UČINÍ
SVĚT
JASNĚJŠÍM

Fotoobchod, s.r.o.
Oficiální zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku
Mánesova 864, 339 01 Klatovy
Tel: +420 376 326 771 - 8
www.benro.cz
www.benro.sk
info@benro.cz

2016 BENRO katalog filtrů

Obsah
01
Povrchové úpravy

03
Vysoké rozlišení

05
UV filtry

07
CPL filtry

09
ND filtry

11
NDX filtry

13
GND filtry

15
Čtvercové filtry 100 mm - 4"

17
Čtvercové filtry 150 mm - 6"

Sortiment Benro filtrů
UV
Označeníí

Rozměr
37mm
○

49mm

52mm

55mm

58mm

62mm

67mm

72mm

77mm

82mm

95mm

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

46mm
○

49mm

52mm

55mm

58mm

62mm

67mm

72mm

77mm

82mm

95mm

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

49mm

52mm

55mm

58mm

62mm

67mm

72mm

77mm

82mm

SD ND4/8/16 WMC

○

○

○

○

○

○

○

○

○

SD ND1000 WMC
SD NDX-HD LIMIT
ULCA WMC

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

SHD UV ULCA WMC
PD UV WMC

39mm 40.5mm 43mm
○
○
○

○

○

46mm
○

○

○

UD UV SC

CPL
Rozměr
Označení

37mm

SHD CPL-HD ULCA
WMC/SLIM

○

PD

○

CPL-HD WMC

39mm 40.5mm 43mm
○
○
○
○

○

○

UD CPL-HD

ND(kruhové)
Rozměr

Označení
37mm

39mm 40.5mm 43mm

46mm

ND(čtvercové)
Rozměr
Označeníí

100*100

150*150

150*100

170*150

100-4"

SD ND4(S) WMC

○

○

SD ND8(S) WMC

○

○

FH100N (držák)

SD ND1000(S) WMC
SD GND0.3 SOFT(S) WMC

○
○

FH150C (držák)

○
○

Rozměr

Označení
FH100 (držák)

SD ND16(S) WMC

O nás

Příslušenství filtrů

○

○

○

FH150N (držák)

○

○

FH150S (držák)

SD GND0.6 SOFT(S) WMC

○

○

SD GND0.9 SOFT(S) WMC

○

○
○

SD RGND0.9(S) WMC SD

○

GND0.3 HARD(S) WMC SD

○

GND0.6 HARD(S) WMC SD

○

○

GND0.9 HARD(S) WMC

○

○

FB100 (pouzdro)
FDR1 ~FDR8 (red. kroužky)
FDR9 ~FDR15 (red. kroužky)

150-6"

○
○
○

Zkušenosti z výzkumu a vývoje v oboru fotografování optických
expertních týmů USA.
Nejvíce pyšní jsme na získané zkušenosti a vědění získané našimi
a externími odborníky při vývoji zcela nového konceptu vrstev s
extrémně malou chromatickou aberací, kterou jsme pojmenovali
technologií ULCA vrstev. Tyto vrstvy zachovávají plnou autenticitu
objektivu a poskytují vysoký stupeň reprodukce barev. Proces
napařovaných atomárních vrstev ULCA vytváří nový revoluční
standard optických filtrů, poskytuje vysokou spektrální propustnost
a velmi nízkou odrazivost. Vrstvy ULCA tak významně přispívají
ke snížení závoje a vzniku parazitního osvětlení. Vyvážená
spektrální odrazivost v porovnání s tradičními vrstvami tak
maximálně eliminuje vliv na výsledný obraz. U polarizačních filtrů
BENRO jsme zavedli technologické inovace abychom snížili účinek
aglutinačních deformací, tak aby byl zajištěn konzistentní prostup
světla do objektivu a filtr poskytoval maximální možné rozlišení.
Chloubou jsou nám i inovativní ultra tenké high-end polarizační filtry
s mosaznou obroučkou, které jsou jen 3 mm silné a minimalizují
vznik tmavých rohů (vinětací) způsobené filtry a proto jsou nově

