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Telelens: Canon EF 100-400mm/F4.5-5.6 L IS II USM
Maak opnamen tegen het licht in met Canon's meerlaagse
ASC-coating die beschermt tegen reflectie, overstraling en
contrastvermindering. ASC gebruikt een coating met
meerdere lagen om reflecties te beperken. Een laag met
nanoluchtkegels op het lensoppervlak vertraagt het licht
geleidelijk zodra dit de lens raakt. Hierdoor worden interne
reflecties voorkomen die de beeldkwaliteit verminderen.
Ergonomische hantering
Er is geen fotograaf hetzelfde. Gebruik de ring voor
zoomtouchaanpassing om de mate van weerstand te bepalen
tijdens het zoomen met het objectief: een lichte aanraking is
ideaal om snel te kunnen anticiperen in veranderlijke situaties.
Je kunt het zoommechanisme echter ook stroever laten
bewegen of vergrendelen als je de brandpuntsafstand niet per
ongeluk wilt wijzigen.
Snel scherpstellen wanneer het nodig is
Gebruik de snelle USM-autofocus die nauwkeurig en
geruisloos werkt. De scherpstelling kan op elk moment
handmatig worden aangepast voor een uiterst nauwkeurige
instelling terwijl je de camera gewoon op het onderwerp kunt
blijven richten. De EF 100-400MM F/4.5-5.6L IS II USM kan
scherpstellen tot 0,98 m, waardoor je snel kunt anticiperen op
onderwerpen die onverwacht dichtbij komen.

€ 2419,Cashback: - € 250,- =

€ 2169,(geldig tot )

Bij aankoop van een geselecteerde EOS
camera
Veelzijdige supertelefotoprestaties
De EF 100-400MM F/4.5-5.6L IS II USM is ideaal voor
fotografen die licht gepakt op pad gaan en aan een
telefoto-objectief genoeg willen hebben. Een perfecte keuze
voor sport- en wildlifefotografie. Met het zoombereik van
100-400 mm kom je dichter bij onderwerpen en kun je snel
reageren op veranderende situaties. Bij gebruik op camera's
met sensoren met APS-C-formaat biedt de EF 100-400MM
F/4.5-5.6L IS II USM een beeldhoek die equivalent is aan
160-640 mm op een full-framecamera.
Altijd scherp, ongeacht het omgevingslicht
De EF 100-400MM F/4.5-5.6L IS II USM biedt scherpe
beelden met hoog contrast met behulp van fluoriet en Super
Ultra-low Dispersion (Super UD)-lenselementen om artefacten
en vertekening te voorkomen. Een Image Stabilizer met drie
modi beschermt tegen onscherpte door camerabewegingen,
waardoor je zonder statief kunt fotograferen met sluitertijden
die tot wel 4 stops langer zijn dan normaal.

Beschermd tegen het buitenleven
Foto's maken blijft mogelijk, zelfs bij extreem weer. De EF
100-400MM F/4.5-5.6L IS II USM uit de L-serie is bestand
tegen stof en vocht, zodat je ook foto's kunt blijven maken in
slechte omstandigheden. De fluorcoating op het frontelement
van het objectief is vuilafstotend waardoor je het objectief
eenvoudig kunt schoonmaken.

Eigenschappen:
Brandpuntsafstand

100 - 400 mm

Diameter

94 mm

Filtermaat

77 mm

Gewicht

1640 g

Kleur

Zwart

Lengte

193 mm

Lensvatting

Canon EF

Maximum diafragmaopening

f/4.5 - 5.6

Zoomlens of primelens

Zoom

Type lens

Tele

Geef overstraling geen kans
Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig.
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