Viltrox EF-FX2 adapter bagnetowy Canon EF do
Fuji X 0.71x
Viltrox EF-FX2 to aktywny adapter bagnetowy Fuji X-mount
przeznaczony dla obiektywów z mocowaniem Canon EF. Posiada
soczewkę “Speed Booster”, redukuje crop o 0.71x i zwiększa
światłosiłę o +1 f-stop.
Współpracuje z aparatami Fuji X-T3, X-E3, X-T2, X-T1, X-T20,
X-T10, X-T100, X-Pro2, X-H1 i innymi modelami z bagnetem Fuji.
Z jego pomocą rozszerzysz możliwości swojego aparatu dzięki
obiektywom Canon, Sigma, Tamron i innych producentów!
Pełna komunikacja z body oraz szybki autofocus dają Ci
pewność działania w każdych warunkach.

Viltrox. Zobacz więcej!
Wbudowany układ optyczny daje Ci możliwości znane z adapterów (reduktorów) “Speed Booster”.
Zyskujesz nie tylko efektywny przelicznik ogniskowej 0.71x, redukując crop sensora z 1.5x do
1.065x, ale także zwiększysz światłosiłę o 1 f-stop.
Z aparatem Fuji (matryca APS-C) i obiektywem 50/2.8 zamontowanym za pomocą adaptera Viltrox
EF-FX2, efektywna ogniskowa wyniesie 53 mm - zamiast 75 mm jak przy zwykłym adapterze bez
soczewki. To pole widzenia zbliżone do aparatów z matrycą pełnoklatkową! Dodatkowo,
możesz cieszyć się dwókrotnie krótszym czasem naświetlania dzięki “jaśniejszemu obiektywowi” o
efektywnej przysłonie f1.8, co jest nieocenione przy zdjęciach w trudnych warunkach
oświetleniowych.

Szybki i pewny autofocus
Adapter Viltrox został wyposażony w styki niezbędne do komunikacji aparatu z obiektywem.
Obsługuje auto-focus, dane EXIF i stabilizację obrazu w obiektywie. Złącze micro-USB umożliwi Ci
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samodzielną aktualizację oprogramowania.
Adapter cechuje się niespotykaną szybkością ustawiania ostrości, praktycznie nie ustępując
obiektywom systemowym*. To nowy standard wśród adapterów bagnetowych.

Solidna budowa
Konstrukcja adaptera jest wykonana w całości z aluminium i stali nierdzewnej, czyniąc go odpornym
na uszkodzenia i gwarantując stabilność podczas pracy. Wnętrze wykonano z czarnego, matowego
tworzywa, zapobiegającego refleksom światła.
Zdejmowana stopka statywowa z gwintem 1/4" jest pomocna podczas pracy z dużą i ciężką optyką.
Z łatwością przymocujesz do niej szybkozłączkę lub statyw. W razie potrzeby możesz także szybko
odczepić ją za pomocą wygodnego pokrętła.

Kompatybilność:
Aparaty z bagnetem Fuji X-mount, np.: X-T3, X-E3, X-T2, X-T1, X-T20, X-T10, X-T100, X-Pro2,
X-H1 i inne
Obiektywy z mocowaniem Canon EF pokrywające matryce pełnoklatkowe (Canon, Sigma,
Tamron i inni producenci)

Specyfikacja techniczna:
Mocowanie aparatu lub kamery: bagnet Fuji X
Mocowanie obiektywu: Canon EF z polem krycia pełnej klatki
Układ optyczny: 4 elementy w 4 grupach
Pokrycie sensora: APS-C (Super 35)
Przelicznik ogniskowej: 0.71x
Światłosiła: +1 EV
Kontrola przysłony: tak
Złącze micro-USB do aktualizacji oprogramowania
Stopka statywowa: punkt montażowy z gwintem 1/4", zdejmowana
Materiał: aluminium, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
Wymiary: 68 x 27 mm (bez stopki)
Waga: 145 g

* szybkość działania auto-focus zależy od rodzaju i producenta obiektywu, może różnić się w
porównaniu do współpracy z aparatem Canon.
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