vyvinuté filtry vhodné i pro ultra širokoúhlé objektivy. Patentované
extrémně tenké variabilní ND filtry jsou konstruovány tak, aby
minimalizovali vinětaci a přitom umožnily použít originální krytku
objektivu a sluneční clonu. U těchto filtrů byla na obroučku zvolena
vysoce kvalitní hliníková slitina využívaná v leteckém průmyslu.
Přední obroučka je obrobena s vysokou přesností CNC stroji povrch
upraven matným eloxováním tak, aby jeho povrch účinně zabránil
pronikání odraženého světla. Vzhledem k tomu že nejvyšší SHD série
využívá jen těch nejlepších materiálů a technologií je hlavní prstenec,
ve kterém se druhý CPL filtr otáčí, vyroben z pevné mosazi. Mosaz
je na obroučky filtrů nejvodnějším materiálem díky své samomazné
funkci, díky čemuž se obroučky filtru hladce otáčí a snadno se z
objektivu povolují.
BENRO držák FH100 je inovativním počinem v segmentu
čtvercových filtrů. Unikátní patentovaná konstrukce držáku umožňuje
použití širokoúhlejších objektivů, významně eliminuje vinětaci a
usnadňuje fotografovi práci s polarizačním filtrem. Držák filtrů s
polarizačním filtrem BENRO SHD CPL-HD ULCA WMC/SLIM 82mm
může být použit na 16mm širokoúhlých objektivech na fotoaparátech
s plným formátem snímače bez nebezpečí rohové vinětace dokonce
i s 3 čtvercovými filtry.

Vrstvy,
duše
moderní optiky.

Ultra Low Chromatic Aberration-ULCA
Vrstvy odráží jednotlivá barevná spektra,
tradiční zelené a modré vrstvy odráží více
zelené resp. modré světlo proto se povrch jeví
jako zelený nebo modrý. Vrstvy ULCA (Ultra

Tradiční
modrá vrstva

Low Chromatic Aberration) odráží jednotlivá

Tradiční
zelená vrstva

spektra vyrovnaně a proto se z blízka jeví jako

BENRO vrstvy ULCA Ultra Low Chromatic
Aberration

bezbarvý. Ve srovnání s jinými filtry mají
použité ULCA vrstvy výrazně menší vliv na
odchylky ve výsledném barevném podání.

BENRO ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) vrstvy v porovnání křivek odrazivosti s tradičními modrými/zelenými vrstvami
Proč by měla mít optika vrstvy?

Křivky odrazivosti

Podle všeobecných znalostí o optice víme, že se část světelných paprsků odrazí (cca 5%) nebo absorbuje (cca 2%) než optikou
vůbec projde. Objektiv je sestaven z řady optických členů, takže pokud by byly světelné paprsky odráženy nebo absorbovány s touto
úrovní na každé čočce, dopadlo by na snímač fotoaparátu jen velmi málo světla.
5

Pro zlepšení propustnosti a obrazové kvality optických členů, by měla být každá čočka potažena nejnovějšími vrstvami. Například:
Každý nepotažený povrch čočky má 5% odrazivost, 2% odrazivost s jednoduchou antireflexní vrstvou, přičemž filtry s vícenásobnými
vrstvami i méně než 0,2%. Napařené vrstvy tak mohou naprosto zásadně zlepšit kontrast a ostrost obrazu a velmi výrazně snižit
difuzní odraz mezi čočkami.

Vrstvy pomáhají optickým členům zachovat perfektní obraz, jsou tak duší dnešní moderní optiky.

Odrazivost(t%)

Světelné paprsky procházející povrchem filtrů a čoček budou pomocí špičkových moderních vrstev prostupovat optickými povrchy
beze ztrát v celé šíři barevného spektra. Naproti tomu špatné vrstvy některé paprsky barevného spektra neumožní přenést v celé
jeho šíři, což způsobí chromatickou aberaci. Benro ULCA vrstvy díky využití nejnovějších znalostí povrchových úprav optiky
významně snižují chromatickou aberaci a přispívají k přirozenějšímu a věrnějšímu podání obrazu.

