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Sigma Corporation ma przyjemno�� zapowiedzie� 
wprowadzenie do oferty czterech obiektywów w Systemie 4/3: 
Obiektywy DG: 24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO 
   APO 135-400MM F4.5-5.6 DG 
   APO 300-800MM F5.6 EX DG HSM 
Obiektywy DC: 18-50mm F2.8 EX DC MACRO 
 
 
Nowa linia obiektywów Sigma dedykowanych do Systemu 4/3 ł�czy w sobie jasny 
obiektyw szerokok�tny 24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO, kompaktowy tele-
zoom APO 135-400MM F4.5-5.6 DG, jasny teleobiektyw ultra-zoom APO 300-800MM 
F5.6 EX DG HSM oraz uniwersalny zoom o du�ym otworze wzgl�dnym 18-50mm F2.8 
EX DC MACRO. Wraz zaprezentowanymi dzi� nowo�ciami, linia obiektywów 4/3 marki 
Sigma urosła do 11 modeli. 
 
Jasny obiektyw standardowy do Systemu 4/3 o funkcjonalno�ci makro. 
24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO 
 
Jasny obiektyw o przysłonie maksymalnej F1.8 i szerokim 
k�cie widzenia oferuje dystans minimalny 18cm przy 
powi�kszeniu maksymalnym 1:2,7. Dwie soczewki 
asferyczne zapewniaj� skuteczn� korekcj� dystorsji i 
innych aberracji. Płynny mechanizm strojenia ostro�ci 
gwarantuje wysokie osi�gi optyczne w całym zakresie 
pracy, od 18cm do niesko�czono�ci. System Dual Focus 
(DF) zapewnia wygod� pracy i eliminuje ruch frontowej 
grupy soczewek, co umo�liwia zastosowanie tulipanowej 
osłony przeciwsłonecznej. 
 
*Dla aparatów w Systemie 4/3 ogniskowa odpowiada� 
b�dzie warto�ci 48mm (w standardzie 35mm). 
 

Specyfikacja techniczna 
Mocowanie System 4/3 
Konstrukcja obiektywu 10 - 9
K�t obrazu 48.5°
Liczba listków przysłony 9 
Przysłona minimalna F22
Minimalna odległo�� ogniskowania 18cm
Powi�kszenie maksymalne 1 : 2,7
�rednica filtra 77mm
Wymiary (�red. x dług.) 83.6 x 87,9mm
Ci��ar 520g
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Kompaktowy tele-zoom do Systemu 4/3 
APO 135-400MM F4.5-5.6 DG 
 
Po zamocowaniu do jednego z aparatów Systemu 4/3, 
obiektyw ten odpowiada� b�dzie ogniskowej 800mm 
(maksymalnie). Najnowsze rozwi�zania technologiczne 
w dziedzinie powłok antyodblaskowych gwarantuj� 
pełn� redukcj� refleksów, b�d�cych najcz�stsz� 
bol�czk� fotografów cyfrowych. W konstrukcji obiektywu 
zastosowano jeden element asferyczny oraz trzy 
szklane elementy niskodyspersyjne SLD minimalizuj�ce 
wszelkie aberracje kolorystyczne. System tylnego 
ogniskowania zapewnia szybk� prac�. Do zestawu 
doł�czony jest pier�cie� statywu. 
 
*Dla aparatów w Systemie 4/3 ogniskowa odpowiada� 
b�dzie zakresowi 270-800mm (w standardzie 35mm). 
 
 
 
 
 

Specyfikacja techniczna 
Mocowanie System 4/3 
Konstrukcja obiektywu 13 - 11
K�t obrazu 9,2°-3,1°
Liczba listków przysłony 9 
Przysłona minimalna F22
Minimalna odległo�� ogniskowania 200 - 220cm
Powi�kszenie maksymalne 1 : 5,3
�rednica filtra 77mm
Wymiary (�red. x dług.) 83.5 x 189mm
Ci��ar 1280g
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Jasny teleobiektyw ultra-zoom do Systemu 4/3 o minimalnym k�cie widzenia 
odpowiadaj�cym ogniskowej 1600mm. 
APO 300-800MM F5.6 EX DG HSM 
 
Po zamocowaniu do aparatów zgodnych z Systemem 4/3 
obiektyw ten pokryje k�t widzenia odpowiadaj�cy 
ogniskowym z zakresu od 600mm do 1600mm. Płynna 
regulacja ostro�ci oszcz�dza energi� i czas potrzebny do 
skadrowania uj�cia. Najnowsza technologia powłok 
antyodblaskowych redukuje powstawanie refleksów i 
duszków b�d�cych zmor� fotografii cyfrowej. Dwa szklane 
elementy ELD umieszczone we frontowej grupie soczewek 
redukuj� do minimum aberracj� chromatyczn� i 
zapewniaj� najwy�sz� jako�� obrazu. Całkowita długo�� 
obiektywu nie zmienia si� podczas strojenia ostro�ci i 
ogniskowej, co zapewnia wygodn� prac�. 
 
technologia HSM zapewnia cich� i niezwykle szybk� 
systemu AF, a tak�e stały dost�p do manualnej korekty 
ostro�ci. Tylny uchwyt filtrów zgodny jest z kołowym filtrem 
polaryzacyjnym 46mm. 
 
