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SP 35mm F/1.8 Di VC USD (Model F012)
SP 45mm F/1.8 Di VC USD (Model F013)

Představujeme dva nové objektivy s pevnou ohniskovou vzdáleností, 
vysokou světelností F/1.8, vynikajícím optickým výkonem, schopností 
velmi blízkého zaměření a integrovaným systémem stabilizace VC 
(Vibration Compensation). 

www.tamron.eu

ZÁRUKA  
SPOKOJENOSTI TAMRON

SP OBJEKTIVY TAMRON:
JEDINEČNÉ!
TAMRON SP 35MM F/1.8 DI VC USD (MODEL F012)
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TAMRON SP 45MM F/1.8 DI VC USD (MODEL F013)
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ZÁRUKA 5 LET
 
Tamron objektivy jsou známé především pro svou výjimečnou kvalitu.  
Z tohoto důvodu Tamron nabízí zdarma prodlouženou záruku 5 let, 
pokud je objektiv úspěšně zaregistrován do dvou měsíců ode dne 
nákupu u autorizovaného prodejce pro ČR a SR.

60
DNÍ

ZÁRUKA VRÁCENÍ
PENĚZ*

                                                 *  Podm ínky  vráce ní  n a  z ad ní  st ra
ně

60
DNÍ

ZÁRUKA VRÁCENÍ
PENĚZ*

Vrátit možno na

Datum, podpis

Datum nákupu, prodejce

Jméno vlastníka

Objektiv Sériové číslo

V případě vrácení, prosíme, stručně z jakých důvodů:

Jsme přesvědčeni o neobyčejně vysoké kvalitě těchto dvou nových 
objektivů řady SP, a rádi bychom Vás o tom ujistili. Záruka spokojenosti 
Tamron Vám dává možnost vyzkoušet objektiv řady SP po dobu 60 dnů. 
Pokud s objektivem nebudete spokojeni, peníze Vám  
budou prodejcem vráceny zpět.

* Přečtěte si prosím naše podmínky vrácení
Záruka spokojenosti Tamron platí pouze pro SP objektivy 35mm a 45mm. Tato kampaň je omezena 
a žádost o vrácení musí být podána nejpozději do 60 dnů od nákupu. Poslední možné datum nákupu 
je 30.4. 2016. Vrácení je možné pouze s originálem faktury a to u prodejce, u kterého byl objektiv 
zakoupen. Nelze vrátit vadné objektivy, které byly poškozeny některou z následujících situací: úmyslná 
nebo neúmyslná nesprávná manipulace, nevhodné použití, úpravy objektivu, zneužití produktu pro 
jiné účely, než je jeho zamýšlený účel, rozebrání nebo opravy objektivu třetí stranou, nevhodným 
skladováním, použitím v extrémních podmínkách, vnější síly (náraz, pád, tlak), písek, špína nebo tekutiny 
uvnitř objektivu, nevhodné zacházení v dopravě, mimořádné opotřebení. V případě dotazů kontaktujte 
tamron@penta.cz. 

TAMRON
ČR - PENTA CZ s.r.o., Povážská 266, 386 01 Strakonice
Tel.: +420 383 369 120, e-mail: tamron@penta.cz, www.tamron.cz, www.penta.cz
SR - PENTA SK s.r.o., Hradská 3G, 821 07 Bratislava
Tel.: +421 2 40 20 25 51, e-mail: tamron@pentask.sk, www.pentask.sk
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PROČ JE SVĚTELNOST F/1.8 NEJLEPŠÍ VOLBOU 
PRO VÁŠ PEVNÝ OBJEKTIV
 
Pro Tamron byla zvláště důležitá rovnováha mezi nejostřejším obrazem 
a měkkým bokeh ve vývoji nové SP série. Proto naše nové pevné 
objektivy poskytují působivou ostrost při plně otevřené cloně. Kromě 
toho, světelnost F/1.8 povoluje mnohem lehčí a kompaktnější design bez 
kompromisů v oblasti kvality.

Rychlé, světelné objektivy poskytují řadu výhod ve fotografování. Při 
kombinaci stabilizace obrazu VC a moderních fotografických senzorů 
nabízí i za zhoršených světelných podmínek se světelností F/1.8 oproti 
F/1.4 značné výhody. 