1.5

Benro ULCA (Ultra Low
Chromatic Aberration) vrstva
Tradiční modrá vrstva
Tradiční zelená vrstva

1
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Barvy viditelného barevného spektra: Fialová • Modrá • Tyrkysová • Zelená • Žlutá • Oranžová • Červená

Šedá křivka: Benro ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) vrstva
The latest coating design, Rmax-Rmin<0.45 Rmax okolo 680 nm, povrch filtru se jeví z blízka jako bezbarvý

Modrá křivka: Tradiční modrá vrstva
Rmax-Rmin>0.9 Rmax okolo 420 nm, filtr se jeví jako modrý

Zelená křivka: Tradiční zelená vrstva
Rmax-Rmin>0.6 Rmax okolo 540 nm, povrch filtru se jeví jako zelený
BENRO vrstvy ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) v porovnání s tradičními napařovanými vrstvami používanými předními výrobci. Ideální je
přímá rovnoměrná křivka odrazivosti nemající žádné zřejmé vyboulení, což má za následek rovnoměrné podání barev v celém barevném spektru.
Nízko položená křivka vyjadřuje i velmi nízkou úroveň odrazivosti filtru.
Poznámka: Rmax- maximální odrazivost Rmin- minimální odrazivost
www.benro.cz
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HD filtry

HD Filtry

Filtry

High definition - vysoké rozlišení zkratkou označujeme jako HD. HD filtry nemohou zlepšit rozlišení vlastního objektivu, ale použití
HD filtru můžeme snížit ztráty rozlišení na nejmenší možnou úroveň.
Nejmoderní optické filtry, polarizační a variabilní ND filtry využívají technologie lepení vrstev skel a polarizační fólie. Složitý proces
lepení, kdy sklo a lepidlo mají různé vlastnosti, může mít nerovnoměrné tuhnutí lepidla velký vliv na přesnost povrchu filtru, který
může vést k jeho deformaci. Nesouběžnost skel má pak bezprostřední vliv na úhel dopadajícího světla na obrazový snímač a
výsledný výrazný pokles obrazové kvality a nízkých rozlišovacích schopností filtru. Benro je proto průkopníkem v nejnovějších
trendech a technologiích výroby a implementace nejmodernějších kontrol do procesu výroby právě s důrazem na vysoké rozlišení
filtru a v důsledku toho i bezztrátové kvality obrazu.

Filtr s úpravou HD

Filtry bez HD úpravy
A

B

A

B

Vysoké rozlišení fotoaparátů a nejnovější rozlišení profesionálních objektivů vyžaduje rovněž i špičkovou kvalitu filtrů vyrobenou
technologií HD.

Obvvyklý filtr který není vyráběný technologií HD s nepřesným povrchem,

Filtry s HD povrchem jsou dokonale přesné, když přes filtr projde

vede špatně světlo skrz filtr, což vede k viditelnému snížení rozlišení viz

světlo nemění svůj směr a je tak zachováno maximální možné

níže.

rozlišení obrazu.

BENRO Optický systém kolimátoru promítající svazek sousledných paprsků.

Pokud je filtr dobrý, můžeme na zobrazovací
ploše kolimátoru vidět ostré linie.

03 www.benro.com

Pokud je filtr špatný, jsou na zobrazovací ploše
kolimátoru dopadající paprsky rozostřené.

www.benro.cz
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Co je UV?
UV znamená ultrafialový (ultraviolet) optický filtr. Filtr se využívá vždy když chceme filtrovat UV záření ve světle a vyhnout se jeho
vlivu při zobrazení. Filtr projasní snímek v dálce, zintenzivní modrou barvu oblohy v dalekém oparu. Vliv UV filtru je zvláště patrný v
prostředích se silným UV zářením, jako jsou náhorní roviny, horské prostředí, u moře, na sněhu apod. Filtr je nepostradatelný i svou
funkcí ochrany předního členu objektivu. První optický člen je vystaven vzduchu, vlivu prachu, otisku prstů nebo i kontaktu s tvrdými
předměty, proto je jeho ochrana velmi důležitá. V případě, že je poškrábána přední antireflexní vrstva objektivu je jeho kvalita
zobrazení již trvale poškozena. UV filtr dokáže ochránit čočku objektivu před hrubým poškozením například nárazem či díky pevné
obroučce ochránit hranu a závit objektivu.

