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FT_001530 Raynox HDP-7700ES

Najwyższej klasy telekonwerter o krotności 3x. 
Opracowany specjalnie dla kamer video Full HD. 
Można go nakręcić na gwint o średnicy 37mm. 
Obudowa konwertera jest wykonana całkowicie z 
metalu. Znakomitej jakości optyka w układzie 5 
elementów w 3 grupach zapewnia rewelacyjną 
rozdzielczość 220 linii/mm!  W zestawie jest osłona 
przeciwsłoneczna oraz 5 dodatkowych adapterów 
mocujących, które pozwalają na zamocowanie 
telekonwertera na gwincie o średnicy 43, 34, 30.5, 
30, 27mm. 

 •  mocowanie: Gwint 37mm
 •  3x krotność
 •  metalowa obudowa
 •  5 elementów w 3 grupach
 •  rozdzielczość 220 lini/mm
 •  przeznaczony do kamer Full HD

1 047,13zł 628,28zł 40% 5901698703394 3

FT_001403 Raynox PFR-025MC

Filtr chroni optykę przed zarysowaniami, kurzem, 
odciskami palców itp. Wykonany jest z najwyższej 
jakości szkła optycznego i posiada powłoki 
antyrefleksyjne. Do jego stosowania nie są potrzebne 
żadne dodatkowe adaptery, mocuje się go 
bezpośrednio na obiektywie aparatu.

 •  filtr ochronny
 •  średnica 25mm
 •  wysoka jakość szkła optycznego

65,00zł 45,50zł 30% 5901698703448 2

FT_001722 Raynox PFR-072MC
 •  filtr ochronny
 •  średnica 72mm
 •  wysoka jakość szkła optycznego

65,00zł 45,50zł 30% 5901698703455 9

FT_001720 Raynox QC-505

Konwerter szerokokątny o współczynniku 0.5x. 
Posiada system szybkiego i łatwego montażu SNAP-
ON, który umożliwia błyskawiczne zainstalowanie 
konwertera na kamerze i poszerzenie kąta widzenia 
kamery. System Snap-on zapewnia uniwersalny 
montaż na średnice w zakresie 27-37 mm. Konwerter 
działa w ograniczonym zakresie zoomu.

 •  mocowanie: Snap 27-37mm
 •  krotność: 0.5x 46,33zł 32,43zł 30% 24616090057 73

FT_001719 Raynox QC-707

Raynox QC-707 to multisystemowy kowenter typu 
snap-on, szybka w montażu nasadka zwiększa pole 
widzenia obiektywu o połowę. Współczynnik wynosi 
0,7x. Uniwersalne montaż na średnice w zakresie 27-
37mm. Konwerter działa w ograniczonym zakresie 
zoomu.

 •  mocowanie: Snap 27-37mm
 •  krotność: 0.7x 60,06zł 42,04zł 30% 5901698703479 60

FT_001057 Tulejka Raynox Fuji s602/s7000

Tulejka 55mm x 52mm pasująca do aparatów Fuji 
4900/6900/s602/s7000/s20 Pro produkowana prze 
firmę Raynox. Umożliwia stosowanie filtrów i 
konwerterów o rozmiarze 52mm. Tulejki wykonane są 
z aluminium, produkowane są w Japonii przy użyciu 
precyzyjnych maszyn w związku z czym nie ma 
obawy o ich jakość wykonania i solidność.

 •  wymiary: 55x52mm
 •  dla aparatów: Fuji 
4900/6900/s602/s7000/s20 Pro
 •  aluminiowa konstrukcja

26,60zł 13,30zł 50% 5901698703516 15

FT_001852 Tulejka Raynox Olympus c5060

Tulejka 48mm x 52mm pasująca do aparatów 
Olympus Camedia 5060 produkowana prze firmę 
Raynox. Umożliwia stosowanie filtrów i konwerterów 
o rozmiarze 52mm. Tulejki wykonane są z aluminium, 
produkowane są w Japonii przy użyciu precyzyjnych 
maszyn w związku z czym nie ma obawy o ich jakość 
wykonania i solidność.

 •  wymiary: 48x52mm
 •  dla aparatów: Olympus Camedia 
5060
 •  aluminiowa konstrukcja

11,90zł 5,95zł 50% 5901698703554 1

FT_001854 Tulejka Raynox Sony V3

Tulejka 48mm x 52mm do aparatu Sony V3 
produkowana prze firmę Raynox.Umożliwia 
stosowanie filtrów i konwerterów o rozmiarze 52mm. 
Tulejki wykonane są z aluminium, produkowane są w 
Japonii przy użyciu precyzyjnych maszyn w związku z 
czym nie ma obawy o ich jakość wykonania i 
solidność.

 •  wymiary: 48x52mm
 •  dla aparatów: Sony V3
 •  aluminiowa konstrukcja

27,40zł 13,70zł 50% 0024616130210 17


