
Kanał YouTube - Nowe filmy powiązane tematycznie z MegaObraz.pl
Pełnoklatkowy Hi-end Leica SL2 z obiektywami APO
Beyerdynamic DT770 Pro 32 Ohm
Canon EOS R5
Saramonic Blink 500 Pro
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W telegraficznym skrócie.
 Chciałbym zwrócić Waszą uwagę 
na niedoceniany często problem z odsłuchem dźwięku 
w naszych komputerach. W tym miesiącu podaliśmy 
gotowy przepis nie tylko dla montażystów i twórców video. 
Jeśli godzinami ślęczysz nad obróbką fotografii, to dobra muzyka 
jest dla Ciebie! 

Przeprowadziliśmy śledztwo w sprawie APO Lanthara 50 mm f/2 i 
różnic pomiędzy wersją z mocowaniem Sony i Leica. 
Wyniki? Sami przeczytajcie.

W tym miesiącu udało nam się sprawdzić aparat, który ma za sobą 
kilka miesięcy istnienia na rynku i z pewnością jest hitem - to Canon 
EOS 5R. Oceniamy go na trzeźwo, spokojnie. 

Poza tym iPad w profesjonalnej pracy i iPad z programem 
Hasselblad Phocus Mobile. 
Nowa jakość kontroli nad powstawaniem zdjęcia.

Więcej? Proszę bardzo! 
Mikroporty Saramonic dla vlogerów i nie tylko oraz test praktyczny 
szerokiego kąta dla GFX. 

Nie można też nie wspomnieć o APO chromatach 
stałoogniskowych firmy Leica dla systemu SL. Delicje!

Maciej Taichman Redaktor Naczelny
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FILMY ZWIĄZANE TEMATYCZNIE Z PORTALEM MEGAOBRAZ
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https://www.youtube.com/watch?v=VyZy7U3DRxA&t=1071s
https://www.youtube.com/watch?v=scHbQt7kQSo&t=1633s
https://www.youtube.com/watch?v=iOtQnoLf6hs
https://www.youtube.com/watch?v=z59D1-pblcw&t=745s
https://www.youtube.com/watch?v=wYg1MRTGicY
https://www.youtube.com/watch?v=_VqNPMs3C0Y&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=W3oOWBGXflE&t=90s
https://www.youtube.com/watch?v=ls3Up9Orrbk&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=R1FYCvFCgQ0&t=1s


Pełnoklatkowy Hi-end 
Leica SL2 z obiektywami APO!

„Hi-end, od ang. high-end – pojęcie to oznacza ogólnie towary luksusowe, wyróżniające 
się (wyglądem, parametrami, sposobem wykonania, zastosowanymi materiałami) spo-
śród innych produktów oferowanych do sprzedaży rynkowej.(…)”(Cytat – Wikipedia).

No właśnie! Leica SL2 jest już dobrze zadomowiona na rynku i trafia na ogół do świado-
mych twórców. Chyba tylko i wyłącznie. Dzieje się tak dlatego, że nieprzeciętnej ergo-
nomii kamera oferuje wysokiej jakości pliki, obsługę ułatwioną do granic i nastawioną 
na finalny efekt, bardzo dobrej jakości wizjer i całkowicie metalową obudowę. O takich 

„detalach” jak system stabilizacji obrazu czy szybkie przestawianie się z fotografii na 
tryb filmowy, który także oferuje wyśrubowane ustawienia, nie trzeba wspominać. To 
po prostu wysokiej jakości bezlusterkowiec, wyposażony w szybki tryb seryjny i bar-
dzo sprawny system AF, który pozwala mu rywalizować z najlepszymi konstrukcjami na 
rynku. Wyda się to niektórym z Was śmieszne, ale to właśnie owa nastawiona na efekt 
ergonomia pozwalająca skupić się na fotografii i dopracowane do najdrobniejszego 
szczegółu body zachęcają jej nabywców do wydania większej niż na produkty konku-
rencji sumy pieniędzy. Jeśli się kiedyś fotografowało aparatem Leica, to tu odnajduje 
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się ten sam duch, skoncentrowany na dążeniu 
do skutecznego rejestrowania, nienagannych 
technicznie obrazów.
My jednak nie o tym. Leica SL2 bez wątpienia 
wpisuje się w podaną na wstępie definicję. Jest 
luksusowa, wykonana w nieprzeciętnej tech-
nologii i z nietuzinkowych materiałów, wyróż-
nia się zdecydowanie od pozostałej oferty ryn-
kowej. Test przypadł mi w udziale i nie mogłem 
uwierzyć w to, co się stało. Redakcja pozyskała 
do tego testu dwa nietuzinkowe obiektywy i 
prosiło się wręcz o przyjrzenie się i ocenę tego 
zestawu, który można nazwać fotograficznym 
hi-end’em w zakresie pełnej klatki.
Gdy spojrzałem na napisy okalające przednie 
soczewki wiedziałem, że rafił mi się, zestaw 
życia. Po prostu mając tak pięknie wykonane, 
pancerne obiektywy i tak starannie wykonane, 
pancerne body, można już w ogóle nie myśleć 
o innych elementach systemu. Korpus. Lekkie 
tele. Lekki szeroki kąt. Czyż można chcieć wię-
cej?

Zrozumiałem, pakując sprzęt do niewielkiej 
torby, dlaczego na świecie, a zwłaszcza w USA 
modne jest gromadzenie minimalistycznego 
zestawu sprzętu, po to, aby skupić się na fo-
tografowaniu. Minimalistyczny nie znaczy tani 
czy byle jaki. Sprzęt musi być najwyższej jakości 
i dawać najlepsze możliwe zdjęcia. Ma go być 
mało i fotograf musi go znać „na wylot”. Często 
ta ideologia prowadzi do takiego stanu posia-
dania. Dwa obiektywy i dwa korpusy. Obiekty-
wy zapięte na stałe. Zmiana korpusu najwcze-
śniej co 5 lat, aby dogłębnie poznać i wczuć się 
w konstrukcję. Najczęściej maniacy takiego po-
dejścia kupują z czasem następne korpusy, któ-
re nieużywane czekają w pudełkach na zamia-
nę wysłużonych starszych braci. Obiektywów 
się nie zmienia. Ta filozofia jest ciekawa a cały 
ruch dość niszowy, ale może on istnieć tylko w 
oparciu o sprzęt z najwyższej półki. Warto dać 
za obiektyw więcej, jeżeli wiemy, że nie straci 
on swych walorów, bo się na przykład wyrobi 
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tworzywo sztuczne w jednej z grup soczewek ogniskujących i całe 
centrowanie odpowiedzialne za wysoką jakość pójdzie się… zniknie. 
Sprzęt marki Leica bardzo często ląduje w rękach tak nastawionych 
purystów. Najczęściej są to modele M, ale coraz częściej sięga się wła-
śnie po model SL2 tak znacząco różniący się od SL.

Ten zestaw powala. Dwa obiektywy APO, wykonane i zaprojektowane 
przez firmę Leica. Metalowe, solidne i bardzo podobne rozmiarami. 
Wraz z tym nie ukrywajmy, dużym korpusem, tworzą zestaw do fo-
tografowania wszystkiego i to w każdych warunkach. To coś jak Mer-
cedes-Benz G-klasy. Kanciasty i niezmieniany od dłuższego czasu, a 
jednak solidny, skuteczny i luksusowy. 
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Da radę w studio podczas fotografowania produktów i na sesjach mo-
dowych. Pojedzie na kraniec świata z podróżnikiem i da radę w eks-
tremalnie ciężkim reportażu. Na metalowych korpusach obiektywów 
i na samym aparacie mało co zrobi wrażenie.

