
 

 

News Release 
 

 

 

 

Objektivy HD PENTAX-D FA★ Silver Edition

 
Tři objektivy z limited-edice ze série výkonných série  
Star pro použití se zrcadlovkami s bajonetem K vyro-

bené pro barevnou variaci
 

 
 

TOKIO, 27. srpna, 2020, －RICOH COMPANY, LTD. a RICOH IMAGING EUROPE, SAS. s 

potěšením oznamují distribuci třech objektivů HD PENTAX-D FA★ Silver Edition:

 

 HD PENTAX-D FA★50mmF1.4 SDM AW Silver Edition 

 HD PENTAX-D FA★70-200mmF2.8ED DC AW Silver Edition 

 HD PENTAX-D FA★85mmF1.4ED SDM AW Silver Edition 

 

Tyto objektivy speciální edice patří v řadě k těm s nejvyšším výkonem série Star — zkon-

struovaným pro použití s digitálními zrcadlovkami PENTAX s bajonetem K — budou k dispozici 

celosvětově v limitovaném množství 600 kusů od každého modelu.

 

PENTAX uveřejnil stříbrné modely limitované edice pro vlajkové modely SLR pro splnění požadav-

ků na exkluzivní zobrazovací nástroje. Tři nové objektivy v limitované edici mají vysoce kvalitní 

stříbrný povrch, který je ideální pro nejvyšší řadu objektivů série D FA★. V minulých letech byla 

uvedena těla fotoaparátů v limitované edici: PENTAX K-7 Limited Silver (na trhu březen 2010) a 

PENTAX K-1 Limited Silver (na trhu září 2017). Ty odpovídaly objektivům ve stříbrné barvě Limi-

ted série, které získaly popularitu vysokou kvalitou a jemnou finální úpravou. Jako u Limited série 

tyto nové objektivy série Star mají barevnou úpravu jako těla fotoaparátů limitované série. Uživate-

lé si mohou takto zvolit objektiv ve stříbrném provedení nejen pro zvýšení kvality zaznamenaných 

snímků ale také vytvořit svůj osobní styl. 
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<Hlavní vlastnosti objektivů HD PENTAX-D FA★ Silver Edition>

 

 Velmi kvalitní povrchová úprava ve stříbrné barvě přizpůsobené stříbrné edici těl 

         fotoaparátů
 Každý z objektivů má unikátní sériové číslo, od 0000001 po 0000600.

.

 Objektivy jsou dodány v exkluzivně vytvořeném produktovém boxu. 

Poznámka: Vlastnosti a technické specifikace těchto objektivů jsou identické se stan

dardními modely.

 

| Ricoh |

Ricoh je globálním dodavatelem technologií, které mění obchodní procesy a nakládání s informacemi, 

a tím pomáhá organizacím k větší pružnosti, produktivitě. Přes 80 let, Ricoh přináší inovace a je 

předním dodavatelem řešení správy dokumentů. IT služby, obchodní i průmyslový tisková řešení, digi-

tální fotoaparáty a průmyslové systémy. Vedení společnosti je v Tokiu, Ricoh Group působí přibližně 

ve 200 státech a regionech. Fiskální rok v březnu 2020, dosáhl Ricoh Group celosvětově prodeje v 

hodnotě 2,008 billionů yenů (cca. 18.5 billionů USD). Další informace www.ricoh.com

 

 

 

 

| Ricoh Imaging Europe SAS |

RICOH IMAGING EUROPE S.A.S. je předním dodavatelem zábavné a profesionální techniky pro 

zpracování obrazu, s historicky dlouhým dědictvím v Evropě, Středním východu a Africe. Rozsah produk-
tů zahrnuje nejmodernější digitální PENTAX DSLR, se širokým spektrem výkonných výměnných objek-
tivů od středního formátu až po full frame a APS-C, stejně jako extenzivní rozsah dalekohledů a spektivů 
PENTAX, vhodných pro různorodé aktivity. Dále je dodavatelem kompaktních fotoaparátů RICOH GR pro 
odborníky a WG outdoor kompaktů. Ricoh je též průkopníkem ve výrobě Theta 360° zobrazovacích přís 
trojů, které zaznamenávají plně sférické scenerie. RICOH IMAGING EUROPE S.A.S. sídlí v Rungis, 
Francie a je evropskou centrálou RICOH IMAGING COMPANY, LTD (Japan). Další informace: 

www.ricoh-imaging.eu

© 2020 RICOH COMPANY, LTD.Všechna práva jsou vyhrazena. Všechny zmíně-

né názvy produktu jsou obchodní značky příslušných společností.
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