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Najlepšie objektívy 
vytvárajú tie najlepšie
snímky
Tamron spojuje najmodernejšie prvky optických technológií s dokonale presnou 
výrobou a vytvára objektívy s vynikajúcim obrazovým výkonom. Spoločnosť Tamron je 
už 50 rokov známa svojimi vynikajúcimi inováciami a experti ju neustále považujú za 
svetovú jednotku v dizajne objektívov. Objektívy Tamron sa stávajú prvou voľbou tisícov 
popredných profesionálnych fotografov aj serióznych amatérskych fotografov, ktorý pri 
svojej tvorbe spoliehajú na ich neprekonateľnú kvalitu. Tamron ponúka najrôznejšie 
objektívy od vysoko rýchlostných ultra široko rýchlych a širokých zoomov, rýchlych 
zoomov, cez super tele zoomy s rozšíreným rozsahom až po exkluzívne ostré makro 
objektívy. Vždy preto nájdete ten správny objektív a ten správny uhol pohľadu pre 
danú fotografi ckú príležitosť. V krátkosti, vymeniteľné objektívy Tamron poskytujú ten 
najdokonalejší optický výkon a fl exibilitu pre vyjadrenie Vašej osobnej vízie okolitého 
sveta.





Objektívy „všetko v jednom“ 
so zoomom
Tá najlepšia fotografi cká fl exibilita

Tieto vynikajúce objektívy „wide-to-long-telephoto“ so zoomom nastaviteľným 
od širokouhlej pozície až po snímanie teleobjektívom sa približujú ideálu 
„univerzálneho objektívu“ a poskytujú maximálnu kompozičnú fl exibilitu. 
Pokiaľ potrebujete cestovať naľahko alebo sa pohybujete v prašných 
podmienkach, je zoomový objektív „všetko v jednom“ inteligentnou voľbou, 
pretože ho môžete nechať nasadený na fotoaparáte a zachytiť v podstate 
akýkoľvek objekt od vzdialených scenérií až po makro zábery, to všetko bez 
výmeny objektívu. S objektívmi Tamron s veľkým rozsahom ohniskových 
vzdialeností, vždy získate vynikajúcu kvalitu obrazu a to pri všetkých 
ohniskových vzdialenostiach.
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Prvý zoom na svete s 15x rozsahom ohniskových 
vzdialeností so vstavaným stabilizátorom obrazu (VC)
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Dokonalo všestranný, vysoko výkonný zoom ponúka výnimočný 15x rozsah ohniskových 
vzdialeností (28-419mm) a je naviac vybavený exkluzívnym elektromagnetickým trojosím 
stabilizačným systémom VC, zaručujúcim super ostré snímky a perfektne stabilné prehliadanie. 
Najmodernejší optický dizajn zaručuje ostré snímky vo vysokom rozlíšení pri akejkoľvek 
ohniskovej vzdialenosti. Objektív ponúka makro 1:3,5 a zaostrí iba z 49cm.
Tento veľmi kompaktný a ľahký optický klenot je jednoznačnou jednotkou vo svojej triede.

AF18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC LD Aspherical [IF] MACRO
Di II: pre digitálne zrkadlovky s APS-C snímačom

18mm ( Ekvivalent 28mm )

Neuveriteľný „15x“ zoom

270mm ( Ekvivalent 419mm )
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The 2009 American PHOTO 
Editor's Choice Awards
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Zachyťte svoj svet pomocou objektívu s jedným z najväčších 
dostupných rozsahov ohnísk. 
Tento prelomový objektív ponúka neuveriteľný 13,9x zoom, čo zodpovedá 28-388mm pri 
digitálnych zrkadlovkách formátu APS-C. Zaostrí už zo vzdialenosti 45cm cez svoj celý rozsah 
a poskytne nádherné makro zábery. Objektív je veľmi kompaktný a ľahký a poskytuje vysoko 
kvalitné digitálne snímky s jedinečným rozlíšením a kontrastom vďaka špeciálnym LD členom, 
high-tech tvarovaným asférickým členom, najmodernejším viacnásobným vrstvám a digitálnou 
optimalizáciou druhej generácie (Di II). Ide o jeden z najvýkonnejších zoomových objektívov na 
svete, ktorý doslova približuje svet Vaším dlaniam a prináša ostré zábery scenérií, športových 
udalostí, prírody alebo detí. Je to perfektný univerzálny objektív na cesty pre pohotovú fotografi u.

