
Hasselblad 907X z gripem
Supertelezoom Sony FE 200-600
Voigtlaender APO Lanthar 35 mm f/2
Leica M10-R BP
Profoto B10 Plus
Seconik TWINMATE L-208
Nokton 50 mm f/1,2 na wysokorozdzielczych matrycach

MEGAOBRAZ
8



Kolejny - 8 numer magazynu MegaObraz przed Wami.
Cieszę się, że zaczynacie doceniać jakość prezentowanych mate-
riałów, które w internecie nie mogą być publikowane w większej 
jakości. Cieszę się, że wielu z Was - tak przynajmniej piszecie - kon-
sumuje serwowany przez nas magazyn na tabletach i to tych 12 ca-
lowych. 
MegaObraz składany jest w rozdzielczości pod te tablety, co umoż-
liwia powiekszanie obrazu i delektowanie się szczegółami - chociaż-
by zdjęć testowych.
Korzystajcie, pobierajcie i przede wszystkim oglądajcie zdjęcia ro-
bione testowanymi przez nas aparatami i obiektywami. 
W tym numerze na szczególną uwagę zasługują obiektywy. Super-
telezoom Sony Fe 200-600, który skłonił nawet mnie do spróbowa-
nia sił w fotografii przyrodniczej. Dobra - trochę na skróty, bo w Zoo, 
ale liczy się możliwość sprawdzenia sprzętu. 
Test APO Lanthara 35 mm f/2 - niezła gratka - zwłaszcza, że zdjęcia 
można powiększać podczas oglądania, a w teście na portalu takiej 
możliwości nie ma. Na koniec rarytas w postaci wysokorozdzielcze-
go testowania Noktona 50 mm f/1,2 - jednej z najlepszych pięćdzie-
siątek na rynku. Smacznego!

Maciej Taichman Redaktor Naczelny
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Produkcja, opracowanie graficzne portalu i magazynu MEGAOBRAZ - Taichman Sp. z o.o. ul. Hoża 86/410  00-682 Warszawa
Kontakt - biuro@megaobraz.pl - Tel. 508 431 149 
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Więcej „dziewięćsietsiódemki” w Waszych rękach?

Firma Hasselblad wypuszczając na rynek model 907X, wyraźnie skoncentrowana była na dualizmie tej konstrukcji. Aparat, jako typowy bezlusterkowiec z system auto fo-
kus posiadł tradycyjny wygląd serii V. Chrom i skóropodobna okładzina oraz co ważniejsze obrys dopasowany do korpusów analogowych Hasselblada produkowanych od 
1956 roku. Dualizm opiera się właśnie na możliwości zastosowania tylnej ścianki modelu 907 jako „cyfrowego magazynka” dla starszych, analogowych konstrukcji. Wielu 
posiadaczy starych modeli z radością powitało taki krok. Wielu zafascynował - podobnie jak i mnie - sam wygląd i o dziwo - ergonomia tego modelu, który z jasnym, odchy-
lanym ekranem stanowi potężne narzędzie do pracy w średnim formacie. Decyzja o zakupie 907 zdecydowanie zapada na linii estetyki i nostalgii. Nie ma nic wspólnego 
z fascynacją techniką czy nowoczesnością, chociaż technika jest na najwyższym poziomie, bo identyczna, jak w modelu X1D II. M modelem 907 fotografujemy z wielkim 
wczuciem i daje to fotografowanie wiele radości. Osoby, które zdecydowały się na zakup tego najpiękniejszego obecnie Hasselblada, z całą pewnością nie żałują, ale… No 
właśnie! Pomimo tego, że elektronika aparatów 907X i X1D II jest identyczna, w modelu 907 brakuje pewnych funkcjonalności. Na przykład nie jest dostępny tryb pracy z 
automatyką, pomiarem punktowym i pamięcią ekspozycji. Zwyczajnie nie ma potrzebnych przycisków, które są w X1D II.
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Firma Hasselblad zorientowała się w tym braku i doposażyła korpus w możliwość do-
pięcia uchwytu bocznego. Kwota 3500 zł, którą trzeba wydać na to akcesorium, nie 
jest mała, ale pozwala zupełnie inaczej pracować z korpusem. Docenią to zwłaszcza 
ci, którzy pracują „z ręki”. Można by pomyśleć, że ten dodatek nie jest obowiązkowy. 
Jednak po zapoznaniu się z jakością wykonania, funkcjonalnością i ergonomią stwier-
dzamy, że nabycie grupa pozwala wnieść fotografowanie modelem 907X na jeszcze 
wyższy poziom. Cztery dodatkowe przyciski funkcyjne, którym można przypisać róż-
ne funkcje, dwa koła sterujące - przednie i tylne oraz coś, czego nie ma nawet model 
X1D II, czyli joystick sterujący polem wyboru punktu ostrości. Już można pracować 
„dziewięćsetsiódemką” w każdym trybie z łatwością. Aparat leży w dłoni znakomicie i 
co ważne pewnie.