PD UV WMC

UD UV SC

• HD technologie s precizně rovným

• HD technologie s precizně rovným

• HD technologie s precizně rovným

sklem poskytující ostrý obraz

sklem poskytující ostrý obraz

sklem poskytující ostrý obraz

• UVC optické sklo absorbuje škodlivé
UV paprsky a minimalizuje opar
(odstraňuje UV paprsky vlnové
délky <370nm)

• Vysoce kvalitní rovné optické sklo
Schott

• Ochrana předního členu objektivu
před poškozením

• 15 vrstev AR vrstev snižuje odlesky
(průměrná transmise
>98.5%@420-680nm)

• Ochrana předního členu objektivu
před poškozením

• 16 originálních ULCA vrstev snižuje
odlesky a podporují přirozenou
kresbu obrazu (transmise 99% v
rozsahu vlnových délek
420-680nm)

• Snižuje množství dopadající
parazitního světla na snímač.
• WMC vrstvy odolné proti poškrábání a
odpuzující vodu a olej

• Eliminuje dopadající parazitní světlo
na snímač.
• WMC vrstvy odolné poškrábání a
odpuzující vodu a olej

• Opticky hladké sklo s černým
povlakem na hranách

• Vysoce kvalitní Asahi sklo
• Ochrana předního členu objektivu
před poškozením
• Tradiční High-tech jednoduchá
ochranná vrstva
• 15 vrstev AR vrstev snižuje odlesky
(průměrná transmise
>98.5%@420-680nm)
• Snižuje množství dopadající
parazitního světla na snímač.
• Tenká černá obroučka z hliníkové
slitiny s rýhovaným okrajem

• Černá obroučka z hliníkové slitiny s
rýhovaným okrajem

• Opticky hladké sklo s černým
povlakem na hranách
• Černá mosazná obroučka s
rýhovaným okrajem

PD UV WMC

SHD UV ULCA WMC

UD UV SC

UV světlo
100

80

Propustnost t%

UV filtry

SHD UV ULCA WMC

60

SHD UV ULCA WMC
PD UV WMC
UD UV SC

40

20

300

400

500

600

700 (nm)

www.benro.cz
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Co je CPL?
PL je zkratka pro kruhový polarizační filtr. Hlavní funkcí filtru je odstranění polarizovaného světla, zvýšení barevné sytosti,
prohloubení modré barvy oblohy, zvýraznění bílých mraků, odstranění odraženého světla na plochách jako je sklo a voda. Vynikající
CPL filtr nemůže mít vliv na barvu výsledného snímku. Benro filtry CPL mají velmi nízké obroučky eliminující vliv vinětace při využití
extrémně širokoúhlých objektivů.

PD CPL-HD WMC

UD CPL-HD

• Ultra tenké sklo Schott a tenká
(SLIM) obroučka

• HD technologie s precizně rovným

• HD technologie s precizně rovným

• HD technologie zajišťující super
rovinatost filtru a nezkreslený
přenos obrazu

• 12 vrstev AR vrstev snižující vnitřní
flare

sklem poskytující ostrý obraz

sklem poskytující ostrý obraz
• Ošetřená hrana filtru ze skla Schott
pro minimalizaci nežádoucích
odlesků

• Ošetřená hrana filtru ze skla Schott
pro minimalizaci nežádoucích
odlesků

• 16 vrstev originálních ULCA vrstev
snižující odlesky a chromatickou
aberaci

• Větší barevná a tonální saturace
• Matně černá hliníková obroučka s
rýhovaným okrajem

• Větší barevná a tonální saturace

• Ošetřená hrana filtru pro
minimalizaci nežádoucích odlesků

• WMC vrstva odolná poškrábání a
odpuzující vodu a olej

• WMC vrstva odolná proti poškrábání a
odpuzující vodu a olej

• Hliníková rýhovaná obroučka s
matně černým povrchem eliminující
parazitní světlo

• Větší barevná a tonální saturace
• Matně černá mosazná obroučka s
rýhovaným okrajem

