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CINE 1716Obiektywy filmowe SLR 
Magic nadadzą charakteru 
Twoim ujęciom.

Ultra Wide 84 MFT  CINE 3514 

Obiektyw CINE 1716MFT to standardowy obiektyw szerokokątny, 
przeznaczony do fotografii ogólnej i kręcenia filmów. Wyjątkowo szybki 
obiektyw T1.6 z ogniskową 17 mm (ekwiwalent formatu 34 mm, 35 mm), 
zaprojektowany do bagnetów micro 4/3, idealny do aparatów Olympus, 
Panasonic i kamer Blackmagic. Zapewnia doskonałą ostrość nawet przy 
niewielkiej ilości światła.

Szybkie obiektywy SLR Magic zapewniają 
niezbędną kontrolę nad głębią ostrości, a także 
cechują się jednym z atrakcyjniejszych efektów 
bokeh w branży. Obiektywy micro 4/3 zapewniają 
ogromne możliwości kreatywne – zarówno podczas 
kręcenia filmów, jak i robienia zdjęć.

Obiektywy SLR Magic są również doskonale zaprojektowane:

• Niewielkie konstrukcje obiektywów dobrze dopasowują się do 

aparatów bezlusterkowych.

• Są wykonane niezwykle solidnie, z wysokiej jakości materiałów.

• Pozwalają na płynną regulację przysłony i pierścieni 

obiektywów, bez mechanicznych przeskoków.

• Doskonale współpracują z urządzeniami do zdalnej regulacji 

ostrości (follow focus).

Nowy szerokokątny obiektyw 84MFT jest doskonały do ujęć filmowych 
i zdjęć wnętrz, architektury i pejzaży. Obiektyw ten jest znacznie lżejszy 
od pozostałych obiektywów ultraszerokokątnych naszej marki. Dzięki 
tym cechom, a także swoim niewielkim rozmiarom, obiektyw 84 MFT 
doskonale sprawdzi się w ujęciach robionych z powietrza.

Obiektyw CINE 3514 cechuje się niewielką konstrukcją i jest przeznaczony 
dla kompaktowych aparatów, zarówno do filmowania jak i do robienia 
zdjęć. Doskonały do portretów i kreatywnej fotografii. Możliwość łączenia 
wielu różnych ustawień przysłony i ostrości sprawia, że obiektyw CINE 
3514 pozwala uchwycić obrazy o atrakcyjnym charakterze, zarówno 
podczas robienia zdjęć, jak i podczas filmowania.

Ogniskowa: 17 mm (34 mm MFT) 

Maks. / min. przysłona: T1.6 / T22

Min. odległość ostrzenia: 0,17m

Liczba listków przysłony: 10

Konstrukcja obiektywu: 12 elementów, 10 grup

Wymiary / Ciężar: Dł. 78,6 mm x wys. 59,3 mm / 340g

Rozmiar filtru: 52 mm

Ogniskowa: 8 mm

Maks. / min. przysłona : F4 / F16

Min. odległość ostrzenia: 0,10m

Liczba listków przysłony: 7

Konstrukcja obiektywu: 9 elementów, 8 grup

Wymiary / Ciężar: ok. 41,4 mm / ok. 110g

Rozmiar filtru: 43 mm

Ogniskowa: 35 mm (74 mm MFT, 55 mm Sony E, Fujifilm X)

Maks. / min. przysłona: T1.4 / T16

Min. odległość ostrzenia: 0,3m

Liczba listków przysłony: 12

Konstrukcja obiektywu: 8 elementów, 8 grup  (4 x Tantal)

Wymiary / Ciężar: Dł. 78,6 mm x szer. 70,3 mm / 390g

Rozmiar filtru: 52 mm
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HyperPrime CINE 1021

HyperPrime CINE II 3595 HyperPrime CINE 5095 

HyperPrime CINE III 2595 

Ultraszerokokątny obiektyw HyperPrime CINE 10mm T2.1 jest 
przeznaczony dla aparatów z bagnetem Micro 4/3 (MFT). Pole widzenia 
wynosi 200 mm w formacie 35 mm, co zapewnia wiele kreatywnych 
możliwości, zwłaszcza w fotografii portretowej i podczas kręcenia filmów 
dokumentalnych.

Obiektyw Hyperprime CINE II 3595 Lens to superszybki, stałoogniskowy 
model do zdjęć i filmów. Jeden z najszybszych obiektywów produkcyjnych 
z wartością przysłony T0.95, wyjątkowo skuteczny nawet przy słabym 
oświetleniu, zapewniający atrakcyjny efekt bokeh. Pozwala na tworzenie 
artystycznych ujęć.

Ultraszerokokątny obiektyw HyperPrime 5095MFT jest przeznaczony dla 
aparatów z bagnetem Micro 4/3 (MFT). Pole widzenia 100 mm
w formacie 35 mm, który zapewnia wiele kreatywnych opcji, zwłaszcza w 
fotografii portretowej i podczas kręcenia filmów dokumentalnych.

Obiektyw CINE III 2595MFT jest jednym z najjaśniejszych modeli 
o ogniskowej 25 mm na świecie. Odświeżona konstrukcja została 
dodatkowo wzmocniona, aby ułatwić współpracę z adapterem 
Anamorphot. Przeznaczony głównie do filmowania, z płynnie regulowaną 
przysłoną umożliwiającą wykonywanie bezstopniowych przejść ekspozycji.

Ogniskowa: 10 mm (20 mm MFT) 

Maks. / min. przysłona: T2.1 / T16

Min. odległość ostrzenia: 0,20m

Liczba listków przysłony: 12

Konstrukcja obiektywu: 13 elementów, 12 grup

Wymiary / Ciężar: Dł. 79 mm / 420g

Rozmiar filtru: 77 mm

Ogniskowa: 35 mm (70 mm MFT / 52,5 mm Sony E,  
Fujifilm X / 80 mm w kamerze Blackmagic z mocowaniem MFT)

Maks. / min. przysłona: T0.95 / T16

Min. odległość ostrzenia: 0,3m

Liczba listków przysłony: 11

Konstrukcja obiektywu: 12 elementów, 10 grup

Wymiary / Ciężar: Dł. 110 mm* x szer. 68 mm / 815g* (*z adapterem)

Rozmiar filtru: 62 mm

Ogniskowa: 50 mm (100 mm MFT)

Maks. / min. przysłona: T0.95 / T16

Min. odległość ostrzenia: 0,60m

Liczba listków przysłony: 12

Konstrukcja obiektywu: 13 elementów, 12 grup

Wymiary / Ciężar: Dł. 81,7 mm x szer. 71,7 mm / 620g

Rozmiar filtru: 62 mm

Ogniskowa: 25 mm (50 mm MFT) 

Maks. / min. przysłona: T0.95 / T16

Min. odległość ostrzenia: 0,20m

Liczba listków przysłony: 12

Konstrukcja obiektywu: 12 elementów, 10 grup

Wymiary / Ciężar: Dł. 74,6 mm / 450g

Rozmiar filtru: 49 mm
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