*Dla aparatów w Systemie 4/3 ogniskowa odpowiada� 
b�dzie zakresowi 600-1600mm (w standardzie 35mm). 
 
 
 

Specyfikacja techniczna 
Mocowanie System 4/3 
Konstrukcja obiektywu 18 - 16
K�t obrazu 4,1°-1,5°
Liczba listków przysłony 9 
Przysłona minimalna F22
Minimalna odległo�� ogniskowania 600cm
Powi�kszenie maksymalne 1 : 6,9
�rednica filtra 46mm (tylny)
Wymiary (�red. x dług.) 156,5 x 549,4mm
Ci��ar 5915g
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Jasny obiektyw zoom serii EX, z dystansem minimalnym 20cm, zaprojektowany do 
współpracy z lustrzankami cyfrowymi. 
18-50mm F2.8 EX DC MACRO 
 
Obiektyw ten oferuje du�y otwór przysłony F2.8 w całym 
zakresie. Dystans minimalny 20cm oraz powi�kszenie 
maksymalne 1:3 sprawiaj�, �e jest to idealna obiektyw do 
makrofotografii. Jego konstrukcja dostosowana jest do 
charakterystyki lustrzanek cyfrowych i zapewnia wysokie 
osi�gi optyczne w całym zakresie pracy. W budowie 
wykorzystano zarówno szklane, jak i hybrydowe soczewki 
asferyczne, co zaowocowało znakomit� jasno�ci� na 
kraw�dziach kadru, doskonał� jako�ci� obrazu, a tak�e 
kompaktowymi rozmiarami i nisk� wag� całej konstrukcji. 
Szklane elementy niskodyspersyjne SLD (Special Low 
Dispersion) oraz ELD (Extraordinary Low Dispersion) 
zapewniaj� doskonał� korekcj� aberracji kolorystycznych. 
Wielowarstwowe powłoki soczewek niweluj� niepo��dane 
odblaski i refleksy b�d�ce cz�stym problemem w 
fotografii cyfrowej.  
 
Zaawansowana konstrukcja jest gwarancj� doskonałej jako�ci obrazu w całym zakresie 
pracy. System wewn�trznego ogniskowania eliminuje ruch frontowej grupy soczewek, 
dzi�ki czemu mo�liwe jest zastosowanie kołowych filtrów polaryzacyjnych lub doł�czonej 
do zestawu tulipanowej osłony przeciwsłonecznej. 
 
*Dla aparatów w Systemie 4/3 ogniskowa odpowiada� b�dzie zakresowi 600-1600mm 
(w standardzie 35mm). 
 
 

Specyfikacja techniczna 
Mocowanie System 4/3 
Konstrukcja obiektywu 15 - 13
K�t obrazu 62°-24,4°
Liczba listków przysłony 7 
Przysłona minimalna F22
Minimalna odległo�� ogniskowania 20cm
Powi�kszenie maksymalne 1 : 3
�rednica filtra 72mm
Wymiary (�red. x dług.) 79 x 91,1mm
Ci��ar 525g
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O firmie K-Consult 
K-Consult Sp. z o.o. z Gdyni to jeden z najwi�kszych w kraju importerów i dystrybutorów 
sprz�tu i akcesoriów fotograficznych oraz multimedialnych. Firma obecna jest w Polsce 
od 1998 roku i od tego czasu tworzy kompleksow� ofert� na produkty �wiatowych 
potentatów. K-Consult reprezentuje interesy takich firm jak SAMSUNG (aparaty cyfrowe 
Digimax), LEXAR (karty pami�ci oraz no�niki danych), HÄHNEL (doskonałej jako�ci 
systemy zasilania), CASE LOGIC (futerały, etui i opakowania do sprz�tu 
komputerowego, audio oraz foto). Od 2004 roku, K-Consult jest wył�cznym 
dystrybutorem aparatów cyfrowych i obiektywów marki SIGMA. Wi�cej informacji na ten 
temat znale�� mo�na na stronie www.kconsult.pl oraz www.sigma-foto.pl. 