Uchwyt wykonany jest bardzo precyzyjnie z metalu. Rękojeść to chrom i skóra oraz 
tworzywo a łącznik pomiędzy korpusem a tripem wykonany jest z metalu. Całość jest 
bardzo sztywna, między innymi za sprawą solidnego mocowania. Poza śrubą docisko-
wą mamy tu jeszcze trzpień blokujący, który zabezpiecza system przed przekręceniem. 
Po odkręceniu grupa całość tworzy wygodny do trzymania monolit.

Podsumowując - może nie musimy mieć od razu celownika przeziernikowego moco-
wanego na górze korpusu, ale uchwyt boczny to świetne uzupełnienie modelu 907X. 
To nowe życie dla tego korpusu, nowe zastosowania i mocno przemyślana funkcjonal-
ność.
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SONY FE 200-600mm f/5,6 - 6.3 G 
Supertelezoom do zadań specjalnych
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Ten test jest szczególną okazją do zainteresowania Was internetowym sklepem Fotostrada. Prosiliście o test tego obiektywu, chociaż raczej od zoomów stronimy. Tym bar-
dziej nie zajmujemy się sportem czy dziką przyrodą. Nikt w redakcji nie ma doświadczenie w tych specjalizacjach. Postanowiliśmy Wam pomóc, ponieważ aż 24 osoby za-
pytały o telezoom do Sony.  Niestety nie potrafiliśmy znaleźć miejsca, w którym takie obiektywy leżały i można było je wypożyczyć do testu. To właśnie Fotostrada jako de-
aler Canona, Nikona, ale też Sony ma na stanie prawie cały asortyment - w tym te właśnie zoomy. Dziękujemy za wypożyczenie a teraz wnioski!
Zoom ma szokującą jakość i świetnie sprawdza się w fotografowaniu obiektów oddalonych. Średni dystans fotografowanych obiektów wynosił około 40 metrów. Czasami 
był większy. To właśnie funkcja zmiany ogniskowej sprawia, że możemy kadrować dowolnie. Współpraca z nowszymi korpusami Sony - w tym przypadku, był to model - A7 
III, jest wręcz wzorowa. AF na oko zwierzęcia - nie ma sprawy. Stabilizacja? Jest i to podwójna - w korpusie i w obiektywie. Rezultaty? Zdjęcie z ręki 1/80s, fota portretowa 
tygrysa -  nieporuszona przy ogniskowej 600 mm. Duża rekomenddacja dla tego szkła, które oferuje wielkie możliwości - więcej poczytacie o tym szkle na blogu i stronie 
Fotostrada. To fajnie, że są miejsca, w których sprzet, nawet ten droższy leży i czeka na nabywców, a nie musi być sprowadzany po zakupie. 
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200 mm
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300 mm

21



400 mm
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500 mm
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600 mm
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600 mm
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600 mm
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400 mm
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VOIGTLAENDER APO LANTHAR 35 mm f/2
NAJLEPSZE 35 mm DO PEŁNEJ KLATKI

