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Kompaktní, lehký standardní zoom
pro digitální zrcadlovky PENTAX s bajonetem K 

• Krátká minimální zaostřovací vzdálenost 0.95m
• KAF4 je prvý PENTAX K-bajonet se systémem elektromagnetického ovládání 

clony pro tichou operaci během záznamu videoklipů
• Zadní zaostřovací systém s PLM (pulzní motor), systém s přímým pohonem 

vodicí šroubovice pro velmi rychlý AF
• Kompaktní telefoto zoom objektiv se sklápěcí konstrukci
• Počasí odolná konstrukce
• Elementy z ED skla pro brilantní ostrost a saturované barvy
• HD vrstva pro optimální přenos světla a snížení reflexů
• Quick-shift Focus System pro okamžitou změnu z režimu AF na MF otočením 

zaostřovacího kroužku
• SP (Super Protect) vrstva na povrchu předního optického členu pro 

odpuzování vody a otiskům prstů
• Kulatý tvar lamel clony pro nádherný bokeh

PŘILOŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Přední krytka O-LC58 - 31523

Krytka bajonetu K - 31006

Sluneční clona PH-RBK 58 - 38424

Fokální délka 55-300mm

(ekvivalent 35mm formátu) 84.5-460mm

Maximální clona F4.5-6.3

Minimální clona F22-32

Konstrukce 14 elementů v 11 skupinách

Úhel záběru 29º - 5.4º  
(při nasazení na digitální SLR PENTAX APS-C 
formát)

Bajonet KAF4

Minimální zaostřovací vzdálenost 0.95m 

Maximální zvětšení 0.30x 

Průměr filtru 58mm

Ovládání clony elektromagnetická clona plně automatická

Počet lamel clony 9 kulatých lamel (55mm: F4.5 ~ F5.9;  
300mm: F6.3 ~ F13)

Maximální průměr x délka cca. 76.5.5mm x 89mm 

Hmotnost cca. 442g, se sluneční clonou 471g

Teplota -10°C - 40°C (14°F-104°F)

Vlhkost 85% a méně (bez kondenzace)

Balení obsahuje sluneční clonu PH-RBK 58, přední krytku O-LC58, 
zadní krytku bajonetu

HD PENTAX-DA 
55-300MM F4.5-6.3 ED PLM WR RE
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VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Pero na čištění optiky - obj.č. 50166

Měkké pouzdro S80-120 -  obj.č. 33924
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HD PENTAX-DA 
55-300MM F4.5-6.3 ED PLM WR RE

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. oznamuje zahájení distribuce zoom objektivu HD PENTAX-DA 55-300mm F4.5-6.3 ED PLM WR 
RE. Nový kompaktní tele-zoom objektiv má zvýšený výkon autofokusu a vynikající optické vlastnosti. 

Zoom objektiv má rozsah fokálních délek 84.5mm až 460mm (35mm formát)* pro pokrytí rozsahu středního až po super telefoto. Díky 
aktualizaci výkonu AF, je při záznamu snímků chod tichý, operace AF velmi rychlá, právě tak je plynulá operace sledování AF (tracking) 
během záznamu videoklipu a jsou omezeny rušivé operační zvuky, které vznikají při ostření a změně clony. Nově zkonstruovaná, vysoce 
kvalitní optika zaostřuje od nejmenší vzdálenosti 0.95m, a zvládne celou řadu fotografických situací. Zavedením zasouvací konstrukce, má 
délku jen 89 milimetrů, pro snadné nošení.
Ve spojení s počasí odolnou konstrukcí, má tento zoom vynikající spolehlivost a odolnost i za ztížených podmínek.
* při nasazení na digitální zrcadlovky PENTAX formátu APS-C.

Hlavní vlastnosti 
Velmi rychlá operace autofokusu
Aplikováním systému zadního ostření, je zaostřování objektivu o 
93.6% lehčí* než bylo u předchozí verze. Pohon zaostřování pomocí 
pulzního motoru (PLM), který je přímo propojen s vodicí šroubovicí, 
pracuje zoom rychleji — přibližně 8.3 krát** při širokoúhlém 
ohnisku a přibližně 1.7 krát** při poloze telefoto — a je navíc tišší 
než stávající model.* Při nasazení na novou zrcadlovku PENTAX 
K-70 je zajištěna hladká, ale rychlá operace AF i u slabě osvětlených 
subjektů, díky zpřesnění algoritmu AF, při kterém dochází k výměně 
dat AF mezi tělem fotoaparátu a objektivem. Je rovněž posílena 
operativnost zaostřovacího systému při manuálním zaostřování. 
Protože je kroužek vzdálenosti zkonstruován tak, aby přesně 
detekoval úhel otáčení a rychle reagoval na změnu úhlu, může 
zoom objektiv posouvat zaostřovací čočku hladce v reakci na 
operaci kroužku vzdálenosti.
* Ve srovnání s HD PENTAX-DA 55-300mm F4.5-5.8 ED WR.
** Při exponování pomocí hledáčku, při nastavení režim AF na 

fotoaparátu na AF-S a pro subjekty umístěné ve vzdálenosti 
mezi 1.5 m až nekonečno.

