
van daar naar hier naar hier
EF 28-300mm 

f/3.5-5.6L IS USM

EF OBJECTIEF

Van groothoek naar tele – zonder vertraging. Selecteer met de
gerenommeerde L-serie objectieven uw opnamen op het moment
dat de kans zich voordoet: 11x zoom met Image Stabilizer plus
stille en snelle autofocus. Perfecte kwaliteit, absoluut veelzijdig.

• Krachtige 11x zoom 

• Perfecte L-serie kwaliteit

• Image Stabilizer compenseert circa 3 stopwaarden

• Kortste scherpstelafstand 0,7 m

• Lenscoatings en geoptimaliseerde lensvorm minimaliseert kans op schittering en
echobeelden

• Full-time handmatig scherpstellen bij AF

• Stof- en druipwaterbestendige constructie

• Cirkelvormig diafragma voor fraaie, onscherpe achtergrond

• Nauwkeurige afstandsgegevens voor E-TTL II meting
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Met een hoog zoombereik van 11x legt u alles vast, van groothoek tot
supertele. Canons nieuwste pro voor professionele fotografen die streven
naar een minimaal aantal objectiefwisselingen en een zo gering mogelijk
gewicht. 

Met Image Stabilization (IS) en een zeer snel, stil autofocussysteem is dit
het objectief dat alles biedt waar anderen nog slechts van dromen.

De kortste scherpstelafstand van 0,7m over het gehele zoombereik maakt
dit objectief zeer geschikt voor close-up vergrotingen. 

De vorm van de lenzen en de coatings zijn geoptimaliseerd om
beeldschittering en echobeelden te onderdrukken, zodat dit objectief ideaal
is voor digitale camera’s die gevoelig zijn voor reflecties bij de beeldsensor.
Bij bevestiging op een professionele digitale camera met verlenging van
1.3 heeft het objectief equivalente brandpuntafstanden van 35-350mm.

Constructie 23 elementen in 16 groepen

Coating Super Spectra coating

Diagonale beeldhoek 75° - 8° 15’

Verticale beeldhoek 46° - 4° 35’ 

Horizontale beeldhoek 65° - 6° 50’

AF motor Ring USM

Handmatig scherpstellen Met schakelaar voor scherpstelprogramma en scherpstelring 

(Full time handmatig scherpstellen)

Scherpstelbereik 0,7 m tot oneindig (bij alle brandpuntafstanden)

Maximale vergrotingsfactor (x) 0,06 (Groothoek); 0,3 (Tele)

Type bevestiging Canon EF aansluiting

Minimaal diafragma f/22 - 38 (f/22 - 40 bij camera’s met 1/3-stopwaarden)

Aantal diafragma-lamellen 8 (cirkelvormig)

Filterdiameter 77 mm

Diameter x Lengte 92x184 mm

Gewicht 1.670 g

Technische gegevens EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM
Zonnekap ET-83G

Lensdop E-77U

Lenskoker LZ1324

Tussentubus EF12 II Compatibel

Tussentubus EF25 II Alleen compatibel bij tele

EF 1.4x II of EF 2x II Niet compatibel

Image Stabilizer (IS) Aanwezig, activering door sluiterknop half in te drukken

IS programma’s Programma 1: normale beeldstabilisatie

Programma 2: beeldstabilisatie in één richting

IS max. deviatie +/- 1,1 mm

IS max. correctiehoek +/- 0,5° (bij tele, oneindig)

Sommige afbeeldingen zijn bijgewerkt om de informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen. Alle gegevens zijn

gebaseerd op de standaard testmethoden van Canon. Dit leaflet en de technische gegevens zijn ontworpen en

opgesteld voor de introductiedatum van het product. De uiteindelijke technische gegevens kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving zijn gewijzigd. ™ en ®: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of

geregistreerde handelsmerken van de betreffende producenten voor de markten en/of landen waar zij actief zijn. 
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Beeld wijzigt overeenkomstig de brandpuntafstand (EF 28 - 300mm)
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