Skąd ten zachwyt? Wybaczcie, że uproszczę. APO chromatyczne kon-
strukcje to obiektywy, w których zarówno w aparacie, jak i w postpro-
dukcji nie trzeba poprawiać w kategoriach ostrość i kontrast. Na ogół 
są zbyt ostre. Leica wyprodukowała kilka szkieł APO do tego systemu. 
Właściwie to prawie wszystkie stałki są APO chromatami o świetle f/2 
(poza szkłem 50 f/1,4). Mamy szkła APO o ogniskowych 28, 35, 50, 
75 i 90 mm! Dla mnie te dwa w zupełności wystarczają. Tylko jedno 
zimowe okienko ze słońcem pozwoliło mi opuścić redakcję z tym ze-
stawem, a i to na chwilę, bo zaraz musiałem wracać. Wybaczcie więc 
małą ilość fotografii testowych, ale nie o to w tym chodzi. Zwróćcie 
uwagę na ostrości i kulturę rozmyć. Obiektywy te są skanerami rze-
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czywistości, oferując jakość, z nawiązką pokrywającą wszelkie zachcianki w pełnej klatce. Prze-
noszenie kontrastum brak aberracji i mikrokontrast nawet w pracy na znacznych dystansach 
mnie obezwładniły. Dowiedziałem się na przykład, jak bardzo skomplikowaną strukturę ma 
farba na asfalcie – to pewnie Was nie dziwi – ale także na znaku drogowym. Jeśli na plakacie 
sfotografowanym z kilku metrów idąc poszczególne punkty druku wielkoformatowego i to nie 
„rozjechane” w otoczkach fioletów to nie mam pytań. Zaoszczędzę Wam fatygi. Sprawdzam 
ceny. LEICA APO-SUMMICRON-SL 35 F/2 ASPH. – 19 300 pln. LEICA APO-SUMMICRON-SL 75 F/2 
ASPH. – 21 700 pln. Aparat Leica SL2 – 28 250 pln. Razem 69 250 płn. Może i nie mało, ale takie 
Sony A1 czy Canon R5 z topowymi stałkami kosztować będzie tylko nieco mniej. Tymczasem tu 
poza jakością płacimy za niezniszczalną budowę i wysoką technologię. Jak wysoką? Zacytuję 
dwa fragmenty ze strony producenta, który nigdy nie wyolbrzymia swych dokonań i przyzwy-
czaił nas do tego, że w swych materiałach reklamowych pisze „jak jest”.

Na początek o systemie cichego i szybkiego ogniskowania, które jest takie, ponieważ: „Wyma-
gania dotyczące elektroniki są szczególnie wysokie w przypadku systemu podwójnego ogni-
skowania. W tym przypadku dwie autonomiczne jednostki skupiające muszą być przemiesz-
czane w doskonałej synchronizacji, a dane dotyczące pozycjonowania muszą być analizowane 
z bardzo wysoką częstotliwością pobierania próbek i dalej przekazywane do kamery.”

Na deser o systemie ustawiania manualnego ostrości poprzez pierścień będący jedynie prze-
łącznikiem co denerwuje nas w szkłach Sony. A tymczasem tu: „Obiektywy SL-Summicron mają 
całkowicie nową konstrukcję ręcznego pierścienia ostrości. W tej koncepcji magnes z naprze-
mienną magnetyzacją północ-południe jest osadzony w środku pierścieniu ręcznego ustawia-
nia ostrości. Pole magnetyczne zmienia swoją biegunowość po obróceniu tego pierścienia. 
Czujnik monitoruje stan pola magnetycznego i wysyła dane do głównego procesora. Następ-
nie napęd ustawia obiektyw do odpowiedniej pozycji ogniskowania na podstawie kąta obrotu 
oraz prędkości obrotowej.” A no i jeszcze to: „Dzięki niemal identycznej konstrukcji obiektywów 
Summicron-SL kąt obrotu pierścienia MF jest taki sam w przypadku obu obiektywów, a środek 
ciężkości pozostaje w dużej mierze taki sam. Oznacza to, że aparat zawsze leży idealnie w dłoni 
oraz znacznie ułatwia pracę ze statywem.” Nie mam więcej pytań, ale podam dane szkieł. Tak 
dla porządku. Przez krótką chwilę miałem przy sobie zestaw, który pozwoliłby zarejestrować 
wszystko z najmniejszymi detalami, szybko i sprawnie. Stabilizacja, cichy i szybki AF. 
No i ten gumowany joystick… Ergonomia…

LEICA APO-SUMMICRON-SL 35 F/2 ASPH.

13 soczewek w 11 grupach w tym trzy asferyczne. Długość 102 mm. Średnica 73 mm. Waga 750 
g. Filtr 67 mm.

LEICA APO-SUMMICRON-SL 75 F/2 ASPH.

11 soczewek w 9 grupach w tym jedna asferyczna. Długość 102 mm. Średnica 73 mm. Waga 
720 g. Filtr 67 mm.
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Beyerdynamic DT 770 Pro
32 Ohm 

Komfortowy odsłuch studyjny z Twojego komputera.
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Spędzamy przed komputerem bardzo dużo czasu. Niezależnie od tego, czy jeste-
śmy fotografem pracującym nocami nad obróbką graficzną fotografii, czy jeste-
śmy grafikiem i chcemy podczas pracy posłuchać dobrej muzyki, czy wreszcie, gdy 
jesteśmy filmowcem i siedzimy nad montażem całymi godzinami. Fajnie byłoby, 
gdybyśmy mogli odtworzyć wszystkie dźwięki w bardzo dobrej jakości. Branża au-
dio dostarcza jednak tak wielu rozwiązań, że można błądzić latami i nie znaleźć 
tego dobrego, podstawowego, wysokiej jakości dźwięku. 

Nasz redaktor naczelny w swoim filmie rozprawia się z tematem audio raz na za-
wsze. Daje przepis jak za kilkaset złotych doposażyć swój komputer w system, któ-
ry pozwoli monitorować audio. Są to tym bardziej cenne informacje, że wybrane 
rozwiązanie znakomicie sprawdzi się także podczas nagrań dźwięku w terenie, co 