AF 18-250mm F/3.5-6.3 Di II LD Aspherical [IF] MACRO
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Di II: pre digitálne zrkadlovky s APS-C snímačom
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Klasický, kompaktný, ľahký objektív so zoomom s ultra 
veľkým rozsahom ohnísk pre APS-C formát
Tento prvý zoomový objektív „všetko v jednom“ pokrývajúci rozsah od širokouhlého nastavenia 
až po ultra telefoto (zodpovedá 28-310mm), prináša súčasne vynikajúci obrazový výkon a je 
svetovo najľahší a najkompaktnejší 11,1x zoomový objektív vo svojej triede. Je vhodný pre 
akúkoľvek fotografi ckú príležitosť ako sú, rodinné udalosti, snímanie divokých zvierat alebo 
športových akcií na veľké vzdialenosti, pôsobivých záberov detí. Zvládne všetko bez toho, aby 
ste museli meniť objektív. Pokročilé technológie spoločnosti Tamron ako sú, špeciálne XR a 
LD sklá, hybridné asférické členy a interný zaostrovací systém (IF), umožňujú vtesnať všetky 
tieto vlastnosti do jedného malého balíčku. Najmodernejšie vnútorné a vonkajšie viacnásobné 
vrstvy zaručujú, že snímky sú bez lesku aj pri náročných podmienkach. Nie je divu, že s takými 
technickými parametrami je tento objektív najpopulárnejším objektívom značky Tamron.

Best Consumer Lens of the 
Year 2005

The 2005 American PHOTO 
Editor's Choice AwardsM
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AF18-200mm F/3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical [IF] MACRO
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Di II: pro digitálne zrkadlovky s APS-C snímačom
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Najmodernejší zoomový objektív so širokým rozsahom 
ohnísk a s pokročilým stabilizátorom obrazu

AF28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VCLD Aspherical [IF] MACRO
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Di: pre všetky digitálne zrkadlovky

Uvoľnite obrazové možnosti Vašej digitálnej zrkadlovky pomocou tohto výborného kompaktného 
a ľahkého zoomového all-in-one objektívu. Pokrýva pôsobivý 10,7x rozsah ohniskových 
vzdialeností, a to ako u fullframových digitálnych zrkadloviek, tak aj pri digitálnych zrkadlovkách 
s APS-C snímačom. Dostáva sa až na neuveriteľných 49cm pri 300mm v režime makro pre 
dramatické zábery z blízka. Pre optimalizáciu vynikajúcej obrazovej kvality bol zabudovaný 
nový vyspelý systém stabilizácie obrazu VC (Vibration Compensation). Optická sústava 18 
členov v 13 skupinách zahrňuje špeciálne sklenené optické materiály ako je XR sklo (s vysokým 
indexom lomu), LD sklo (s nízkym rozptylom) a AD sklo (s anomálnym rozptylom), a taktiež 
hybridné a GM asférické členy, poskytujúce znamenitú ostrosť a farebnú korekciu naprieč 
celým rozsahom ohnísk. Oceňované označenie Di (Digitally Integrated) je naším uistením o 
optimálnom digitálnom a analógovom obrazovom výkone. Zachytenie super ostrých snímkou 
pri držaní fotoaparátu v ruke je teraz omnoho ľahšie ako predtým.

* Ďalšie informácie o použití a kompatibilite modelu A20 nájdete na strane 26. 
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Ľahký kompaktný zoomový objektív s vysokým 
priblížením
So 7,1x zoomom pokrývajúcim ohniskové vzdialenosti od širokouhlého až po 
teleobjektív pri zákazníckych digitálnych zrkadlovkách (APS-C) aj pri fullframových 
formátoch, sa jedná o ideálny objektív pre snímanie športových akcií, pre 
cestovanie a kreatívne fotografovanie. S minimálnou ostriacou vzdialenosťou iba 
49cm v celom rozsahu ohnísk a maximálnym zväčšením 1:4 (pri ohnisku 200mm), 
dosahuje tento objektív vynikajúci výkon. Váži iba 354g.

AF28-200mm F/3.8-5.6 XR Di Aspherical [IF] MACRO
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Vysoko výkonný zoomový objektív „všetko v jednom“
s extra dosahom a približovacím výkonom
Zachyťte vzdialený detail, život v prírode alebo športovú akciu s týmto kúzelným 
11x široko rozsahovým zoomovým objektívom, ktorý je určený ako pre fullframová 
digitálne zrkadlovky, tak aj pre digitálne zrkadlovky s APS-C snímačom. Najkratšia 
ostriaca vzdialenosť 49cm po celom rozsahu ohnísk je unikátna, objektív poskytuje 
detailné makro zábery so zväčšením až 1:2,9. Pokiaľ existuje kompaktný zoom, 
ktorý ponúka prvotriednu obrazovú kvalitu nielen na fi lme, ale aj na digitálnych 
zrkadlovkách, je to práve tento objektív Tamron.