SHD CPL-HD ULCA WMC / SLIM

PD CPL-HD WMC

UD CPL-HD

UV světlo
100

80

Propustnost t%

CPL filtry

SHD CPL-HD
ULCA WMC / SLIM

60

SHD CPL-HD ULCA WMC/SLIM
PD CPL-HD WMC

40

UD CPL-HD

20

300

400

500

600

700 (nm)

Extrémně tenká obroučka
SHD CPL-HD ULCA WMC/SLIM
3.0mm

BĚŽNÝ CPL

5.4mm

www.benro.cz
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Co je ND?
ND filtry jsou také nazývané šedé neutrální filtry. Tyto filtry slouží ke snížení pronikajícího světla v případě, kdy je světla mnoho a
my nemůžeme objektiv více zaclonit nebo potřebujemme pracovat s nízkým clonovým číslem. U ND filtrů je důležité barevné
podání na všech vlnových délkách viditelného spektra světla tak, aby barevný posun obrazu nebyl pokud možno žádný. ND filtry
musí pouze snižit intenzitu pronikajícího světla, ale neměly by mít vliv na výsledné barevné podání tak, aby bylo možné scény
reprodukuvat s maximální barevnou věrností. Hlavním účelem použití ND filtrů je možnost využití pomalejší rychlosti závěrky nebo
maximálně otevřené clony. Je tak vhodný pro venkovní fotografování pro zobrazení vodopádů, přílivu, odstranění pohybujících se
objektů v obraze a další kreativní využití.

• HD technologie s precizně rovným sklem poskytující ostrý obraz
• Redukce dopadajícího světla
• DND optické sklo rovnoměrně absorbující viditelné spektrum světla
• AR vícenásobná vrstva snižující vnitřní flare
• WMC vrstvy odolné proti poškrábání a odpuzující vodu a olej
• Černě matná hliníková obroučka s předním rýhováním

Pryskyřicový (plastový) ND Filter

Skleněný ND filtr

1

Vstřikování do formy, přesnost povrchu je špatná, rozlišení je
nízké

Precizní leštění, vysoká přesnost povrchu, vysoké rozlišení

2

Plastový materiál, snadno dojde k poškrábání a deformacím,
nelze používat dlouhou dobu

Skleněný materiál, dlouhá doba životnosti, nelze snadno
deformovat, křehčí než plast

3

Vyšší přenos červené barvy barevného spektra, takže jsou fotky
lehce načervenalé

Skleněné GND filtry mají rovnou křivku propustnosti, světlo
absorbují rovnoměrně v každém rozmezí viditelného barevného
spekra, malý barevný posun.

UV záření
100

80

Propustnost t%

ND filtry

SD ND WMC

60

Pryskyřicový ND filtr
Benro SD ND4 WMC

40

20

300

400

SD ND4 WMC

SD ND4（S）WMC
Snižuje expoziční hodnotu o faktor 4
(0.6ND - 2 kroky)

500

600

SD ND8 WMC

SD ND8（S）WMC
Snižuje expoziční hodnotu o faktor 8
(0.9ND - 3 kroky)

700 (nm)

SD ND16 WMC

SD ND1000 WMC

SD ND16（S）WMC

SD ND1000（S）WMC

Snižuje expoziční hodnotu o faktor 16
(1.2ND - 4 kroky)

Snižuje expoziční hodnotu o faktor 1024
(3.0ND -10 kroků)

www.benro.cz
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NDX filtry
Co jsou filtry NDX?
NDX označuje zkrácený název pro variabilní šedé filtry skládající se ze dvou polarizačních filtrů, kdy světlo prochází prvním
polarizačním filtrem, kde je filtrováno světlo v jednom směru a posléze druhým polarizačním filtrem filtruje světlo v opačném směru.
Takový filtr umožňuje nastavitelný efekt šedého neutrálního filtru.