szczególnie powinni docenić filmowcy. Co ważne, z filmu dowiemy się także jak 
poza wyborem słuchawek wprowadzić w tor audio niezbyt drogie urządzenie zna-
cząco poprawiające dźwięk. Jeżeli jeszcze nie zajęliście się tematem dobrego od-
słuchu, być może warto poświęcić chwilę i zastanowić się, czy to dobra droga. Stu-
dyjne słuchawki niemieckiej firmy Bayerdynamic w modelu DT 770 Pro w wersji 32 
Ohm ważą 270 gram, mają konstrukcję zamkniętą, co odcina nas od hałasu oto-
czenia, a jednocześnie otoczenie nie cierpi z powodu tego czego słuchamy. Opór 
32 Ohmy pozwala pracować z każdym urządzeniem z wyjściem słuchawkowym w 
tym nawet ze smartfonem. Pasmo przenoszenia od 5 Hz do 35 000 Hz zapewnia, 
że usłyszymy wszystko, co znajduje się w nagraniu. Słuchawki są zbudowane bar-
dzo solidnie i będą służyły latami. Welurowe nauszniki zapowiadają przyjemność 
podczas wielogodzinnych odsłuchów. Zapraszamy na film.
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Canon EOS R5 – sprawdzamy go dla Was!
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Właśnie zauważyliśmy, że od dłuższego czasu prosiliście o recenzję aparatu Canon 
EOS R5. Uważaliśmy to za dziwactwo ale chcieliście oceny dokonanej nie z poziomu 
zachwyconego semi-profesjonalisty i to kanoniera, ale z poziomu kogoś, kto na co 
dzień pracuje w średnim formacie i pełną klatkę uważa za ewentualne zło konieczne. 
Tak – ponieważ część z Was – choć bardzo nastawiona na przejście z FF do średniego 
formatu – musi nieco spuścić z tonu, potrzebując przede wszystkim, korpusu bardzo 
szybkiego. Szybkiego a jednak dającego dobrą jakość zdjęć. Cieszymy się z Waszego 
zaufania i to motywuje nas do działań. Niestety nie posiadamy własnego korpusu tego 
typu, więc musieliśmy dokonać cudów aby przetestować ten model. Udało nam się zy-
skać wsparcie w realizacji testu od niezawodnego warszawskiego sklepu Fotoforma, 
który zawsze posiada najnowsze korpusy… Słowem udało się! Przed Wami nie pełny 
test, a raczej garść przemyśleń na temat flagowego Canona.  Postanowiliśmy odpowie-
dzieć na pytanie – Czy warto zapłacić ok. 20 000 zł za pełnoklatkowy korpus Canona 
R5 i to teraz, w 2021 roku?

Canon EOS R5 to obecnie flagowiec, który zadaje się kontynuować (nie wiadomo czy 
z rozmysłem twórców czy nie) legendę modeli oznaczonych cyfrą „5”. Każdy kto siedzi 
w branży wie jak wielkim sukcesem było wprowadzenie na rynek modelu 5D i jego na-
stępców. Ta lustrzanka z funkcją filmowania stała się legendą i zmieniła diametralnie 
rynek usług filmowych. Pokochali ją filmowcy i są jej wierni od lat. Wraz z nadejściem 
nowej ery kamer pozbawionych lustra, którą Canon zdawał się lekceważyć, filmowcy 
odwracali się powoli od marki. Pragmatyczni przechodzili na nowoczesne i łatwiejsze 
w pracy bezlusterkowca a maniacy Canonowego obrazowania trwali uparcie na poste-
runku, czekając cierpliwie na bezlusterkowe olśnienie inżynierów Canona. Zmieniali 
kolejne modele korpusów docierając do wysokorozdzielczych piątek… i się doczekali.
Canon EOS R5 zaszokował świat fotograficzny swymi parametrami, które przebiły 
wszystko co było na rynku o kilka długości. Owszem ceny szkieł RF i nowego korpusu 
nie należą do najniższych ale dają możliwości, które jeszcze dwa lata temu nie roiły się 
w głowach największych optymistów. Taki jest EOS R5.

Flagowość tego korpusu a i owszem odczuwamy ale bardziej uspokaja nas cała ta 
otoczka informacji o uszczelnieniach i niezawodnych podzespołach niż to co trzy-
mamy w ręku. To nie ten poziom różnic co dawny półprofesjonalny EOS 5D i EOS 1D. 
Nie ta różnica. Obecnie korpusy linii R są małe bo takie mają być bezlusterkowce. Są 
podobne gabarytowo ale…, flagowość R5 się czuje wyraźnie. W detalach. W oporze 
przycisków (uszczelnienia) i koncepcie poszczególnych rozwiązań (ergonomia). Zawo-
dowiec dostaje do ręki korpus, który nie jest lekkim, udawanym, półprofesjonalnym 
aparatem, ale profesjonalnym narzędziem do obrazowania w ramach stylistyki tego co 
daje pełna klatka. Więcej! Daje więcej niż pełna klatka może obiecywać! Zespół cech, 
zaawansowanie budowy a zwłaszcza elektroniki powodują opad szczęki jeszcze pod-
czas lektury specyfikacji technicznej, jednak analiza na żywo wydaje się zmierzać w in-
nym kierunku.
Tak. W naszej redakcji oceniliśmy korpus jako aparat ostateczny. W chwili obecnej ma 
on już konkurenta, ale przez wiele miesięcy nic na rynku nie windowało osiągów tak 

wysoko. Tego aparatu nie trzeba testować szczegółowo. Nie wypada się pastwić nad 
dziwnymi acz skutecznymi wytłoczkami z plastyku, które utrzymują zakupiony sprzęt 
w pudełku i trochę kontrastują z profesjonalizmem korpusu. Nie trzeba skupiać się 
nad dostępnością oryginalnych adapterów, które pozwolą natywnie współpracować 
canonierom z ich starymi szkłami EF. To wszystko nie ma znaczenia. Konkluzje naszego 
zespołu są następujące:

Canon EOS R5 to bardzo dobrze zaprojektowany korpus, który daje się „opanować” w 
stopniu umożliwiającym pracę, w kilkanaście minut. Posiada bogaty zestaw opcji, któ-
re umożliwiają dostosowanie go do potrzeb zaawansowanego twórcy fotografii i fil-
mów.
45 megapikselowa matryca oferuje bardzo wysoką jakość, a szybkostrzelność zacho-
wana na poziomie 20 kl/s oszałamia nawet jeśli pamiętać będziemy, że jest to możliwe 
tylko z migawką elektroniczną. Migawka mechaniczna i tak pozwala na 12 klatek na 
sekundę zapisu z tą rozdzielczością. Co więcej matryca ma lekki odchył od standardów 
Canona w kierunku bardziej wyostrzonych detali i większej neutralności barwnej. Owa 
canonowa plastyka oparta o podkreślenie ciepłych pomarańczów i różów, gdzieś zo-
stała wycofana, oferując bardziej neutralne barwy. 

Ta dobra matryca z wbudowaną 5 stopniową stabilizacją może współgrać z 3 stopnio-
wą stabilizacją w obiektywach, co daje 8 stopni wydajności stabilizacji obrazu! 

Rewelacja na tyle duża, że używany przez nas do testów obiektyw zoom, mógł być 
cały czas w użyciu i nie powodował tęsknot za jaśniejszymi szkłami.

Jakość zdjęć z dobrych szkieł potrafi zaskoczyć nawet średnioformatowych purystów. 
Nie jest to średni format ale szczegółowość kadrów stoi na bardzo wysokim poziomie. 
Ten poziom oszałamia w połączeniu z systemem AF, który działa od -6EV i śledzi w in-
teligentny sposób wszystkie żywe stworzenia! Tak! Oczy psa, kota, ptaka to już nie wy-
zwanie o oczach biegających szybko dzieciaków ogóle nie wypada wspominać. Nawet 
grupa dzieciaków nie jest w stanie wyprowadzić w pole tego systemu AF.
Poczyniliśmy próby bardziej skomplikowane. Podczas filmowania postanowiliśmy 
przesuwać aparat za szczebelkami oparcia krzesła, podczas gdy filmowana osoba sie-
działa bokiem do jazdy. System bezbłędnie wyszukiwał twarz, która nigdy nie spoj-
rzała na wprost i do tego pozwala na przesuwanie lidera, nie przeostrzając na mijane 
szczebelki, uparcie śledząc twarz automatyczna ostrością. Próby ucieczki z kadru koń-
czyły się i tak ostrymi zdjęciami. Prędkość kamery pod tym względem zachwyca.

