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Beskrivning:
Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM
Påbörja din resa med EOS R-systemkameror med APS-C och ett objektiv som tillgodoser alla dina foto- och filmbehov. RF-S 1845mm F4.5-6.3 IS STM är lätt, kompakt och har en optisk bildstabilisator i 4 steg, plus ett användbart zoomintervall på 18–45 mm för
fantastiska resultat varje dag.
Fånga ögonblick i vardagen med ett objektiv som är perfekt för fantastiska bilder och filmer. Det här objektivet av APS-C-typ för EOS
R-serien har ett användbart zoomintervall och fokusering på nära håll, vilket gör det perfekt för livsstilssituationer. Kompakt, lätt och
tyst och den optiska bildstabilisatorn i 4 steg ökar mångsidigheten genom att minska effekten av kameraskakningar, även i situationer
med svagt ljus.

Det perfekta startobjektivet för att utforska
Fånga livet i all sin prakt med ett kompakt zoomobjektiv av APS-C-typ för EOS R-serien, med ett zoomintervall på 29–72 mm
(motsvarande 35 mm). Det är perfekt för resor, familj eller till och med vlogging och kan enkelt förvaras i utrustningsväskan.

Skarpa, stabila bilder och filmer utan stativ
Med bildstabilisering i 4 steg behöver du aldrig oroa dig för att behöva använda blixt. För jämna och stadiga bilder har objektivet allt du
behöver, med ännu mer kompensation när det används med kompatibla kameror.

Smidig, tyst fokus med kreativ kontroll
En STM-motor ger jämn, tyst och exakt fokusering medan en 7-bladig cirkelformad bländare på f/4,5–6,3 är perfekt för att skapa
konstnärliga oskarpa högdagrar eller bokeh.

Experimentera med manuell fokusering
Välj manuellt och kom närmare med större förstoring i MF-läge. Det är den perfekta lösningen för att fånga motiv med fantastisk
detaljrikedom och du kan komma så nära som 15 cm med en förstoring på 0,25x.

Lätt och kompakt – perfekt för vardagen
Den kombinerade vikten av RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM och en EOS R-systemkamera med APS-C ger en betydligt lägre vikt
jämfört med en motsvarande spegelreflexkamera. Lägre vikt innebär att du kan fotografera längre – och aldrig missa ett ögonblick.
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Specifikationer:
Tillverkare

Canon

Kategori

Objektiv

Objektivtyp

Zoom

Brännviddstyp

Normal

Objektivfäste

RF-S (Canon)

Kompatibla objektivfästen

RF (Canon)

Fullframe

Nej

Macronärgräns

0.2

Bildstabilisator

Ja

Autofokus

Ja

Vädertätad

Nej

Motljusskydd

EW-53

Linseelement / Grupper

7/7

Närgräns

20

Bländarlameller

7

Största bländare

4,5-6,3

Minsta bländare

22 ved 18mm / 32 ved 45mm

Brännvidd

18-45

Diameter

69

Längd

44.3

Vikt

130

Filter diameter

49
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