Obiektywy APO-chromatyczne to jedno z ciekawszych osiągnięć optyki. Możliwość skupienia wszystkich składowych widma w jednej płaszczyźnie daje niespotykaną ja-
kość i ostrość obrazu. Dlaczego tak się dzieje? Otóż tak popularne fioletowe zafarby na granicy jasnych i ciemnych partii obrazu to właśnie efekt aberracji chromatycznej. 
Gałązki drzewa na tle nieba lub krople wody z fontanny pod słońce to typowe „generatory” aberracji chromatycznej. Niestety zła wiadomość jest taka, że aberracja obec-
na jest we wszystkich fragmentach obrazu i powoduje spadek ostrości. Niebezpieczeństwo wynika z tego, że w standardowych partiach obrazu - nie widzimy zafarbów a 
jedynie czasami tzw. „duszki”, dające spadek kontrastu i ostrości. Większość obiektywów tak właśnie pracuje. Wyjątkiem są szkła zwane apochromatami, super achroma-
tami lub po prostu mające w nazwie skrót APO. 
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Jak słabe są nasze obiektywy, możemy się 
przekonać dopiero wówczas, gdy możemy je 
porównać do wersji APO z tą samą ognisko-
wą… Jednak nie zawsze mamy taką możli-
wość.

Ten przydługi, teoretyczny wstęp to zwpro-
wadzenie do jednego z najważniejszych te-
stów tego roku. Znawcy długo czekali na mo-
ment, w którym na światło dzienne wypłynie 
kolejna, tańsza alternatywa, dla takich kon-
strukcji jak APO Summicron 35 mm f/2 firmy 
Leica. Tańsza a przede wszystkim dostępna 
dla większej ilości systemów i użytkowników.

Stało się - Voigtlaender APO Lanthar 35 mm 
f/2 trafił w nasze ręce i od pierwszych zdjęć te-
stowych zaszokował nasz redakcyjny zespół. 
Im dłuższa ogniskowa, tym łatwiej zbudować 
apochromat. Takie konstrukcje jak APO Lan-
thar 100 f/2,5 czy APO Lanthar 65 mm f/2 są 
na rynku od kilku lat - ciesząc się niezmien-
nym powodzeniem, gdyż pozbawiony aber-
racji, ultra ostry obraz oczarowuje każdego, 
kto ma okazję ich wypróbować.

Kosmicznie drogi APO Summicron 50 mm 
f/2 pokazał światu, że może powstać obiek-
tyw apochromatyczny o ogniskowej 50 mm. 
Po kilku latach powstała wersja 35 mm a my 
teraz możemy fotografować APO Lantharami 
50 i 35 mm.

Jakie są to obiektywy? Przede wszystkim róż-
nią się one od konstrukcji Nokton, oferujących 
małą głębię światła f/1,2 i aksamitne rozmy-
cia. APO Lanthary są mega ostre do tego stop-
nia, że każde przesunięte suwaka ostrości w 
postprodukcji (któż nie sięga po tę opcję?), 
kończy się przestrzeniem obrazu. Nastawy w 
kamerze też powinny nie podbijać ostrości. 
Jest to zbędne. Testy obiektywu APO Lanthar 
50 mm na matrycach wysoko rozdzielczych 
pokazały, jak ostry jest ten obiektyw. Do ta-
kich korpusów jak Sony A7RIV nie znajdziecie 
ostrzejszych obiektywów niż APO Lanthary. 
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Po prostu. Obraz na takiej matrycy daje ostrość zbliżoną do średniego formatu. Jak wyglą-
da ta kwestia w APO Lanthar 35 mm f/2?
Równie zabójczo. Nastąpiło przewartościowanie jakości optycznych. Takie szkła jak Zeiss 
Distagon ZM 35 mm f/1,4, Nokton 35 mm f/1,2 czy Summilux 35 mm 1,4 ustawiły się za 
APO Summicronem 35 mm f/2 i APO Lantharem 35 f/2. Gdyby trzeba było odpowiedzieć 
jednym zdaniem, to werdykt brzmi następująco: APO Lanthar 35 mm f/2 jest najostrzejszą, 

najdoskonalszą optycznie, stosunkowo tanią konstrukcją o ogniskowej 35 mm! Koniec.
Jak każdy APO Lanthar charakteryzuje się doskonałą ostrością od przysłony f/2 - która może 
być przysłoną roboczą, przy której stosowaniu dostrzeżemy bardzo interesujące rozmy-
cia, które odbiegają od tych neutralnych z APO Summicrona, w kierunku zdecydowanie 
bardziej plastycznych i niosących własną interpretację rzeczywistości. W decyzji poza do-
stępnością do posiadanego systemu (z przejściówkami) pomogą własne preferencje i nie 
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wiem, czy nie najbardziej, względy ekonomiczne.