Zapis na kartach CFexpres 1.0 (400 mb/s), i SD UHS-IIV90 zapewnia bezpieczne maga-
zynowanie zdjęć i ujęć, pracę w systemie proxy dla trybu filmowego i bezpieczny bac-
kup. Bogate funkcje łączności bezprzewodowej, to coś co chwali producent ale nie ma 
wpływu na jakość materiałów, więc nas zainteresowało w mniejszym stopniu, w prze-
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ciwieństwie do opcji filmowych. Te spowodowały, że moglibyśmy każdemu polecić ten 
korpus! Każdemu, kto poważnie myśli o filmowaniu. Jest tu wszystko czego moglibyście 
oczekiwać i wiele więcej. Wspomnieć wypada o trybie zapisu 120 kl/s w 4K z głębią 10 
bitową 4:2:2 i funkcji nadpróbkowania czyli odczytu 8K z pełnej matrycy i zapisu w du-
żej ilości szczegółów 4K. Zapis 8K to koronna możliwość filmowa tego body, która wraz 
z informacją o tym, że zapis tej rozdzielczości odbywa się w 12 bitowym formacie RAW 
na karcie CFexpress, powoduje ekscytację każdego operatora. Takie parametry wraz z 
współgrającym bezbłędnie systemem AF pozwalają na nieskrępowaną niczym działal-
ność twórczą. Do tego mity o przegrzewaniu, których nie odnotowaliśmy przy typowo 
produkcyjnych sekwencjach nie przekraczających 1 minuty i mamy korpus marzeń.

No właśnie! Testów znajdziemy w sieci dziesiątki. Nie chcemy się powielać. Sprawdzili-
śmy w praktycznych testach, że to co oferuje Canon EOS R5, to zespół cech pozwalają-
cych na w pełni profesjonalną pracę w zakresie zarówno każdego gatunku fotografii jak 
i filmu. Zaryzykowalibyśmy tezę, że w wielu dziedzinach fotografii może mierzyć się ten 
korpus z innymi konstrukcjami o wyższej rozdzielczości ale w trybie filmowym pozwala 
sięgać szczytów profesjonalnej skuteczności. 20 0000 płn wydane na korpus mogą zwró-
cić się bardzo szybko jeśli tylko poznamy i wykorzystamy jego możliwości i zwrócimy 
się w stronę bardziej świadomych klientów. To aparat hybrydowy będący chyba jednak 
bardziej kamerą niż aparatem fotograficznym. W profesjonalnej pracy na naszym ryn-
ku trudno zbudować wyzwanie będące zleceniem przekraczającym jego możliwości. 
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Mimo tych kilku miesięcy na rynku wciąż jest to jedna z najmocniejszych pozycji, 
która ergonomię łączy z bezwzględną skutecznością w świecie filmu i fotografii. Bez 
względu na to co robisz, kamera z tak szybkim systemem AF i taką jakością obrazu 
pozwoli wykonać Twoją pracę jeszcze lepiej.

Zdajemy sobie sprawę, że wygląda to na bałwochwalczy, płatny test – ale takich nie 
wykonujemy!!! Pokazujemy to co najlepsze i staramy się opisywać, to co widzimy 
rzetelnie, dlatego nie ukrywamy, że chociaż Canon w tym modelu szybuje wysoko, 
to w fotografii nie zagraża korpusom średnioformatowym, które na głowę biją go 
jakością obrazu.  W pełnej klatce to topowy model wart każdych pieniędzy, chociaż 
musimy także pamiętać o podpięciu dobrych obiektywów czyli najlepiej natywnych 
szkieł RF. To zwiększa cenę zakupu ale daje w Wasze ręce wyrafinowane narzędzie 
do codziennej, wymagającej pracy.
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Dźwięk dla vlogera i filmowca

SARAMONIC 
Blink 500 Pro
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Miniaturowe mikroporty stały się bardzo popularnym elementem toru rejestracji audio 
na planie filmowym. Niektóre firmy sugerują nawet używanie ich bez mikrofonów kra-
watowych. Widać to często w realizacjach publikowanych na YouTube, gdzie osoby wy-
stępujące mają wpięty nadajnik bezpośrednio w klapę marynarki. Ich skuteczność daje 
się porównać do o wiele większych mikroportów, które używane były w profesjonalnych 
produkcjach przez ostatnie 20 lat. Chcąc przybliżyć zainteresowanym ofertę rynkową w 
tym zakresie, zwróciliśmy uwagę na produkty Saramonic, które są relatywnie tanie i do-
brze wykonane.

Zwróciliśmy uwagę na pro-
dukt, który godny jest naj-
większej uwagi. Model Blink 
500 Pro B1/B2 jest świetnym 
rozwiązaniem, które łączy 
ze sobą niewielkie rozmiary 
z bardzo praktycznym syste-
mem ładowania i transportu 
oraz sprawnym działaniem.

Zestaw składa się z odbior-
nika montowanego na ka-
merze i dwóch nadajników. 
Do każdego z nadajników 
można podłączyć dołączo-
ny do zestawu mikrofon 
krawatowy. Można używać 
samych nadajników, gdyż 
mają wbudowane mikrofo-
ny. Duże czytelne ekrany in-
formują o stanie urządzenia, 
naładowaniu i łączności.

To typowy zestaw cech urzą-
dzeń do bezprzewodowej 
transmisji dźwięku. Tu jed-
nak „typowość” tego zesta-
wu się kończy. Innowacyjne 
jest ulokowanie w zależno-
ści od typu, dwóch/trzech 
elementów zestawu w po-
jemniku będącym zarazem ładowarką i powberbankiem. Sam pojemnik z kolei posiada 
bezpieczny, utwardzony futerał. Całość niewielkich rozmiarów, zgrabnie zapakowana 
i przeznaczona do przenoszenia. Zadziwiające jest solidne wykonanie wszystkich ele-
mentów i takie rozwiązania, które dodają całości ergonomii i funkcjonalności. Powitają 

takie rozwiązania wszyscy, ale najbardziej docenią je początkujący vlogerzy. Synchroni-
zacja nadajników i odbiornika odbywa się automatycznie. Urządzenia pracują na wbu-
dowanych akumulatorach do 8 godzin. Co więcej, aby zestaw naładować, wystarczy 
podłączyć go kablem USB z ładowarką lub komputerem. Wszystkie urządzenia naładują 
się równocześnie. Naładuje się także powerbank o pojemność 2000 mAh, wbudowany 
w obudowę. To sprawi, że nawet w terenie podładujemy zestaw bez dodatkowego zasi-
lania!