AF28-300mm F/3.5-6.3 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO
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Di: pre všetky digitálne zrkadlovky

Di: pre všetky digitálne zrkadlovky
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Svetelné zoomové objektívy
Pre slabé svetlo a optimálnu kreatívnu kontrolu

Tieto výborné svetelné zoomové objektívy s clonou F/2,8 umožňujú pri 
snímaní z ruky zachytiť prirodzene pôsobiace snímky aj pri slabom svetle bez 
použitia blesku. Pokiaľ snímate pri nastavení na čo najviac otvorenú clonu, 
malá hĺbka ostrosti vytvára dramatický efekt rozostrením detailov v pozadí, 
takže fotografovaný objekt je „vypichnutý“ z pozadia, čo je technika, ktorú 
používajú mnohý profesionály. Výborný výkon je poskytovaný pri všetkých 
clonách a v celom rozsahu ohniskových vzdialeností.
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Vysoká svetelnosť plus vstavaný stabilizátor obrazu pre 
jedinečné výsledky
Tento klenot optického dizajnu, kompaktný, ľahký a pritom vysoko výkonný zoomový objektív 
(ekvivalent 26-78mm) poskytuje svetelnosť F/2,8 v celom rozsahu ohnísk pre maximálnu 
kreatívnu fl exibilitu. Pre udržanie perfektnej ostrosti aj pri snímaní z ruky zahrňuje vstavaný 
stabilizátor obrazu VC (Vibration Compensation) unikátny trojosí systém stabilizácie obrazu 
vyvinutý spoločnosťou Tamron. Tri zložené asférické členy, špeciálne LC sklo a BBAR vrstvy 
zaručujú vynikajúcu korekciu, farebnú vernosť a absenciu odleskov.
Minimálna ostriaca vzdialenosť 29cm ponúka vzrušujúcu príležitosť pre výborné makro zábery.
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Di II: pre digitálne zrkadlovky s APS-C snímačom
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SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF]

novinka

11



Rýchly ultra kompaktný zoom stredného rozsahu pre 
digitálne zrkadlovky
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SP AF28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO

Tento objektív je oceňovaný profesionálnymi aj amatérskymi fotografmi pre svoju kompaktnú 
svetelnosť a pre svoju vynikajúcu obrazovú výkonnosť. Všetci oceňujú taktiež neuveriteľné 
kompaktné rozmery a rozumnú hmotnosť, ktoré dávajú užívateľovi pocit ako keby pracoval 
s bežným štandardným zoomom. Tieto nezvyčajné vlastnosti objektív získal vďaka využitiu 
špeciálneho XR a LD skla, efektívnym využitím asférických členov a dizajnu s neotáčavým 
vnútorným zaostrovaním (IF). Tento vynikajúci zoomový objektív zaostruje pri minimálnej 
vzdialenosti 33cm (zväčšenie 1:3,9) v celom rozsahu ohniska a je vhodný aj pre fotografovanie 
detailu. Nie je divu, že je považovaný za klenot svojho druhu.

* Ďalšie informácie o použití a kompatibilite modelu A20 nájdete na strane 26.-27.

 

 

2003-2004 European
Lens of the Year 

Di: pre všetky digitálne zrkadlovky
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© Takehiko Nakafuji
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To najlepšie priblíženie, svetelnosť a výkon pre 
fullframové a APS-C digitálne zrkadlovky
Tento vzrušujúci nový svetelný F2,8 tele-zoom objektív navrhnutý pre fullframové 
aj APS-C zrkadlovky je cenený pre svoju kompaktnosť, rýchlosť a vynikajúcu 
obrazovú kvalitu a taktiež pre minimálnu ostriacu vzdialenosť iba 95cm (1:3,1 
pri 200mm) v celom rozsahu ohnísk. Vďaka veľkej svetelnosti je možné využívať 
rýchlejších časov, pri ktoromkoľvek svetle a efektívne využívať malú hĺbku ostrosti 
pre vytváranie dramatických obrazových efektov.
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SP AF70-200mm F/2.8 Di LD (IF) MACRO
Di: pre všetky digitálne zrkadlovky