Obiektyw rysuje szokująco ostro i możecie wierzyć, zaskakuje nas to, ponieważ nie je-
steśmy przyzwyczajeni do takiego powiązania ostrości z ogniskową 35 mm. Podobnie 
odbiera się obrazy z APO Lanthara 50 mm, ale tu zjawisko to jest bardziej widoczne.

Testowaliśmy dwa obiektywy APO Lantahar 35 mm f/2 z mocowaniem Sony E i Leica 
M. Są to dokładnie takie same konstrukcje złożone z 11 soczewek w 9 grupach, z czego 
aż 5 soczewek to soczewki o anormalnej dyspersji (osiągniętej przez dodanie do szkła 
optycznego Lantanu) i 2 soczewki obustronnie asferyczne. Konstrukcję wspiera mecha-
nizm przysłony złożony z 12 listków. Minimalna odległość ostrzenia to 50 cm dla mo-
cowania M i 35 cm dla mocowanie Sony E. Obiektywy różnią się rozmiarami. 55,6 mm 
średnicy i 58,1 mm długości przy wadze 304 g w wersji z mocowaniem Leica M i 62,6 
mm średnicy przy 67,3 mm długości i wadze 352 g w wersji z mocowaniem E. Oczywi-
ście wypada dodać, że obiektyw w wersji E posiada współpracę z elektroniką aparatu w 
zakresie danych EXIF, nastawiania ostrości ze wspomaganiem trybu manualnego przez 
powiększenie obrazu po przekręceniu ostrości i stabilizacją obrazu w korpusie. Wersja E 
ma także możliwość zmiany trybu pracy pierścienia ostrości z klikającego w trybie foto-
graficznym na płynny w wersji filmowej.

Przetestowaliśmy obiektywy na korpusach Leica M10R i Sony A7III uzyskując referencyj-
ne obrazy dla ogniskowej 35 mm. Obiektyw to absolutny must-have dla posiadaczy kor-
pusów Leica i Sony, ale także amatorów wybitnej ostrości, którym nie zależy na AF, ale 
posiadają takie systemy bezusterkowe jak Canon R, Nikon Z czy Panasonic. W systemie 
Fuji X, staje się ten obiektyw apochromatycznym standardem - oczywiście stosowanym 
przez przejściówkę na system Leica M.

Na koniec niespodzianka i swoista „wisienka na torcie”. Z pierścieniami pośredniki obiek-
tyw ten świetnie nadaje się do zadań makrofotograficznych. Makro w apochromacie i 
takiej ogniskowej to specyficzne połączenie. Ostrość apochromatu w obrazach makro 
zachwyca.

Podsumowując - długo oczekiwany ruch producenta oddał w nasze ręce wspaniały obiek-
tyw 35 mm. Jeśli ktoś, podobnie jak ja zachwyca się takim szkłem jak Nokton 35 mm 
f/1,2 Aspherical II czy III może spokojnie przestawić się na ten obiektyw, bo jest lepszy. 
Może nie tak aksamitny, ale równie ciekawy pod względem plastyki, dający coś więcej 
„od siebie” do obrazowania i mega ostrzejszy. Przy przysłonach rzędu f/5,6 czy f/8 mamy 
totalną referencję w obrazie, ale przy f/2 już jest ostro tylko głębia ostrości mniejsza. 
Wielu użytkowników obiektywów Nokton 50 mm f/1,2 przestawiło się na APO Lanthara 
50 mm f/2 i nie żałowało swego posunięcia. Podobnie będzie teraz. Jeśli ktoś wchodzi w 
Voiglaendery, to znaczy, że zależy mu na jakości obrazu - wówczas ruch w stronę wersji 
APO Lanthar 35 mm f.2 jest naturalnym posunięciem. Zdecydowanie polecamy!!!!
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
55



VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Leica M10-R
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Sony A7 III
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Sony A7 III
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Sony A7 III
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Sony A7 III
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Sony A7 III
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Sony A7 III
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Sony A7 III
76



VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Sony A7 
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Sony A7 
78



VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Sony A7 
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Sony A7 
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Sony A7 
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Sony A7 
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VoigtlaenderAPO Lanthar 35 mm f/2 na Sony A7 
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Leica M10-R BP
Lakierowana na czarno Leica M10-R to obiekt kolekcjonerski, który będzie zyskiwał wraz z upływem czasu. 

Firma Leica zaprezentowała nowy model klasycznej M10-R w wersji malowanej na czarno. U podstaw powstania takiego wykończenia 
leżą starania firmy o dostarczenie użytkownikom wyjątkowego, zindywidualizowanego sprzętu. Malowane błyszczącym czarnym lakie-
rem elementy aparatu, kryją pod sobą mosiądz elementów metalowych. Z czasem farba będzie wycierać się w miejscach styku z dłońmi 
użytkownika – dzięki czemu nie będzie dwóch takich samych egzemplarzy. Aparat nosić będzie na sobie ślady użytkowania jako swoją 
historię. Takie egzemplarze użytkowane przed laty przez wybitnych fotografów sprzedawane są na aukcjach po wyjątkowo wysokich ce-
nach. Nabywca modelu M10-R może obecnie pokusić się także o takie wykończenie.
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Oprócz wykończenia na wysoki połysk istnieją pewne detale zewnętrzne, które od-
różniają nowy wariant projektu od jego seryjnego odpowiednika (chociaż specyfi-
kacje techniczne są identyczne w obu modelach). Różnice te obejmują klasyczny na-
pis Leica na górnej płycie oraz grawerunek „Ernst Leitz Wetzlar Germany”. Pominięto 
również czerwoną kropkę Leiki, tworząc dyskretny wygląd, który ułatwia szczegól-
nie dyskretne podejście. Podobnie jak w przypadku wszystkich aparatów Leica M, 
nowy wariant jest wyposażony w niezwykle cichą migawkę, która pozwala fotogra-
fowi na uchwycenie scen z bliskiej odległości bez zwracania na siebie uwagi.

Perfekcjonizm w każdym szczególe to jedna z cech charakterystycznych tego nie-
zwykłego aparatu systemowego: zarówno czułość ISO, jak i pokrętło czasu otwarcia 

migawki mają klasyczne radełkowanie w romby, a spust migawki wyróżnia srebr-
no-chromowane wykończenie. Leica M10-R zapewnia wyjątkowo wysoką jakość 
obrazu: dzięki rozdzielczości ponad 40 megapikseli czujnik rozpoznaje nawet naj-
drobniejsze szczegóły. Dzięki temu aparat może w pełni wykorzystać potencjał le-
gendarnych obiektywów M Leiki.

Niezawodność przez wiele lat użytkowania w połączeniu z zachowaniem wysokiej 
wartości to cechy wyróżniające ten wyjątkowy aparat. Są także świadectwem konse-
kwentnej realizacji filozofii firmy Leica. Przez dziesięciolecia swojej niezwykłej historii 
Leica kładła nacisk na zrównoważony rozwój. Na przykład, opracowując bagnet Leica 
M w latach 50., firma stworzyła ponadczasowy standard mocowania obiektywu; w 
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Ekstremalne ślady użytkowania na egzemplarzu należącym do Elliotta-Erwitta.
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rezultacie w nowej Leice M10-R pomalowanej na czarno można 
nadal używać nawet starych obiektywów z ery fotografii analo-
gowej. Jak zawsze, instrumenty optyczne Leiki okazują się nie-
zawodnymi towarzyszami, charakteryzującymi się wyjątkową ja-
kością i trwałością.