Łatwość obsługi stoi na najwyższym poziomie. Wyświetlacze OLED są bardzo jasne i 
wystarczy krótkie spojrzenie, aby wiedzieć, czy wszystko jest w jak najlepszym porząd-
ku. Uruchamianie i wyłączenie możliwe jest nawet bez patrzenia – „na dotyk”. To szcze-
gólnie ważne, gdy nadajnik jest ukryty pod ubraniem lub nawet w kieszeni. Bardzo cie-
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kawą funkcjonalnością jest ustawienie wyjścia Mono / Stereo podczas korzystania z drugiego nadajnika TX 
(dołączonego do B2, a także sprzedawanego oddzielnie), co daje możliwość nagrywania każdego mikrofonu 
do dwóch oddzielnych kanałów audio. W zestawie znajdziemy dwa kable wyjściowe TRS, jak i TRRS, które do-
skonale współpracują z lustrzankami cyfrowymi, bezlusterkowcami i innymi aparatami fotograficznymi, reje-
stratorami, mikserami, nowoczesnymi komputerami, a także smartfonami i tabletami z gniazdami słuchaw-
kowymi. Łatwo system połączyć z kablami Lightning (LC-C35) lub USB-C (UTC-C35) do urządzeń mobilnych 
pozbawionych wejścia 3,5 mm, które znajdują się w osobnej ofercie. Można także podłączyć do odbiornika 
słuchawki aby podczas nagrywania monitorować jego jakość. Bezcenna funkcjonalność. Klips na odbiorniku 
można wsunąć spokojnie w sanki lampy błyskowej…
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Na koniec najważniejsze! Jakość dźwięku. Otóż ku naszemu zaskoczeniu nie dostrze-
gliśmy żadnych różnic pomiędzy zaawansowanymi mikroportami a tymi maleństwami. 
Nawet pokusiliśmy się o „ślepy” test i w redakcji nie byliśmy w stanie ustalić, który dźwięk 
został nagrany, którym zestawem. Decydując się na zakup Blinka, ogóle nie musimy po-
dejmować decyzji na poziomie – coś za coś – a więc mobilność za jakość dźwięku. To 
najważniejsza cecha tych urządzeń. Jeśli nagrywacie tylko jedną osobę, wystarczy zaku-
pić zestaw Blink 500 Pro B1 z nadajnikiem i odbiornikiem za cenę ok. 999 zł. Jeśli planu-
jecie przeprowadzanie wywiadów lepiej od razu sięgnąć po zestaw Blink 500 Pro B2, z 
dwoma nadajnikami i jednym odbiornikiem za 1399 zł.

W międzyczasie okazało się, że nasz redaktor naczelny zakupił właśnie taki produkt do 
swych realizacji video na swym kanale. Maciej słynie wśród nas z drobiazgowej analizy 
sprzętu, który używa. Jaki model wybrał? Blink 500 Pro B2. Przedstawił swoje za i prze-
ciw w krótkim materiale na swoim kanale YT, gdzie porównał Blink 500 Pro ze starszym 
bratem Saramonic – zestawem UwMic9. Gdzie lepiej, jak nie w filmie pokazać różnice w 
jakości dźwięku? 
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VEIKK 2200
Tablet graficzny, który nas zaskoczył
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Do naszej redakcji trafił tablet zupełnie nam nieznanej firmy VEIKK, której produkty moż-
na nabyć w Polsce, w szerokiej dystrybucji. Tablety są atrakcyjne cenowo, ale czy dobre?
Przede wszystkim musimy nadmienić, że produkt, jakim jest najwyższy model 2200, 
zupełnie nas zaskoczył. Tablet jest wykonany bardzo precyzyjnie i jest bardzo solidny. 
Opakowanie waży tyle, co opakowanie z dobrym monitorem. Wszak model Veikk 2200 
to przecież monitor tyle, że powleczony warstwą laminatu, po którym możemy swobod-
nie rysować i malować piórkiem. Tablet wygląda bardzo estetycznie i jest mega solidny. 
Podstawa jest dobrze przemyślana i nie ślizga się na biurku bez względu na kąt pochy-
lenia ekranu. Co ważne sama regulacja odbywa się po sięgnięciu dłonią poza krawędź 
tabletu i pociągnięcie zabezpieczenia. Bardzo intuicyjne i pewne rozwiązanie.

To, co nam się spodobało to bezproblemowa współpraca z systemem Mac OS (po wgra-
niu oprogramowaniu i ustawieniu zezwoleń w panelu Dostępność). Tablet działa w 
każdym oprogramowaniu graficznym. Od Waszej preferencji zależeć będzie tylko jaki 
sposób współpracy i podziału ekranów wybierzecie, ponieważ tablet zgłasza się jako 
dodatkowy ekran. W pracy docenicie kilka aspektów. Po pierwsze rozmiar 21,5 cala po 
drugie rozdzielczość 1920×1080. To, co w pierwszej chwili odbieramy jako przypadłość 
– czyli mała rozdzielczość – okazuje się cenna, jeśli pracujecie na znacznych powiększe-
niach. Rozdzielczość ekranu wynosi 5080 LPI, a piórko posiada 8192 poziomów nacisku. 
16,7 miliona kolorów wystarczy do swobodnej pracy. Kontrast 1000:1 z antyodblaskową 

powierzchnią i programowalne, dotykowe przyciski dopełniają obraz bardzo dobrego 
urządzenia.

Urządzenie wygląda świetnie właśnie przez ową laminowaną powierzchnię i matowe 
wykończenie. Przyciski dotykowe również świetnie się prezentują. Jedyne co wydało 
nam się skomplikowane to połączenie poprzez HDMI i USB równocześnie oraz oddziel-
ny zasilacz. W naszych macach nie mieliśmy złącza HDMI, więc musieliśmy wyposażyć 
się w przejściówkę, o czym powinniście pamiętać. Musicie też wygospodarować sobie 
kilka godzin na ustawienie programów i konfigurowalnych przycisków oraz wyrobienie 
sobie wyczucia pracy z tym ekranem. Podstawowe interakcje jak użycie pędzli w Pho-
toshop, wykonacie po 5 minutach, ale bardziej zawiłe czynności będąca wymagały za-
angażowania.
Bardzo pozytywnie zaskoczyła nas jakość wykonania i mamy nadzieję, że już wkrótce 
będziemy mogli przetestować tablety “ślepe” o większej rozdzielczości. Dlaczego? Dla-
tego, że jeśli pracujemy na ekranie Retina 27 cali 5K to ten obraz, który generuje tablet 
2200, jest nieco gorszy, choć zbliżony do tego co znamy z normalnych monitorów HD. 
Pokazuje klasę, jeśli pracujemy na powierzchni powiększonego fragmentu zdjęcia czy 
grafiki. Najlepiej nadaje się dla twórców, którzy pracują z grafiką tworzoną od podstaw. 
Wszelkie malowanie, szkicowanie cyfrowe wygląda na łatwiejsze z użyciem powierzch-
ni tak dużej, jak ta w Veikk 2200. Dodajmy powierzchni nie skrzypiącej, przyjemnej w 
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Fujinon GF 23 mmF4 R LM WR w praktyce
Jeszcze świat nie wrócił do normy, ale czujecie już chyba chęć wyjścia po lockdownowo-
-zimowych zamknięciach w plener. Jeszcze to myśl nieśmiała, ale chęci coraz większe. 
Wiemy to z zapytań, które otrzymuje redakcja z prośbami o testy średnioformatowych 
szkieł szerokokątnych pod pejzaż i architekturę lub podróże. W odpowiedzi na Wasze 
zapytania o obiektyw szerokokątny do systemu GFX publikujemy kilka zdjęć przykłado-
wych z modelu Fujinon GF 23 mm F4 R LM WR. Jednak nim przejdziecie do oglądania, 
musicie zastanowić się nad tym – co to za konstrukcja optyczna?

