
※ Design a speci�ikace jsou předmětem změn bez předchozího upozornění .

Světelnost
Minimální clona
Konstrukce 

Clonový kroužek
Závit pro stativ
Sluneční clona
Krytka 
Pouzdro

N/A
N/A
PH-RBP67 (přiložená)
O-LC67 (přiložená)
S100-200 (volitelné)
cca. 78.5mm x 175mm
(cca. 3.1 in x 6.9in)
cca. 819g
-10～40℃ (14°F ～104°F)
85% nebo menší (bez kondenzace)

(F4-F9.5)

F4
F32
20 elementů  v 14 skupinách

34.5-11.8°

Elektromagnetická clona
Plně automatická 

Fokální délka

Počet 
kulatých lamel

Úhel záběru
(uhlopříčně)

Průměr �iltru

70-210mm  

Speci�ikace

Ovládání clony

23.0-7.7°(při nasazení PENTAX 
APS-C size DSLR )

KAF4

0.95m

0.32x

67mm

9 kulatých lamel

Ekvivalent k 107-322mm formátu 35mm  
(při nasazení na fotoaparát  
PENTAX APS-C)

Minimální zaostř.  
vzdálenost

Maximální 
zvětšení

Bajonet

Hmotnost
Teplota
Vlhkost

Maximální 
průměr x délka

35mm Full Frame / APS-C

Quick-shift Focus System, umožňuje okamžitou změnu na manuální ostření , 
po aretaci zaostření subjektu operací AF  stisknutím spouště do poloviny

SP (Super Protect) vrstva pro odpuzování mastných otisků

Dvou stupňový omezovač  rozsahu ostření pro snížení operačního času AF

Další vlastnosti

Kulatá clona s devíti kulatými lamelami pro vytvoření přirozeného, nádherného efektu bokeh (rozostření), 
při redukci paprsků z bodových světelných zdrojů

Kompaktní, lehký, výkonný, ideální pro 
fotografování přírody a aktivní outdoorové snímky

Objektiv má PENTAX nejnovější HD vrstvu.* Ve srovnání s konvenční několikanásobnou vrstvou, tato vysoce kvalitní, 
vrstva zlepšuje nejen přenos světla, ale také redukuje rozsah průměrného odrazu viditelného světla o více jak  
50 procent, snižuje se tak rušivý efekt duchů v obraze i za nepříznivých světelných podmínek  
jako je např. protisvětlo.
* HD je zkratka High De�nition.

HD vrstva pro zvýšení zobrazovacího výkonu

Tento zoom objektiv má počasí odolnou konstrukci, která brání  
vniknutí  vody do barelu objektivu. Při nasazení na PENTA X 
počasí  odolné tělo  digitální  zrcadlovky , vznikne odolný , spolehlivý 
digitální obrazový systém, který funguje v nepřiznivých povětrnostních  
podmínkách — za deště, mlhy nebo na místech, kde může stříkat voda nebo 
vodní aerosol.

Počasí odolná konstrukce, perfektní pro outdoorovou fotogra�ii

Počasí odolné těsnění

Geometric optics MTF

Objektiv má kruhový SDM motor (Supersonic Direct-drive Motor) pro 
tichou a velmi rychlou operaci AF a zlepšenou operativnost při fotogra- 
fování v outdooru.

Vestavěný SDM

Kruhový typ SDM

Elektromagnetická clona

Elektromagnetické ovládání clony,* pro vysoce přesné nastavení expozice
během záznamu videa.

KAF4 bajonet

* K dispozici s modely PENTAX K-1 Mark II, K-1, K-3 II, K-3, KP, K-70, K-50, K-S2 nebo K-S1 

Tento objektiv lze používat jako tele makro objektiv s minimální zaostřovací
vzdáleností  0.95m pro široké i telefoto ohnisko s maximálním zvětšením  
0 . 32x . Při použití s fotoaparátem A P S - C je maximální zvětšení 0.48x. 
 

Minimální zaostřovací vzdálenost 0.95 metru

Makro

I přes své malé rozměry a malou hmotnost, přibližně 819 gramů, pokrývá tento zoom objektiv kruh obrazu 
35mm full-frame digitální  SLR  s rozsahem fokálních délek 70mm až 210mm pro outdoorovou fotogra�ii  
snímanou z ruky. Při nasazení na fotoaparát APS-C, se rozsah fokálních délek rozšíří na ekvivalent 
107mm až 322mm formátu 35mm. Spojením lehké a kompaktní konstrukce objektivu lze dosáhnout snadné integrace  
do systém APS-C-formátu. Optická konstrukce se skládá z 20-elementů, 14-skupin, jsou začleněny tři ED 
(Extra-low Dispersion) skleněné elementy a dva disperzní skleněné elementy pro získání vysokého kontrastu, 
vysokého rozlišení s ostrostí do krajů snímků, při efektivní kompenzaci zkreslení a chromatické aberace.
Objektiv dovoluje fotografovi  zaznamenávat snímky v otevřeném prostoru se širokým rozsahem aplikací, včetně scénické 
fotogra�ie, obrazů města a divoké zvěře, kdy je snadná přenosnost opravdu nutná. 

Kompaktní, lehký telefoto zoom objektiv snadno přenositelný