Jak twierdzi producent – „To aparat, który nie tylko rejestruje 
chwile w czasie, ale także opowiada własną historię”. W dzisiej-
szym zero-jedynkowym świecie bezdusznej ekonomii stawianie 
na indywidualizm produktów ma coraz większe znaczenie. Firma 
Leica to rozumie, a nam pozostaje do takiego spojrzenia dojrzeć.
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Profoto B10 Plus
Lampa Profoto B10 Plus nie jest zwykłą lampą błyskową, gotową do pracy bezprzewo-
dowej, to kompleksowe rozwiązanie oświetlenia zarówno w studio, jak i poza nim. Moc 
500 WS i zasilanie akumulatorowe połączone z pracą w trybach bezprzewodowego TTL 
i bezproblemowa, zdalna współpraca z innymi produktami firmy powodują, że po ten 
model sięgają profesjonaliści. To jednak nie wszystko. Duża moc idzie tu w parze z kom-
paktowymi rozmiarami i bardzo stabilnymi parametrami błyski. System modyfikatorów 
światła OCF i sposób ich montażu jest tak przemyślany, że każdy, kto spróbował pracy 
z lampami Profoto, popada w zachwyt. Jakość wykonania lamp i modyfikatorów oraz 
przemyślany projekt, obejmujący także bezpieczne dla sprzętu opakowanie dopełniają 
całości, czyniąc z modelu B10 Plus, bardzo atrakcyjny produkt.
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Lampa charakteryzuje się palnikiem otoczonym obudową i zasłoniętym od przodu mleczną szybką, która tworzy - nawet bez 
modyfikatora - stosunkowo miękkie (jak na flesz) światło. Ledowy pilot, ma możliwość płynnej regulacji mocy i temperatury 
barwowej i tak naprawdę może stanowić źródło światła ciągłego dla niewymagających planów zdjęciowych i filmowych.

Szybka ładowarka i małe akumulatory o dużej pojemności powodują, że praca z tym fleszem jest bardzo łatwa i mobilna, a 
jeśli zachodzi taka potrzeba, ładowarka przeistacza się w zasilacz sieciowy, gotowy do montażu na statywie oświetleniowym.
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Takich lamp używamy w redakcji i możemy je polecić 
wszystkim zaawansowanym fotografom, którzy mają 
dosyć problemów z nieporęcznymi fleszami, które nie 
współpracują intuicyjnie i łatwo z posiadanym sprzę-
tem. Jakość produktów Profoto można jednak docenić 
dopiero po bliższym kontakcie. W Warszawie możecie 
między innymi połyskać fleszami B10 (i innymi) w skle-
pie 6x7 na ulicy Rudzkiej. Tego trzeba spróbować. Para-
frazując słowa znanej z sektora bankowego reklamy - 
Profoto to wyższa kultura błysku. Wystarczy zetknięcie 
z krótkim menu i czytelnym wyświetlaczem, aby wie-
dzieć, że to sprzęt, który odda nam nieocenione usługi.

Zapraszamy na film, w którym nasz redaktor naczelny 
opisuje i pokazuje lampę B10 Plus. Zapraszamy!