Nie jest to obiektyw tani, co podnosiliście w zapytaniach. Istotnie. Jednak jeśli posiadamy 
system GFX, a 30 mm szkło jest niewystarczające, to właśnie ten obiektyw powinien Was 
zainteresować. To „ostateczne” rozwiązanie problemu szerokiego kąta w średnioforma-
towym systemie GFX. Bardzo duża ostrość od brzegu do brzegu, już na w pełni otwartej 
przysłonie, wynika ze skomplikowanej budowy optycznej. 15 elementów w 12 grupach, 
ale w tym trzy soczewki o niskim współczynniku dyspersji i jedna soczewka o ultraniskim 
współczynniku dyspersji, a do tego dwie soczewki asferyczne. Okrągły otwór przysłony 
złożonej z 9 listków. Średnica filtra 82 mm i bagnetowa osłona przeciwsłoneczna. 89 mm 
średnicy i 103 mm długości. Waga 845 gram. Najbliższa odległość fotografowania 38 cm. 
Ekwiwalent ogniskowej 18 mm dla pełnej klatki. Uszczelnienie całej konstrukcji. Bardzo 
małe zniekształcenia. To tyle. Czy warto?

Obiektyw ma minimalne zniekształcenia liniowe. Minimalne. Są one nieregularne, ale na 
tyle znikome, że tylko wyjątkowi puryści odnajdą je w swych fotografiach. Oceńcie i po-
szukajcie ich na poniższych przykładach. Dla szerokiego kąta o tak dużym stopniu widze-
nia to zrozumiałe, że śladowe takich wad występują. Zaznaczamy ten fakt tylko dlatego, 
że nie wpływa to w ogóle na jakość fotografii, nawet architektury. Wystarczy włączyć pro-
gramową korekcję i cieszyć się nienagannym obrazowaniem. To jedyna wada tego szkła. 
Ostrość niebotyczna we wszystkich zakresach i na każdym czujniku GFX – czyli na 50 i 
100 megapikselowym oraz w każdym zakresie odległości. Jeśli dodamy bezproblemową 
współpracę z kamerami GFX, otrzymujemy obraz rewelacyjnego szkła do tego systemu. 
Znacznie lepszy jest to obiektyw niż Laowa 17 mm. Zwłaszcza w kategorii ostrości i kon-
trastu. Wydatek niemały, ale jaka jakość generowanych obrazów! Jeśli ktoś zainwesto-
wał w system GFX i kamerę 100 megapikselową i fotografuje architekturę, wnętrza lub 
krajobrazy, to właśnie czyta o obiektywie, który powinien mieć! Podczas realizowania 
zdjęć testowych okazało się, że z korpusem GFX 50R fotografuje się nad wyraz szybko 
i intuicyjnie. AF działa bezproblemowo a wbrew pozorom to ważna sprawa w tym sze-
rokim kącie. Celownik kamer 50R i 50S nie ma najwyższej rozdzielczości i przy szerokim 
kacie gdzie głębia ostrości jest duża, a szczegóły planu miniaturowe – trudno ustawia 
się ostrość manualnie. Trzeba rozbić to trochę „na czuja”. Tak ma to miejsce w obiekty-
wie 17 mm firmy Laowa, gdzie podczas ostrzenia przez wizjer czy ekran bardzo szyb-
ko przechodzimy do spoglądania na skalę ostrości obiektywu, bowiem ruch pierścienia 
na obiektywie, nie wpływa na to, co widzimy na podglądzie. Sprawny AF potwierdzają-
cy naostrzenie na wskazanym punkcie uspokaja fotografującego. Podobnie jak myśl, że 
możemy bezkarnie fotografować w złych warunkach pogodowych i możemy nie bać się 
deszczu.
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Laowa 9 mm t/2,9 
Zero-D Cine 
Szeroko w APS-C
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Walizeczka Peli, na której widnieje oznaczenie tego właśnie modelu 9 mm dla APS-C to 
najlepszy sposób opakowania obiektywu, jaki można sobie wyobrazić. Tu Laowa wy-
strzeliła przed konkurencję o kilka długości. Chcielibyśmy, aby każdy obiektyw był tak 
opakowany. Kąt widzenia 113 stopni dla formatu Super 35 mm i to dużo. Zerowa dystor-
sja to kolejny atut, który zaczyna już coraz mniej dziwić, stając się standardem. Nowy 
obiektyw Laowa 9mm Cine doskonale współpracuje z kamerami Super 35, APS-C i MFT 
i zapewnia pole widzenia 120° (Super 35 sensor), 113° (APS-C) i 100° (MFT). Budowa 
optyczna to 15 elementów w 10 grupach w tym 2 elementy asferyczne i trzy o niskiej 

dyspersji. Obiektyw jest mały. Gwint filtra to 55 mm. Waga 247 gram. Całkowicie meta-
lowa budowa bardzo wzbudza zaufanie. Zębatki systemu folow focus 0,8 umożliwiają 
stosowanie z “poważnym” osprzętem kinowym. Temu samemu służą odpowiednio roz-
mieszczone skale przysłon i odległości. Rozmiary pretendują tę konstrukcję do pracy 
dynamicznej z ręki czy gimbala. Minimalna odległość ogniskowania, która wynosi 12o 
mm, dodatkowo uatrakcyjnia stosowanie tej konstrukcji w skomplikowanych ujęciach 
z przeostrzeniami lub wieloma planami oraz  w makro. Bardzo interesująca pozycja na 
rynku budżetowego video.
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Filmowa 
Laowa 15 mm t/2,1 

Zero-D Cine
Przeznaczona dla pełnoklatkowych przetworników filmowa Laowa 15 mm t/2,1 
Zero-D Cine już od pierwszego wrażenia robi wrażenie bardzo solidnie zbudowa-
nego obiektywu. Wykonana jest z metalu i ten metal narzuca całą kulturę pracy 
z tym szkłem, ponieważ waży 540 gram. To poważny obiektyw zbudowany do 
pracy w poważnych produkcjach, gdzie będzie mogła być obsługiwana z bocznej 
pozycji ostrzyciela i operatora. Obustronna, odczytywana w osi obiektywu skala 
przysłony i ostrości to pierwsza oznaka prawdzie filmowej budowy. Druga cecha 
to oznakowanie na korpusie w postaci jednej kreski, która wskazuje górne położe-
nie obiektywu i ułatwia szybką wymianę. Trzecia to wyłożony gęstą pianką kufer 
Peli, który zabezpiecza obiektyw przed… wszystkim.

Obiektyw składa się z 12 elementów w 9 grupach i ma możliwość montowania 
filtra o średnicy 77 mm. Przysłona pracuje w systemie oznaczeń filmowych t w za-
kresie od t/2,1 do t/22 i zbudowana jest z 5 listków przysłony. Kąt 110 stopni dla 
pełnej klatki.

Kontakt z tym szkłem, zbudowanym bardzo solidnie, to duża przyjemność, acz-
kolwiek należy zdać sobie sprawę z przeznaczenia tego obiektywu. Duża głębia 
ostrości sprawia, że nie musimy bardzo uważać na skalę ostrości ale to tylko po-
zory. Utrudnieniem jest to, że skala odległości jest długa w zakresie od 15 cm (od 
matrycy) do 1,7 m i nagle kończy się przeskokiem na nieskończoność.