VÝHODY NOVÝCH PEVNÝCH OBJEKTIVŮ TAMRON  
NA PRVNÍ POHLED:

 Dokonale vyvážený design pro nejostřejší obraz a krásný bokeh  
 i při světelnosti F/1.8
 

  Kompaktní a lehký design pro jednoduché zacházení  
 v každé situaci

SROVNÁNÍ SNÍMKŮ SE SVĚTELNOSTÍ  
F/1.4 A F/1.8

PEVNÁ OHNISKOVÁ VZDÁLENOST SE STABILIZACÍ 
OBRAZU - PROČ JE TO TAK DŮLEŽITÉ? 

Systém stabilizace obrazu VC (Vibration Compensation) od Tamronu je 
nezbytnou součástí nové série SP objektivů. Moderní fotoaparáty s vysokým 
rozlišením snímače jsou náchylnější k rozmazání, které je způsobené 
pohybem fotoaparátu kvůli vyšší hustotě pixelů. To nás vedlo ke zkoumání 
designu pro tyto objektivy a významu zahrnutí stabilizace obrazu VC. Systém 
VC osvědčil své schopnosti maximalizovat výkon fotoaparátů.

Krom toho můžete získat až čtyři clonová čísla se stabilizací obrazu VC při 
fotografování z ruky, a to kdykoliv i za špatných světelných podmínek a se 
stabilním obrazem v hledáčku. 

VÝHODY SYSTÉMU STABILIZACE OBRAZU VC OD 
TAMRONU NA PRVNÍ POHLED:

 Snímky pořízené nejnovější generací fotoaparátů s ultra-vysokým rozlišením   
 při fotografování z ruky mohou znázornit sebemenší chvění. Náš systém VC   
 pomáhá eliminovat rozmazání obrazu. Přináší vynikající výsledky.
 

  Se stabilizací obrazu VC získáte až čtyři clonová čísla, což umožňuje   
 dokonalé fotografování za zhoršených světelných podmínek.

ZAOSTŘOVÁNÍ BEZ KOMPROMISŮ DÍKY STABILIZACI 
OBRAZU VC - 50MEGAPIXELOVÝ SNÍMEK V DETAILU

ZAOSTŘENÍ Z EXTRÉMNÍ BLÍZKOSTI - CO TO 
ZNAMENÁ? 

Minimální vzdálenost pro fotografování (MOD) je s objektivem 
Tamron SP 45 mm jen 29cm, s objektivem Tamron SP 35 mm dokonce 
pouhých 20cm. To umožňuje zaostřit na velmi krátkou vzdálenost, což 
otevírá nový svět tvůrčích možností v oblasti kompozice obrazu, aniž 
by jste museli slevit z kvality obrazu.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBJEKTIVŮ JE VELMI 
DŮLEŽITÁ

Nejen design objektivu má vliv na zobrazovací výkon, také povrchová 
úprava hraje důležitou roli. Tamron využívá nejmodernější techniky 
povrchových úprav pro novou SP řadu k tomu, aby Vaše fotografie 
vynikly. Speciální e-Band povrchová úprava zajišťuje vynikající 
antireflexní vlastnosti a speciální fluorové nátěry chrání přední čočku 
od prachu, vody a oleje.

CHRÁNĚNO PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ! 

Tubus objektivu je pečlivě utěsněn k ochraně vnitřních technologií 
před prachem a proniknutím vlhkosti a případně tak vzniklých škod.  
I za nepříznivých podmínek je možnost fotografování venku s novou 
SP sérií.

Snímek zachycený s 35mm, F/1.4 

(konkurenční objektiv)

50megapixelový snímek zachycený s Tamron 

SP 35mm (10% původní velikosti, 300 dpi)

Snímek zachycený s 35mm, F/1.8 

(Tamron SP 35mm Di VC USD)

50megapixelový snímek zachycený s Tamron 

SP 35mm (100% původní velikosti, 300 dpi)

Unikátní možnosti 
fotografování: 
Dokonce i na vzdálenost pouhých 
20cm od subjektu objektiv 
Tamron SP 35 mm poskytuje 
nejvyšší obrazovou kvalitu a proto 
může být charakterizován jako 
širokoúhlý makro objektiv.

slimjim_customer_satisfaction_NewSP_CZ_Final.indd   2 29.02.16   13:14


