Artikelnummer: CAND8514

CANON EF 85MM F/1,4 L IS USM Ø77

12,472.00
SEK ex moms

15,590.00
SEK incl moms

Product experts:

Rickard Larsson

Eva Ekman

rickard@goecker.se

eva@goecker.se

0725 18 88 77
Stockholm

Stockholm

Wednesday, April 14, 2021

Beskrivning:
CANON EF 85MM F/1.4L IS USM
Det ljusstarka teleobjektivet från L-serien med avancerad optisk teknik är det perfekta objektivet för kreativ porträttfotografering.

Stor bländare för bra prestanda på alla ljusnivåer
En stor bländare på f/1,4 ger exakt fokusering och snabbare slutartid även i svagt ljus. Det korta skärpedjupet som följer med en stor
maximal bländaröppning ger fin bokeh, vilket ger extra djup i porträtt.

Smidig och exakt bildstabilisator i fyra steg
Utmanande ljusförhållanden kan vara avgörande för fotografiet. Bildstabilisatorn i fyra steg motverkar skakningar och hjälper fotografer
och filmskapare som jobbar under svåra förhållanden precis när de behöver det som mest.

Responsiv och precis AF med hög hastighet för exceptionell fokusering
Tack vare den senaste AF-tekniken reagerar objektivet snabbt och exakt, vilket gör fokuseringen nästan ljudlös. Tydliga
fokusmarkeringar och full AF-kompatibilitet med alla EOS-system gör objektivet till den perfekta följeslagaren för fotografer och
filmskapare.

Hållbar konstruktion, utmärkt väderskydd, full kompatibilitet
En hållbar konstruktion med ett stötdämpande främre hus ger hög prestandanivå under alla förhållanden. Fluorinebeläggningar på de
främre och bakre linselementen skyddar mot smuts och fukt medan exakta avståndsmarkeringar möjliggör E-TTL-beräkningar när du
använder blixt.

Konstnärlighet möter prestanda
En kamera är bara så bra som sitt objektiv och alla objektiv i L-serien har utformats för att ge bästa möjliga resultat. Full
AF-kompatibilitet med Dual Pixel CMOS AF-sensorer innebär att det här objektivet ger enastående resultat i både stillbilder och film.
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Specifikationer:
Tillverkare

Canon

Kategori

Objektiv

Objektivtyp

Prime

Brännviddstyp

Tele

Objektivfäste

EF (Canon)

Kompatibla objektivfästen

EF (Canon)
EF-S (Canon)

Fullframe

Ja

Speciella element/coating

One molded glass aspherical element + air sphere and fluorine coatings.

Bildstabilisator

Ja

Autofokus

Ja

Vädertätad

Ja

Intern fokus

Ja

Motljusskydd

Yes - included

Linseelement / Grupper

14 / 10

Bildvinkel

28° 30'

Närgräns

85

Bländarlameller

9

Största bländare

F 1.4

Brännvidd

85

Diameter

87

Längd

105

Vikt

950

Filter diameter

77
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