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CINE 2514EObiektywy filmowe SLR 
Magic nadadzą charakteru 
Twoim ujęciom.

CINE 3514E CINE 3512E 

Pole widzenia modelu  SLR Magic CINE 25mm F1.4 zapewnia wiele 
kreatywnych możliwości, zwłaszcza w fotografii i tworzeniu filmowych ujęć 
wnętrz, architektury oraz pejzaży.
Niewielkie rozmiary obiektywu szerokokątnego SLR Magic CINE 25 mm 
F1,4 sprawiają, że dobrze współpracuje on z gimbalami.

Szybkie obiektywy SLR Magic zapewniają 
niezbędną kontrolę nad głębią ostrości, a 
także cechują się jednym z atrakcyjniejszych 
efektów bokeh w branży. Obiektywy z 
bagnetem E-mount 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).

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. Szerokie otwarcie 
przysłony tworzy ostry punkt w środku kadru i piękny, miękki efekt bokeh 
na jego obrzeżach – zasługa 12 zakrzywionych listków przysłony oraz 
konstrukcji optycznej obiektywu.

Ogniskowa: 25 mm

Max. / Min. przysłona: F1.4 / F16

Min. odległość ostrzenia: 0,25 m

Liczba listków przysłony: 13

Konstrukcja obiektywu: 11 elementów, 9 grup

Rozmiar filtru: 52 mm

Długość / Średnica / Ciężar: 78,40 mm / 64,64 mm / 520g

Ogniskowa: 35mm (74mm MFT, 55mm 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)

Rozmiar filtru: 52 mm

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

Ogniskowa: 35 mm

Maks. przysłona: F1.2

Min. odległość ostrzenia: 0,3m

Liczba listków przysłony: 13

Konstrukcja obiektywu: 9 elementów, 8 grup

Rozmiar filtru: 52 mm

Waga: 535g
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Obiektyw CINE 35 mm f/1.2 pozwala osiągnąć ujęcia w stylu filmowym 
kamerami wyposażonymi w bagnety Sony E. Współpracuje z matrycami 
pełnoklatkowymi. Maksymalna przysłona f/1.2 pozwala uzyskać płytką 
głębię ostrości. Obiektyw został wyposażony w regulowane zębatkowo 
ostrość i pierścienie przysłony. Złożona z 13 listków przysłona bezklikowa 
pozwala na osiągnięcie atrakcyjnego efektu bokeh i płynną regulację.



3517E

CINE 5011FE 

CINE 7514FE 

CINE II 3595E 

Obiektyw CINE 5011E to nowy model przeznaczony wyłącznie dla kamer 
z bagnetem Sony E. Wykonany z anodyzowanego aluminium obiektyw 
współpracuje zarówno z matrycami pełnoklatkowymi (bagnet FE) jak i 
matrycami typu APS-C (bagnet E). Standardowy obiektyw do codziennej 
pracy otwiera przed użytkownikiem nowe możliwości kreatywne, zarówno 
podczas robienia zdjęć, jak i kręcenia filmów.

Obiektyw 7514FE pozwala osiągnąć ujęcia w stylu filmowym kamerami 
wyposażonymi w bagnety Sony E. Współpracuje z matrycami 
pełnoklatkowymi. Szybki obiektyw o maksymalnej wartości przysłony 
f/1.4 został wyposażony w regulowane zębatkowo ostrość i pierścienie 
przysłony. Złożona z 13 listków przysłona bezklikowa pozwala na 
osiągnięcie atrakcyjnego efektu bokeh i płynną regulację.

Kompaktowy i szybki (maksymalna wartość przysłony f/1.7) obiektyw 
35 mm z unikatowym charakterem, pozwalający tworzyć ujęcia z 
„miękką” poświatą. Zaprojektowany dla aparatów Sony z matrycą APS-C 
i bagnetem E, obiektyw o ogniskowej 55 mm, będącej równoważnikiem 
ogniskowej 35 mm, charakteryzuje się dobrą ostrością w środku oraz 
dużą szybkością (przysłona o wartości f/1.7). Ręczna regulacja ostrości i 
wartości przysłony zapewnia pełną kontrolę nad obrazem. Lekka i smukła 
konstrukcja doskonale współgra z aparatami bezlusterkowymi. Doskonały 
wybór dla osób, które uwielbiają kreatywne obiektywy!

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. Ujęcia rejestrowane przy prawie lub całkowicie otwartej 
przysłonie cechują się wyjątkowo niewielką głębią ostrości, zapewniając 
obrazowi wyjątkowy charakter.

Ogniskowa: 35 mm 

Maks. / min. przysłona: F1.7 / F16

Min. odległość ostrzenia: 0,3m

Ostry środek z miękkim efektem bokeh na krawędziach

Metalowa obudowa obiektywu z elementami szklanymi

Rozmiar filtru: 37 mm

Waga: 90g

Ogniskowa: 75 mm

Maks. / min. przysłona: F1.4 / F16

Min. odległość ostrzenia: 0,7m

Liczba listków przysłony: 13

Konstrukcja obiektywu: 6 elementów, 6 grup

Rozmiar filtru: 52 mm

Waga: 455g

Ogniskowa: 50 mm (50 mm pełnoklatkowy / 75 mm APS-C)

Maks. / min. przysłona: F1.1 / F16

Min. odległość ostrzenia: 0,50m

Liczba listków przysłony: 13

Konstrukcja obiektywu: 6 elementów, 5 grup

Rozmiar filtru: 52 mm

Wymiary / Ciężar: Dł. 54,8 mm x szer. 63,0 mm / 400g

Ogniskowa: 35mm (70 mm MFT / 52,5 mm Sony E, Fujifilm X /   
80mm w bagnecie aparatu MFT mount) 

Maks. / min. przysłona: T0.95 / T16

Min. odległość ostrzenia: 0,3m

Liczba listków przysłony: 11

Konstrukcja obiektywu: 12 elementów, 10 grup

Rozmiar filtru: 62 mm

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