18-200mm F/3.5-6.3
do aparatów Canon/Nikon/Sony

Wszystkie skarby życia w jednym obiektywie.

18-200mm
F/3.5-6.3 Di II VC
Model B018

Tamron przedstawia obiektyw zmiennoogniskowy all-in-one™ idealny
w każdej sytuacji.
Obiektyw Di II zaprojektowany specjalnie do cyfrowych lustrzanek APS-C.
Kompatybilne mocowania: Canon, Nikon, Sony**
*	Spośród wymiennych obiektywów 18-200 mm do cyfrowych lustrzanek APS-C z funkcją
optycznej stabilizacji obrazu (w czerwcu 2015 roku, źródło: Tamron)
**	Wersja z mocowaniem Sony nie jest wyposażona w funkcję VC,
ponieważ korpusy lustrzanek cyfrowych Sony mają już zintegrowaną stabilizację obrazu.

www.tamron.eu

Najlżejszy
na świecie*
400 g

Ogniskowa: 18 mm · Ekspozycja: F/5,6 · 1/125 s · ISO400 · © Thomas Kettner

Ogniskowa: 18 mm · Ekspozycja: F/3,5 · 1/40 s · ISO800 · © Thomas Kettner

Powerzoom o ogniskowej 18 do 200 mm umożliwia
wykonywanie doskonałych zdjęć w każdej sytuacji
Tamron przedstawia obiektyw przeznaczony do uwieczniania najważniejszych
wydarzeń z Twojego życia. W modelu 18-200 VC skumulowały się wszystkie wysiłki
producenta by stworzyć powerzoom o idealnych parametrach.
Ten innowacyjny obiektyw wyróżnia się dużą lekkością oraz wysoką jakością zdjęć.
Jest idealnym rozwiązaniem dla amatorów fotografii jak i dla przeciętnego
użytkownika.

Najlżejszy na świecie
przy masie 400 g
Wygodny do noszenia —
nawet cały dzień

Nowy, wysokowydajny
moduł napędu AF
Nowo zaprojektowany moduł napędu
autofokusa z optymalnym przełożeniem
silnika DC oznacza szybszy, cichszy
i precyzyjniejszy mechanizm AF.

Natychmiastowe ujęcia —
bez konieczności zmiany
obiektywu
Obiektywy te posiadają ogniskowe
w zakresie od szerokiego kąta do
tele, dzięki czemu są uniwersalne
i sprawdzają się w każdej sytuacji.

VC (Vibration Compensation) pozwala
na ostre zdjęcia z ręki
Sprawdzony stabilizator obrazu VC Tamron (Vibration
Compensation) zapewnia w tym obiektywie ostre
i nieporuszone obrazy.
Dzięki niemu obiektyw można stosować podczas
fotografowania z ręki lub przy słabym świetle.

Ogniskowa: 200 mm
Ekspozycja: F/11
1/20 s
VC: włączone

18-200mm F/3.5-6.3 Di II VC do aparatów Canon, Nikon

Model
Ogniskowa
Przysłona
Kąt widzenia (przekątna)
Konstrukcja optyczna
Minimalna odległość od
obiektu

18-200mm F/3.5-6.3 Di II do aparatów Sony

B018
18-200mm
F/3,5-6,3
75°33‘-7°59‘
16 elementów w 14 grupach
0,49–0,77 m (zależnie od ogniskowej)
18 mm: 0,5 m
35 mm: 0,77 m
180 mm: 0,49 m
200 mm: 0,5 m

Maks. wsp. powiększenia
Rozmiar filtra
Maksymalna średnica
Długość*1
Masa
Listki przysłony
Minimalna przysłona
Standardowe akcesoria
Kompatybilne mocowania

VC: wyłączone

Obiektyw Di ll opracowany wyłącznie do cyfrowych lustrzanek APS-C. Model: B018

1:4 (przy f=200mm: MOD 0,5 m)
Ø 62 mm
Ø 75 mm
dla Canon: 96,6 mm*
dla Nikon: 94,1 mm*
400 g*
7 (okrągła przysłona)*2
F/22-40
Tulipanowa osłona na obiektyw, dekielki
Canon, Nikon, Sony*3

Konstrukcja optyczna B018
Hybrydowy element asferyczny
Element LD

Specyfikacje, wygląd, funkcjonalność itp. mogą się zmienić bez uprzedniego powiadomienia.
* Długość i masa na podstawie parametrów obiektywów z mocowaniami Canon i Nikon.

*2 Okrągła przysłona pozostaje prawie idealnie okrągła nawet dwa stopnie poniżej maksymalnego rozwarcia.

*1 Długość to odległość od wierzchołka soczewki do kołnierza mocowania.

*3 Wersja z mocowaniem Sony nie jest wyposażona w funkcję VC, ponieważ korpusy lustrzanek cyfrowych Sony mają już wbudowaną stabilizację obrazu.

Uwaga: Przed użyciem obiektywu należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

Producent precyzyjnych i nowoczesnych
urządzeń optycznych dla wielu branż.
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Zarządzanie jakością i środowiskiem
Firma Tamron ma przyznane międzynarodowe certyfikaty: jakości ISO 9001 oraz zarządzania
środowiskowego ISO 14001 dla siedziby głównej, biur sprzedaży krajowej, zakładu w Chinach
oraz trzech zakładów produkcyjnych w Aomori, Japonia, jest także w pełni zaangażowana w
ciągły i zrównoważony rozwój na wszystkich poziomach i płaszczyznach swojej działalności
biznesowej.
Uwaga: informacje ważne od grudzień d roku.
Informacje w tej publikacji mogą się zmienić w dowolnej chwili bez uprzedniego powiadomienia.