SD NDX-HD LIMIT ULCA WMC
SD NDX-HD LIMIT UCLA WMC je patentovaný extrémně tenký variabilní ND filtr konstruovaný ze dvou HD CPL filtrů. Filtr je vybaven dorazy
vymezující minimální a maximální filtraci s indexací po celých krocích EV. Ultra tenká obroučka je poloviční oproti běžným NDX filtrům a
skoro stejně silný jako běžné CPL filtry, proto najde uplatnění na širokoúhlých objektivech aniž by hrozila vinětace v rozích snímků.
• HD technologie s precizně rovným sklem poskytující ostrý obraz

• 1 až 7 kroků neutrální šedé
• Otočný kroužek s vyznačenou stupnicí ND
• Dorazy v minimálním a maximálním rozsahu filtrace
• 29 vrstev originálních ULCA vrstev- snižující flare mezi filtrem a objektivem
• Opticky hladké sklo s černým povlakem na hranách
• WMC vrstvy odolné poškrábání a odpuzující vodu a olej
• Černě matná obroučka s předním rýhováním pro snažší otáčení filtru

SD NDX-HD LIMIT ULCA WMC

Ultra-tenký šedý variabilní filtr
Běžný CPL filtr

SD NDX-HD LIMIT ULCA WMC
5.3

5.4

Běžný NDX filtr

SD NDX-HD LIMIT ULCA WMC
5.3

9.3
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Šedé přechodové filtr nazývané též GND svou polovinou umožňuje pronikat světlo a druhou polovinou světlo blokuje v závislosti na své intezitě.
Vzhledem k technickým omezením digitálních fotoaparátů které nemohou vyhovět potřebám světelným scénám s velkým rozsahem. Pro tyto
účely je GND filtr výborným pomocníkem k vyvážení kontrastu obrazu od shora dolů nebo zleva doprava. Filtry se obvykle používají ke snížení
jasu oblohy a snížení kontrastu mezi nebem a zemí. Různé GND filtry mají odlišnou propustnost, kterou volíme podle rozsahu kontrastu
fotografované scény.

SD RGND0.9 (S) WMC

• HD technologie s precizně rovným

• HD technologie s precizně rovným

• HD technologie s precizně rovným

sklem poskytující ostrý obraz

sklem poskytující ostrý obraz

• Měkký přechod ND filtru pro
zatemnění oblohy a jiných
světlých oblastí fotografického
záběru

• Tvrdý přechod ND filtru pro
zatemnění oblohy a jiných
světlých oblastí fotografického
záběru

sklem poskytující ostrý obraz
• Reverzní přechod ND filtru pro
zatemnění oblohy a jiných
světlých oblastí fotografického
záběru

• Neutrální filtry nemají vliv na
celkové barevné podání
výsledného snímku

• Neutrální filtry nemají vliv na
celkové barevné podání
výsledného snímku

• Neutrální filtry nemají vliv na
celkové barevné podání
výsledného snímku

• Nejkvalitnější dostupné optické
materiály (Schott)

• Nejkvalitnější dostupné optické
materiály (Schott)

• Nejkvalitnější dostupné optické
materiály (Schott)

• WMC vrstvy odolné poškrábání a
odpuzující vodu a olej

• WMC vrstvy odolné proti poškrábání a
odpuzující vodu a olej

• WMC vrstvy odolné poškrábání a
odpuzující vodu a olej

SD GND0.3
SOFT(S) WMC

SD GND0.6
SOFT(S) WMC

SD GND0.9
SOFT(S) WMC

SD GND0.3
HARD(S) WMC

SD GND0.6
HARD(S) WMC

SD GND0.9
HARD(S) WMC

SD RGND0.9
(S) WMC

Porovnání pryskyřicových a skleněných GND filtrů
Pryskyřicové (plastové) GND filtry

Skleněné GND filtry

1

Vstřikování do formy, přesnost povrchu je špatná, rozlišení je nízké

Precizní leštění, vysoká přesnost povrchu, vysoké rozlišení

2

Plastový materiál, snadno dojde k poškrábání a deformacím,
nelze používat dlouhou dobu

Skleněný materiál, dlouhá doba životnosti, nelze snadno deformovat,
křehčí než plast

3

Vyšší přenos červené barvy barevného spektra, takže jsou fotky
lehce načervenalé

Skleněné GND filtry mají rovnou křivku propustnosti, světlo absorbují
rovnoměrně v každém rozmezí viditelného barevného spekra, malý
barevný posun.