To właśnie w tym zakresie chcielibyśmy ją stosować, wykorzystując zerową dystor-
sję. Z drugiej strony mamy do czynienia ze zjawiskiem, w którym ruch tak szerokie-
go kąta w filmie jest bardzo widowiskowy, ale też bardzo niepolecany w produk-
cjach wysokiego lotu. Natomiast możliwość filmowania z bardzo małej odległości 
i ostrzenia precyzyjnego w tym zakresie może sprawić, że obiektyw ten będzie 

bardzo chętnie wykorzystywany przez filmowców dokumentalnych czy przyrodniczych.

W redakcji zaskoczyła nas najbardziej solidność wykonania i niezatapialny kufer. Brawo 
za tak poważne podejście. Takie opakowanie na planie zdjęciowym to bardzo duża ko-
rzyść.
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Phocus Mobile na iPad Pro
Symbioza sprzętu komputerowego i aparatu fotograficznego to koncepcja realizowana 
od lat. Większość firm zapewnia taką funkcjonalność. Znamy to bardzo dobrze. Opcje 
wi-fi czy połączenie z PC, figuruje w menu wielu urządzeń do rejestracji obrazu. W prak-
tyce jednak stosowanie takich zestawień nie jest proste. Wyjątkiem może być tethering 
przy użyciu kabla z komputerem stacjonarnym, w którym zainstalowano tak wyrafino-
wane rozwiązanie, jak na przykład Capture One. Jeżeli Wasza kamera wspiera taką funk-
cjonalność – wszystko powinno odbywać się bez problemu. Czasami taką opcję oferuje 
program do obróbki RAW, dostarczany wraz z zakupioną kamerą, który należy sobie po-
brać, zainstalować i używać. No właśnie…

Z owym używaniem są największe problemy. Te programy nie wyglądają fajnie. Mają 

przestarzały interface i nie działają płynnie. Przynajmniej to udało się nam 
stwierdzić przy stosowaniu różnych systemów. Szkoda. Bo taka funkcjonal-
ność dałaby sporo radości i niejednokrotnie wpłynęłaby na komfort pracy. 
Jeśli macie system, który działa niezawodnie – szybko i sprawnie komuni-
kuje się z kamerą, a dla nawiązania połączenia nie jest wymagany doktorat 
z informatyki, to proszę dajcie znać! Chętnie protestujemy go i przedsta-
wimy w jednym z kolejnych materiałów. My znaleźliśmy taki system w uży-
wanych przez nas kamerach Hasselblad.

Program Phocus, który działa z aparatami innych marek, na komputerze 
ma jednak spore ograniczenia funkcjonalności w pracy z nimi. Działa w peł-
ni z wszystkimi funkcjami tylko z kamerami Hasselblad. Jednak jak działa! 
Szybko, sprawnie i do tego oferując zespół, bardzo profesjonalnie przygo-
towanych funkcji. Program Phocus przygotowano także w wersji mobil-
nej. Phocus Mobile to świetny kombajn do pracy w terenie i studio. Nam 
ten program oddaje nieocenione usługi podczas zdjęć bardziej wymaga-
jących. Stosujemy go równie często w studio (gdzie moglibyśmy i często to 
robimy, uruchomić wersję stacjonarną na ekranie iMac 27), jak i w terenie. 
Phocus Mobile działa na smartfonach iPhone (od wersji 8 w górę) oraz na 
iPad Pro 11 i 12 cali i najnowszym iPad Air (tym ze złączem USB-C). Program 
pozwala zapisywać pliki w tym RAW na urządzeniu mobilnym. Pozwala na 
sterowanie aparatem z podglądem w czasie rzeczywistym podczas foto-
grafowania, zarówno podczas połączenia Wi-Fi i co lepsze (bo rewelacyjnie 
szybkie) podczas połączenia kablem TetherTools. To najważniejsza opcja, 
gdyż podgląd rzeczywisty możemy powiększyć do stopnia umożliwiające-
go ocenę ostrości wykonywanego zdjęcia, jego fragmentu i głębi ostrości.

Tak wygląda podgląd ekranu w Phocus Mobil. Pokazuje stan naładowania 
baterii. Sposób połączenia. ISO, czas, przysłonę. Głębię ostrości i wyzwala-
nie migawki. Pokrętło ostrości i dane pomocnicze.

Sterowanie ostrością – zdalne z poziomu ekranu iPada może odbywać się 
także za pomocą pokrętła sterującego silnikiem AF w naszym obiektywie. 
To nie wszystko, nawet stosowanie obiektywu manualnego pozwala na 
powiększony podgląd. To pomoc przy robieniu zdjęć, gdy aparat ustawio-
ny jest w studio z dala od nas lub w niewygodnym położeniu na przy-
kład na wysokim statywie. Pomaga, gdy chcemy uzyskać lepszy widok niż 
na ekranie aparatu. Działa niezwykle szybko, intuicyjnie i bardzo pewnie 
łączy się z kamerą. To nie wszystko. Phocus Mobile pozwala na obróbkę 
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fotografii zapisanych na dysku urządzenia mobilnego i to w bardzo szerokim zakresie 
funkcji. Program jest bardzo przemyślany i intuicyjny. Nie gromadzi wszystkich funkcji 
w jednym okienku, tak jak jego starszy komputerowy brat, tylko w postaci kilku grup. To 

łatwo przyswajalne rozwiązanie. Widzimy jakość fotografii, możemy ją wstępnie obro-
bić od razu z poziomu urządzenia wysłać na przykład na media społecznościowe lub na 
telefon czy komputer klienta.

119



Poniżej zrzut ekranu z części albumowej, gdzie możemy obrabiać plik suwakami – w tym przypadku 
plik RAW. Zwróćcie uwagę na ikony z prawej, symbolizujące różne grupy zakresu zmian. Poniżej sto-
pień powiększenia na ekranie.

Nie da się za bardzo opisać wysokiego stopnia wygody pracy z Phocus Mobile. Szybkość i sprawność 
połączenia oraz intuicyjna praca są uzależniające do tego stopnia, że często nawet podczas zdjęć w 
terenie (zwłaszcza tych ze statywu), stosujemy iPad jako urządzenie będące dużym ekranem dla apa-
ratu. Jest to możliwe, ponieważ rozstawienie sprzętu wymaga jedynie montażu ramienia i uchwytu 
pod iPad i połączenia z kamerą kablem TetherTools. Zajmuje to jakąś minutę, a zyskana funkcjonal-
ność jest nie do przecenienia.

Dla ułatwienia pracy potrzebujemy kilka elementów, ale raz  system wzbogaca nasz warsztat w spo-
sób bardzo efektywny i… efektowny zarazem.
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VOIGTLAENDER VM APO-Lanthar 50 mm f/2
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APO-Lanthar 50 mm f/2 uzupełnił już jakiś czas temu ofertę Cosiny w zakresie obiek-
tywów apochromatycznych do Sony. Posiadaczom systemu Leica M lub innych syste-
mów bezusterkowych, które mogą bez problemu, używać obiektywów z mocowaniem 
M, pozostawało biernie wpatrywać się w wyniki testów korpusów Sony. Ci, którzy mieli 
szczęście spróbować tych szkieł na swoich korpusach Sony, na ogół swe oględziny koń-
czyli zakupem. APOchromaty wyprodukowane pod marką Voigtlaender to wyjątkowo 
udane konstrukcje, które na nowo definiują pojęcie ostrości. Ta ostrość jest między in-
nymi efektem zastosowania domieszek do szkła z pierwiastka, jakim jest Lantan.
Tak moi drodzy. Ciekawostką pozostaje fakt, że lantan odkryto w tym samym 1839 roku, 
który uważa się za początek fotografii. Carl Gustaw Mosander, profesor na Akademii 
w Sztokholmie odkrył pierwiastek skrywający się w tlenku ceru. Nazwę nadał mu jego 
nauczyciel Jacob Berzelius - odkrywca Toru i twórca metody obliczania masy atomo-
wej pierwiastków. Jak możemy przeczytać w Wikipedii: „Lantan jest srebrzystobiałym 
metalem, jest miękki i kowalny. Utlenia się na powietrzu, rozkłada wodę, rozpuszcza się 
w kwasach z wyjątkiem stężonego kwasu siarkowego. Stosowany jest jako dodatek do 
stali, do stopów glinu i miedzi. Tlenek lantanu służy do wyrobu szkieł optycznych.”