Cechy Lamp B10

• Lekka, o kształcie i rozmiarze zbliżonym do jasnego obiektywu
• Fotografuj w trybie AirTTL lub manualnym i łącz się z pozostałymi 
lampami AirTTL.
• Zaprojektowana bez kabli (z możliwością podłączenia stałego zasi-
lania) z bezprzewodowym wyzwalaniem daje Tobie swobodę pracy.
• Możliwość mocowania na statywie fotograficznym, studyjnym lub 
fotografowanie „z ręki”.
• 10 razy mocniejsza niż przeciętna lampa reporterska, z mocą 500Ws 
i 10-cioma przysłonami regulacji mocy z dokładnością co do 1/10 
wartości przysłony.
• Wyposażona w światło ciągłe LED o regulowanej mocy i tempera-
turze barwowej nadające się również do filmowania.
• Litowo-jonowa bateria, która pozwala na 200 błysków z maksymal-
ną mocą i tysiące na mniejszej mocy.
• Lampa wykonuje do 20 błysków na sekundę, z czasami błysku do 
1/19000s i krótkim czasem ponownego łądowania 0.05-2.5s.
• Kontroluj światło zastane z trybem HSS i twórz ostre ujęcia bez roz-
mycia ruchu przy migawce do 1/8000s.
• Lampa może być zdalnie kontrolowana z odległości nawet do 300m 
przy pomocy jednego z transmiterów Air Remote.
• Zapewnia świetną kontrolę i jakość światła dzięki wbudowanemu 
w głowicę reflektorowi.
• Prosty i intuicyjny interfejs z dużym wyświetlaczem OLED o wyso-
kiej rozdzielczości.
• Kompatybilny z przenośnymi i lekkimi modyfikatorami OCF oraz 
ponad 120 innymi modyfikatorami Profoto.

Dostępna aplikacja iOS pozwalająca na sterowanie lampami, aktu-
alizację oprogramowania i fotografowanie smartfonem za pomocą 
bluetooth.
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Maksymalna moc
500 Ws
 
Zakres mocy
10 wartości przysłony (0.5-500Ws)
 
Stopnie kontroli mocy
Co 1/10 wartości przysłony lub pełnymi wartościami przysłony
 
Czas ładowania
0.5 – 2,5 sek (zdjęcia seryjne do 20 błysków na sekundę)
 
Tryby błysku
Freeze (najkrótszy czas błysku) lub Normal (tryb dokładniejszego balansu barw)
 
Stabilność mocy
±1/50 wartości przysłony między błyskami
 
Przysłona @ 2m / 100 ISO
22 7/10 z modyfikatorem OCF Magnum
11 9/10 bez modyfikatora
 
TTL - jest
 
HSS - jest

Światło pilotujące

Dostępne tryby świecenia
Wyłączone, Proporcjonalne, Free (ręcznie ustawiane w zakresie 10-100%)
 
Maksymalna moc 2500 lm
 
Typ lampy LED, ciągłe
 
Temperatura barwowa Regulowana, 3000-6500K (± 500K)
 
Współczynnik CRI 90-96

Łączność bezprzewodowa

Zasięg pracy
Normalny tryb synchronizacji i kontrola do 300 m.
W trybie TTL i HSS do 100 m.
 
Sterowanie za pomocą smartfona Bluetooth z aplikacją IOS – Profoto app

Zasilanie

Rodzaj zasilania
Wymienna bateria litowo-jonowa
 
Pojemność baterii Do 200 błysków z pełną mocą.Do 75 minut światła ciągłego przy pełnej mocy.
 
Czas ładownia akumulatora - Mniej niż 90 minut

Wymiary

Szerokość 11 cm
Długość 23.5 cm
Wysokość 10 cm
Waga 1.9 kg (z baterią i adapterem statywu)
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SEKONIC TWINMATE L-208
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Fotografujesz analogiem? 
Ten światłomierz jest dla Ciebie!
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Tak moi drodzy. Analogowa fotografia wciąż jest w 
modzie. Proces tworzenia srebrowych odbitek, pro-
wadzący często do wnikliwego zapoznawania się z 
procesami chemicznymi, wciąga coraz większe ilo-
ści fotografujących, którym niedane było zaczynać 
w czasach, w których fotografii cyfrowej po prostu 
nie było. Wielu sięga jedynie po kolorowe filmy i 
zleca wykonanie odbitek laboratoriom. Wspól-
nym mianownikiem jest używanie aparatów ana-
logowych. Mniej lub bardziej leciwych. Mniej lub 
bardziej skomplikowanych. Bardzo często sięgając 
po takie cacuszka jak dwuobiektywowe lustrzanki 
Rolleiflex, Mamiya 330 czy nowocześniejsze Penta-
conSix, Zenit, Praktica czy Yashica zauważamy, że 
albo światłomierz nie działa, albo ciągle doprowa-
dza do złych naświetleń. Niestety światłoczułe ele-
menty zużywają się z czasem, a po 20 czy 30 latach 
nie możemy się skarżyć, że źle mierzą światło. Nie 
ma w fotografii analogowej miejsca na pomyłkę. 
Nie możemy bez przerwy próbować. Światłomierz 
jest nieodzownym narzędziem analogowego foto-
grafa.

