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Macrolens: Tamron SP 90mm F/2.8 Di Macro VC USD Nikon
lager dan bij standaard-LD-lenzen en voldoen bijvoorbeeld
aan de waarde van fluorieten. De XLD-lens zorgt in
combinatie met het LD-element voor het hoogste contrast en
sprankeling. Dat voorkomt op effectieve wijze de in de
telefotografie problematische chromatische aberratie en zorgt
zelfs in de randgebieden voor de grootste scherpte. Het
resultaat is een objectief dat effectief fouten van de kleuren in
de lengterichting en axiale vergrotingsfouten in het volledige
zoombereik compenseert en de hoogste resolutie alsmede
sprankeling bij uw beelden waarborgt.
USD
De Ultrasonic Silent Drive (USD) is Tamron's nieuwste
generatie autofocusmotoren. Dankzij de vooruitstrevende
motortechnologie en een nieuwe ontwikkelde software maakt
de USD een snelle, precieze en vrijwel geluidsloze
fotografiebeleving mogelijk. Er is bijna geen betere optie voor
snelle en dynamische beelden zoals deze voorkomen in de
sportfotografie, bij snelle voertuigen of ook in de
natuurfotografie.

€ 749,-

VC-beeldstabilisatie (Vibration Compensation)

90mm macrolens.
Verbluffend scherpe beelden aangevuld door natuurlijke
vervagingeffecten. Het klassieke 90 mm macro-objectief van
Tamron is herboren, zodat u nog mooiere, exquise foto's kunt
nemen. Compatibel met full-size SLR-camera's laat dit nieuwe
macro-objectief met een hoge resolutie de fotograaf de sfeer
van dat moment naar eigen wens vastleggen.

De bewezen Tamron VC-beeldstabilisator (Vibration
Compensation) zorgt in dit objectief voor scherpe beelden
zonder bewegingen. Daardoor kan het objectief ook bij
handmatige opnames of bij weinig licht perfect worden
gebruikt.

Eigenschappen:

SP (Super Performance)

Brandpuntsafstand

90 mm

Slechts twee letters - maar wat een imposante resultaten. SP
betekent Super Performance, de hoogvermogensklasse van
Tamron. Objectieven waarbij onze ingenieurs de vrije hand
hadden bij de constructie en zonder compromis tot telkens de
optimale prestatiekarakteristiek hebben gewerkt. Zoek de
grenzen op met uw camera - maak een Super Performance
mogelijk.

Diameter

76.4 mm

Filtermaat

58 mm

Gewicht

550 g

Kleur

Zwart

Lengte

90 mm

Lensvatting

Nikon

Maximum diafragmaopening

f/2.8

Voortreffelijke beeldkwaliteit

Zoomlens of primelens

Prime

Het optische design van dit objectief maakt gebruik van een
hoogvermogens-XLD (Extra Low Dispersion) -element dat is
vervaardigd van speciale glasmaterialen met een extreem
lage kleurenverstrooiingsindex. Daarmee wordt het vermogen
van het glas aangegeven om een lichtstraal in zijn spectrale
kleuren te verdelen. De verstrooiingseigenschappen zijn nog

Type lens

Macro

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig.
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