Domieszka Lantanu powoduje zwiększenie przezroczystości szkła optycznego. Wie-
dzieli o tym twórcy optyki szpiegowskiej w czasach zimnej wojny, gdzie wysokie koszty 
produkcji usprawiedliwiało przeznaczenie optyki. Dzisiaj niewiele firm bawi się w tak 

zaawansowane technologie, lecz Cosina może sobie na nie pozwolić, ponieważ jako 
producent wykonawczy manualnych obiektywów Zeiss, jest do tego przygotowana 
technologicznie. Kto potrafi nakładać warstwy T Star Zeissa, potrafi i tworzyć tak ory-
ginalne szkła optyczne, jak te stosowane w APO Lantharach. Każdy z nich oszałamia. 
Pojawienie się w ofercie poza szkłem 110 mm, 65 mm obiektywu 50 mm było wielkim 
wydarzeniem. Przetestowałem ten obiektyw niezwłocznie. Potem w wersji z matrycą 
wysoko rozdzielczą Sony i marzyłem, kiedy wreszcie można będzie fotografować tym 
szkłem aparatem Leica M lub innym Fuji X, Nikonem Z, Lumixem, Leicą SL czy Canonem 
R. Wreszcie to nastąpiło i od razu pozwoliło marzyć o tym, aby producent szedł dalej w 
tej tendencji i zaoferował nam szkło 35 mm, a może nawet i 28 mm - jak to robi Leica 
w swej serii referencyjnych szkieł do systemu SL. Dzisiaj już wiemy, że kolejnym będzie 
właśnie APO Lanthar 35 mm f/2!

Obiektyw jest już u mnie. 50 mm w APO chromacie to dokładnie to, co zaoferowała Le-
ica w swym APO Summicronie-M o świetle f/2. Czy jest tak samo dobrze? Tak samo ge-
nialnie? Raczej tak. Aczkolwiek... Opis jednak zacząć wypada od tego, co otrzymujemy 
decydując się na uniwersalny obiektyw apochromatyczny 50 mm z mocowaniem M. 
Otrzymujemy konstrukcję, która o co najmniej 50 procent lepsza jest od dowolnego in-
nego obiektywu 50 mm, który mamy. Po prostu. Posiadacze szkieł Nokton 50 mm f/1,1, 
f/1,2 czy f/1,5 o tej ogniskowej są zadowoleni ze swych obiektywów. Gdy tłumaczę, że 
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tu kontrast jest wyższy, lepszy, a ostrość stoi na nieprzyzwoitym poziomie, nie rozumie-
ją o czym mówię. Nie mogą. Ja też kiedyś nie rozumiałam. Teraz wiem. APO Lanthar to 
synonim podwyższonych osiągów.

Różnice nowego szkła względem wersji Sony są nieznaczne. Dane dla Sony podaję w 
nawiasach. Długość 53 mm (61,3 mm). Średnica 55,6 mm (62,6 mm). Waga 288 g (364 
g). 12 lamelek przysłony. Średnica filtra 49 mm. Budowa optyczna 10 soczewek w 8 gru-
pach. I tu mam zgrzyt. Zgrzyt na tyle duży, że powinno się to wyjaśnić bezpośrednio z 
Cosiną.

W materiałach o wersji M podaje się, że na 10 elementów mamy dwa obustronnie asfe-
ryczne i dwa o anormalnej dyspersji. Jest to konstrukcja oparta o pływające elementy 
wyposażona w przemyślany system lamelek przysłony oferujący zbliżony do kołowego 
otwór przy wszystkich wartościach.

W materiałach o wersji z mocowaniem Sony mamy informację, że na 10 elementów 
optycznych mamy dwie soczewki asferyczne i aż pięć soczewek o anormalnej dysper-
sji. Widać to zresztą na dołączanych przez producenta przekrojach.

Ponieważ to nie tylko przekroje, ale i opisy - mamy tu do czynienia z dwoma nieco inny-
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mi konstrukcjami. Ta różnica moim zdaniem jest. Zauważyłem ją podczas zdjęć i dlatego 
zacząłem skrzętniej szukać informacji.Wydaje mi się, że obiektyw Sony jest bardziej spek-
takularny i bezkompromisowy. W jaki stopniu? W takim, że jeśli porównacie wersję M do 
jakiegokolwiek innego szkła z mocowaniem M np. takiego jak Summilux 50 mm f/1,4 czy 
Summicron 50 mm f/2 czy Nokton 50 mm f/1,2 to będzie znacznie ostrzej. Będzie gorzej 
niż w porównaniu z obiektywem APO-Summicron 50 mm f/2, ale ten kosztuje ponad 30 
000 pln. Mam wrażenie, że wersja Sony jest taka jak ten wspomniany APO Summicron. 
Ciekawe co spowodowało taką różnicę w tych dwóch projektach? Nie wiem jednak to, 

co już wiem bardzo mi się podoba. Dostaliśmy wreszcie uniwersalny (bo z mocowaniem 
M) obiektyw do pełnoklatkowych bezlusterkowców i bardzo ciekawą portretówkę do 
męskich portretów w APS-C na Fuji X. Męskich, bo nadmiar ostrości przeraża płeć pięk-
ną, która stara się, pewnych defektów nie widzieć, tymczasem ten obiektyw ujawni je z 
nawiązką. To APO Lanthar, obiektyw, którego nie należy podkręcać zwiększonymi usta-
wieniami ostrości w aparacie czy programie do wołania RAW. Każdy APO Lanthar jest „za 
ostry”, chociaż to trochę dziwaczne stwierdzenie. Może być za ostro? Nie? Macie ochotę 
na prawdziwie ostre fotografie? No to wiecie co robić;-)
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Wszystkie fotografie wykonano aparatem Leica M10R. Jeśli pobraliscie PDF na tablet lub komputer powiększcie sobie zdjęcia.

Wersja z mocowaniem Leica M
W materiałach o wersji M podaje się, że na 10 elementów mamy dwa obustronnie asfe-
ryczne i dwa o anormalnej dyspersji. Jest to konstrukcja oparta o pływające elementy 
wyposażona w przemyślany system lamelek przysłony oferujący zbliżony do kołowego 
otwór przy wszystkich wartościach.

Wersja z mocowaniem Sony
W materiałach o wersji z mocowaniem Sony mamy informację, że na 10 elementów 
optycznych mamy dwie soczewki asferyczne i aż pięć soczewek o anormalnej dyspersji. 
Widać to zresztą na dołączanych przez producenta przekrojach.
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