Tichý chod AF a elektromagnetické 
ovládání clony, perfektní pro záznam 
videa
Prvý objektiv s bajonetem K, který má elektromagnetický systém 
ovládání clony.* Při nasazení na novou digitální zrcadlovku PENTAX 
K-70, zajišťuje jemné, vysoce přesné ovládání clony během 
záznamu videoklipů. Díky tomuto nejmodernějšímu systému, je 
změna nastavení clony prováděna automaticky a hladce i když se 
bude úroveň jasu subjektu bude během záznamu videa radikálně 
měnit. Ve spojení s PLM mechanismem, je zajištěn plynulý chod 
režimu sledování AF a ovládání expozice, při minimálním rušení 
zvuky během ostření a změně clony při záznamu videoklipů.  
Výsledkem je zcela přirozený, věrný záznam videa v divadle nebo v 
paprsky slunce prostoupeným les, kde se úroveň jasu značně mění 
nebo pro pohybující se subjekty jako jsou sportovci a zvířata.

Vysoce kvalitní snímky při minimální 
zaostřovací vzdálenosti 0.95m
S fokálními délkami od 84.5mm do 460mm (formát 35mm), má 
tento telefoto zoom objektiv přibližně 5.5x přiblížení pokrývající 
rozsah středního až super telefota. Konstrukce 14-elementů v 
11-skupinách zahrnuje optický element ED (Extra Low Dispersion) 
pro efektivní redukci sférické a chromatické vady, při vysokém 
rozlišení, s jemnými detaily na snímcích a bohatým kontrastem  
od středu obrazu až do krajů s minimálním rozptylem barev, při 
kterékoliv fokální délce. Nejmenší zaostřovací vzdálenost 0.95m, 
byla umožněna systémem zadního zaostřování, barel objektivu 
byl zkonstruován tak, aby během zaostřování AF nedocházelo 
ke změně rozměru. Je ideální pro celo řadu aplikací, při focení v 
exteriéru, sportovních akcích a pro krajinou fotografii.

Kompakt telefoto zoom
Díky sklopné konstrukci, má objektiv délku pouhých 89 milimetrů. 
Má hmotnost 442g, je velmi kompaktní a snadno přenosný, to 
zvláště oceníte, když jste limitováni prostorem ve vaší brašně, je 
ideální pro příležitostné fotografování. 

Počasí odolná konstrukce
11 speciálních těsnění, které jsou použita v celém těle zajišťují 
tomuto zoomu počasí odolnou konstrukci, efektivně zabraňují 
vniknutí vody do vnitřních částí objektivu. Spojením s počasí 
odolným tělem digitální zrcadlovky PENTAX, má fotograf k dispozici 
odolný, spolehlivý digitální zobrazovací systém, který pracuje 
spolehlivě i za náročných podmínek - i za deště nebo v mlze, nebo 
na místech, kde se můžete setkat s vodními sprškami. 

HD vrstva vylepšuje kresbu obrazu
Objektiv je potažen vysoce kvalitní, několikanásobnou vrstvou 
HD Coating.* Ve srovnání s konvenčními vrstvami tato PENTAX-
originální vrstva zajišťuje vyšší přenos světla a menší reflexy pro 
jasné, vysoce kontrastní snímky bez reflexů a duchů i za náročných 
světelných podmínek jako je protisvětlo.

* HD znamená High Definition.

Další vlastnosti
• Quick-shift Focus Systém pro okamžitou změnu z režimu AF na 

MF otočením zaostřovacího kroužku při stisknuté spoušti do 
poloviny.

• 9 kulatých lamel clony pro jemný a nádherný efekt bokeh 
(defocus), s minimálním efektem světelných pruhů z bodových 
světelných zdrojů.

• SP (Super Protect) vrstva na povrchu předního optického členu 
pro odpuzování vody a otiskům prstů