Skleněné GND filtry

Pryskyřicové GND filtry
100

100

80

80

Propustnost t%

Co jsou GND - přechodové šedé filtry?

SD GND0.3 HARD(S) WMC
SD GND0.6 HARD(S) WMC
SD GND0.9 HARD(S) WMC

Propustnost t%

GND filtry

SD GND0.3 SOFT(S) WMC
SD GND0.6 SOFT(S) WMC
SD GND0.9 SOFT(S) WMC

60

40

20

60

40

20

300

400

500

600

700（nm）

300

400

500

600
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Držák filtrů
100 mm - 4"

FH100
• Využitelný s polarizačním filtrem Benro slim 82 mm CPL (SHD série)
• Nový patentovaný držák umožňující snadné otáčení CPL filtry
• Vhodný pro 16mm širokoúhlé objektivy bez nebezpečí vinětace
(s 3 čtvercovými filtry)
• Pojme 1 kruhový filtr + 3 čtvercové filtry 100 mm
• Vhodné na 100x100mm (4x4") nebo 100 x 150mm (4x6"), 2 mm silné filtry
• 82 mm kroužek součástí držáku
• 82 - 77mm redukční kroužek součástí

Držák je vhodný pro 82mm CPL

Nový patentovaný držák pro snadné otáčení CPL filtrů

Běžný konkurenční širokoúhlý držák
100x100mm na objektivu 16 mm na
fullframe zrcadlovce

Držák FH100 na objektivu 16 mm na
fullframe zrcadlovce, bez výsledného
nežádoucího efektu vinětace

Porovnání držáků FH100&FH100N(všechny lze použít s libovolnou značkou 82mmCPL)
Obsah balení

FH-100

FH-100N

Jednoduché
nastavení CPL

Rámeček, adaptační kroužek,
kroužek nastavení CPL, 82
mm kroužek, redukční kroužek
82-77mm

Ano

Rámeček, adaptační kroužek,
kroužek nastavení CPL, 77mm
kroužek

Ano

Využití s CPL slim
(3.0mm)

Využití s běžným
CPL

Možno použít 1 CPL a 3
čtvercové filtry na 16 mm
objektivu

V prvním slotu nelze
použít čtvercový filtr

Možno použít 1 CPL a 3
čtvercové filtry na 16 mm
objektivu

V prvním slotu nelze
použít čtvercový filtr

Použitelnost širokoúhlých
objektivů (plný formát)
CANON EF 16-35/2.8L II USM

CANON EF 17-40/4L USM
NIKON AF-S Nikkor 16-35/4G ED VR
SONY Vario-Sonnar T* 16-35/2.8 ZA SSM

www.benro.cz
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Držák filtrů
150 mm - 6"

FH150C /FH150N /FH150S
•
•
•
•

Vhodné pro filtr BENRO SD CPL-HD ULCA WMC 150mm (FH150)
Snadné otáčení polarizačním filtrem
Vhodné pro 1 kruhový filtr + 2 čtvercové filtry nebo 3 čtvercové filtry
Vhodné pro filtry 150x150mm (6x6") nebo 150 x 170mm (6x6.7"), 2mm tlouštky
Vhodné pro širokoúhlé objektivy (plný formát)
FH150C

CANON EF 14mm f/2.8L II USM

FH150N

NIKON AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED

FH150S

SIGMA 12-24mm f/4.5-5.6 EX DG HSM II

Speciální volitelné příslušenství

BENRO SD CPL-HD ULCA WMC 150mm pro držák FH150

•
•
•
•
•
•
•

Použitelné s držákem BENRO FH150
HD technologie významně zvyšující rozlišení filtru
16 originálních ULCA vrstev snižující závoj obrazu a snižující chromatickou aberaci
Kvalitní optické sklo Schott z německé produkce
WMC vrstva odolná proti poškrábání a odpuzující vodu a olej
Vyšší barevná a tonální saturace
Rýhovaný černý mosazný filtrový kroužek
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