Svetelnosť, skvelý výkon, perfektné svetlo
a kreatívna kontrola
Objektív SP AF17-50mm F/2,8 je ľahký, kompaktný, rýchly štandardný zoom 
objektív  (ekvivalent 26-78mm). Dovoľuje vytvárať prirodzené snímky skoro 
v ktoromkoľvek svetle a taktiež využiť rýchlejšie expozičné časy. Je jedným 
z najkompaktnejších a najľahších objektívov vo svojej triede. Popri iných 
prednostiach sa jedná o vynikajúci portrétny objektív, kde je možné výborne využiť 
malú hĺbku ostrosti čo je umožnené práve extrémnou svetelnosťou objektívu. 
Vznikajú tak dramatické portrétne efekty, kedy zmäkčené pozadie a fotografovaný 
objekt pôsobia výraznejšie a viac priestorovo.
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CANON  NIKON II  PENTAX  SONY

SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF]
Di II: : pre digitálne zrkadlovky s APS-C snímačom

Jednotlačidlová prepínacia funkcia je k dis-
pozícii iba pre bajonety Nikon a Canon. Ba-
jonety Sony a Pentax vyžadujú prepínanie 
vo dvoch krokoch. 

Ďalšie informácie o kompatibilite objektívov 
s bajonetom Nikon s integrovanými AF 
motormi nájdete na str. 26-27.

*

*

* Zobrazený objektív je určený pre Canon
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Ultra širokouhlé objektívy
Tieto optické klenoty poskytujú to najlepšie uhlové pokrytie naprieč obrazovým 
poľom. Sú základným nástrojom pre vytváranie širokouhlých záberov, pri 
práci v malých interiéroch  alebo skrátka v situáciách, kedy potrebujete dostať 
všetkých prítomných do záberu. Patria medzi obľúbené objektívy pre krajinnú, 
architektonickú alebo umeleckú fotografi u, pretože ponúkajú perspektívu, 
ktorá okorení každé foto portfólio.
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Ten najlepší rozsah ohnísk, ultra širokouhlý zoomový 
objektív!
Tento vyspelý širokouhlý objektív ponúka vyšší výkon a špecifi kácie ako iné modely tejto triedy 
a je určený pre digitálne zrkadlovky s APS-C snímačom. Je veľmi kompaktný, ľahký a pokrýva 
rozsiahly záber ohniskových vzdialeností od 16mm až po 37mm čo predstavuje výrazné 2,4x 
priblíženie. Objektív predstavuje skvelý príklad vynikajúcich inovatívnych technológií Tamron. 
Prináša prvotriednu kvalitu obrazu po celej ploche snímku a pri zaostrovaní z blízka (maximálny 
približovací pomer 1:5). Je vybavený špeciálnymi sklenenými asférickými členmi a špeciálnymi 
LD a HID sklenenými členmi. S maximálnym pokrytím 108° je tento majstrovský model 
perfektným riešením pre rozšírenie Vašich vizuálnych obzorov.

FILTER

DĹŽKA

HMOTNOSŤ

MFD

BAJONET

Ø77mm

86.5mm 

406g

24cm

CANON  NIKONII  PENTAX  SONY

SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical [IF]

Di II: pre digitálne zrkadlovky s APS-C snímačom
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Teleobjektívy s veľkou
ohniskovou vzdialenosťou 
Tieto zoomové objektívy s veľkou ohniskovou vzdialenosťou sú optimalizované 
pre vysoké priblíženie potrebné na zachytenie aj tých najvzdialenejších 
detailov. Sú základnými nástrojmi pre fotografovanie ríše vtáctva, divej zveri, 
športových podujatí či iných situácií, keď sa fotograf nemôže dostatočne 
priblížiť ku snímanému objektu. Sú tiež vynikajúce pre dramatické portréty 
a krajinky. 
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Nastavuje latku pre ľahké zoomové objektívy 
s veľkým rozsahom ohniskových vzdialeností
Navrhnutý pre optimálne pohodlnú manipuláciu a prenosnosť (váži iba 435g), je 
tento objektív ideálny pri snímaní z ruky s fullframovými digitálnymi zrkadlovkami 
aj digitálnymi zrkadlovkami s APS-C snímačom. Jeho neprekonateľná schopnosť 
priblíženia (až na 95cm alebo 1:2 v režime makro) z neho robí ideálny objektív na 
snímanie prírody alebo pri portrétnej fotografi i.

AF 70-300mm F/4-5.6 Di LD MACRO (1:2)
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17

FILTER

DĹŽKA

HMOTNOSŤ

MFD

BAJONET

Ø62mm

116.5mm

435g

1.5m / 0.95m macro 

CANON  NIKON II  PENTAX  SONY

Pozoruhodný ultra teleobjektív pre náročných
fotografov
Tento výkonný zoom ponúka vynikajúce schopnosti pre fotenie divokej zveri, 
športu a mnohých ďalších žánrov, pri ktorých je potreba vzdialené objekty 
„pritiahnuť“. Tento neuveriteľne kompaktný zoomový ultra teleobjektív je veľmi 
ľahký a zmenšuje zdanlivú vzdialenosť medzi objektmi vnútri záberu, čím 
umožňuje očarujúce obrazové efekty. 
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SP AF 200-500mm F/5-6.3 Di LD (IF)

* Ďalšie informácie o kompatibilite objektívov s bajonetom Nikon s integrovanými AF motormi nájdete na str 26-27. 

