optiske materialer giver billeder, der er fyldte med skarpe detaljer og dynamisk kontrast og flotte farver. Fremhæv dit motiv
ved at isolere det mod en jævn baggrund, der er ude af fokus.

Udviklet til at gøre fantastisk fotografering nem
En manuel fokuseringsring gør det muligt at foretage præcise justeringer af fokuseringen hurtigt og nemt på ethvert tidspunkt. En
nærmeste fokusafstand på 1 meter er fantastisk til stærke portrætter og detaljerede næroptagelser.
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Specifikationer:
Producent

Canon

Kategori

Objektiv

Objektiv type

Zoom

Brændvidde type

Normal
Tele

Objektiv mount

EF-M (Canon)

Kompatible mounts

EF-M (Canon)

Special elementer/coatings

1 UD glass element

Billedestabilisator

Ja

Autofokus

Ja

Intern fokus

Ja

Modlysblænde

No

Linseelement / Gruppe

17 / 11

Nærgrænse

100

Blændelameller

7

Største blænde

F 4.5 - 6.3

Mindste blænde

F 22 - 32

Brændvidde

55-200

Diameter i MM

61

Længde

87

Vægt

260

Filter diameter

52

Leverandør

Canon
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