Ten, który opisujemy Sekonic Twinmate L-208, to 
wyjątkowo udany projekt, który pozwala analogow-
com, na precyzyjny pomiar z jednej strony, oraz 
jeszcze głębsze poczucie „analogowości” procesu 
z drugiej, gdyż ten maleńki światłomierz, przypo-
mina przyrządy pomiarowe z drugiej połowy XX 
wieku. Analogowa skala, pokrętła ustawień i wska-
zówka ekspozycji to czasy, gdy światłomierzy z wy-
świetlaczami nikt nie potrafił sobie wyobrazić.
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To cudeńko jest maleńkie! Kosztuje niecałe 400 zł i pozwala na pomiar światła padającego i odbitego! Kąt pomiaru to 33 stopnie co powoduje zawężenie pola pomiarowego, 
tak jakbyśmy używali światłomierza wbudowanego w aparat z pomiarem centralnie ważonym, a nie jak w wielu leciwych konstrukcjach z całego pola obrazowego. Waga 40 
g to tak jakby nie ważył nic! Popularna bateria CR2032 wystarcza dzięki swej pojemności na bardzo długi czas pracy bez potrzeby wymiany. Światłomierz sprzedawany jest 
wraz z woreczkiem i gustowną pętlą umożliwiającą zawieszenie na szyki czy przegubie ręki lub zabezpieczeniem przed zgubieniem np. na szlufce spodni. Do pracy z ana-
logowymi skalami, można się szybko przyzwyczaić, a podawany przez 5 sekund pomiar wystarcza, aby przenieść ustawienia na korpus aparatu. Tu ciekawa dygresja. Nawet 
zakres ustawień zbliżony jest do tych, które spotkać możemy na starszych aparatach. Nie ma tu ultrajasnych przysłon, bo skala zaczyna się od f/1,4 i kończy na f/32. Czasy 
otwarcia migawki ustawiane są co pół działki. Musicie zwrócić uwagę, że światłomierz mierzy także światło padające, co pozwala na jeszcze bardziej precyzyjny pomiar.

Niski koszt zakupu szybko zwraca się w postaci dobrze naświetlonych kadrów, a odsetek „zmarnowanych” zdjęć maleje. To czysta oszczędność!
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Na matrycach wysokorozdzielczych

NOKTON 50 mm f/1,2
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W tym materiale przedstawimy wyniki 
testu tego obiektywu, które udało się 
zrealizować na dwóch korpusach o wy-
soko rozdzielczych matrycach. Przete-
stowaliśmy go na Sony A7RIV i Hassel-
blad X1D II.
Test przeprowadzono w tym samym 
miejscu – dlatego łatwo go porównać. 
Jakość oczywiście nieco większa na 
średnim formacie, ale klasa obrazowa-
nia taka sama. 
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Hasselblad X 1DII
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Hasselblad X 1DII
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Hasselblad X 1DII
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Hasselblad X 1DII
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Hasselblad X 1DII
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Hasselblad X 1DII
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Hasselblad X 1DII
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Hasselblad X 1DII
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Hasselblad X 1DII
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Hasselblad X 1DII
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Hasselblad X 1DII
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Hasselblad X 1DII
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Hasselblad X 1DII
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Hasselblad X 1DII
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Hasselblad X 1DII
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Hasselblad X 1DII
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Hasselblad X 1DII
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Hasselblad X 1DII
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Sony A7R IV
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Sony A7R IV
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Sony A7R IV
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Sony A7R IV
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Sony A7R IV
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Sony A7R IV
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Sony A7R IV
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Sony A7R IV
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Sony A7R IV
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Sony A7R IV
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Sony A7R IV
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Sony A7R IV
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Sony A7R IV
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Sony A7R IV
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,2 na Sony A7R IV
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