Di: pre všetky digitálne zrkadlovky

Di: pre všetky digitálne zrkadlovky 

* Ďalšie informácie o kompatibilite objektívov s bajonetom Nikon s integrovanými AF motormi nájdete na str. 26-27.
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Makro objektívy
Tieto znamenité základné objektívy poskytujú 
výnimočný výkon pri extrémnom zväčšení (makro) až 
po 1:1 (životná veľkosť) v rovine snímača / fi lmu, a ich 
telefoto ohniskovej vzdialenosti poskytujú väčšie, často 
vhodnejšie pracovné vzdialenosti. Fungujú výborne aj 
ako teleobjektívy pre všeobecné využitie.

Unikátny nový svetelný F2 1:1 Makro objektív 
s klasickým portrétovým potenciálom

FILTER

DĹŽKA

HMOTNOSŤ

MFD

BAJONET

Ø55mm

80mm

400g

23cm

CANON  NIKON II  SONY

Tento vzrušujúci nový objektív je prvým objektívom svojej triedy, kombinujúci  
skvelý makro fotografi cký výkon 1:1 (zobrazenie v životnej veľkosti na snímači) s 
neprekonateľnou kontrolou hĺbky ostrosti a rozšírenými schopnosťami snímania v 
slabom svetle vďaka úplne dokonalej svetelnosti F2. Vďaka ohniskovej vzdialenosti 
ekvivalent 93mm je ideálnou voľbou pre portréty. Jeho dva LD sklenené prvky a 
vnútorné zaostrovanie (IF) objektívu prepožičiavajú výnimočný optický výkon.

SP AF60mm F/2 Di II MACRO 1:1
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Di II: pre digitálne zrkadlovky s APS-C snímačom
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Vylepšená verzia klasického „portrétneho
makro objektívu“

SP AF90mm F/2.8 Di MACRO 1:1
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CANON  NIKON II  PENTAX  SONY

Super výkon a funkcie v makro teleobjektíve 
s veľkým rozsahom ohniskových vzdialeností

SP AF180mm F/3.5 Di LD (IF) MACRO 1:1
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Tento unikátny vysoko výkonný makro teleobjektív je skvelý v štúdiu i v exteriéroch, 
poskytuje vynikajúcu kvalitu obrazu pri všetkých vzdialenostiach. Okrem toho 
ponúka extra veľkú pracovnú vzdialenosť pre neprekonateľné priblíženie sa ku 
snímanému objektu. Pokročilý optický dizajn zahŕňa špeciálne LD sklo a vnútorné 
zaostrovanie (IF), okrem toho je objektív vybavený mechanizmom FEC (voliteľné 
natáčanie fi ltra) a taktiež špeciálnym prepínací mechanizmus zaostrovacieho 
prstenca medzi automatickým AF a manuálnym MF zaostrovaním. 

Funkcia jednoduchého prepnutia je k 
dispozícii len pre bajonety Nikon a Ca-
non. Bajonety Sony a Pentax vyžadujú 
prepínanie v dvoch krokoch.

Najnovší model, vychádzajúci z legendárneho Tamron 90mm Macro, je často 
používaný fotografmi  prírody a ďalšími odborníkmi, ktorí potrebujú ten najlepší 
optický výkon plus väčšiu pracovnú vzdialenosť medzi objektívom a snímaným 
subjektom. Získajú tak ľahšie nasvetlenie a prístup k plachým subjektom. 
Vylepšené rozlíšenie, chromatická korekcie a špeciálne vrstvy z neho robí 
vynikajúcu voľbu pre fullframové digitálne zrkadlovky i pre zrkadlovky s APS-C 
snímačom.

Di: pre všetky digitálne zrkadlovky 

Di: pre všetky digitálne zrkadlovky

Funkcia jednoduchého prepnutia je k dis-
pozícii len pre bajonety Nikon a Canon. Ba-
jonety Sony a Pentax vyžadujú prepínanie v 
dvoch krokoch.

Ďalšie informácie o kompatibilite objektívov 
s bajonetom Nikon s integrovanými AF 
motormi nájdete na str. 26-27.

*

*

*
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Optické technológie Tamron
Inovatívne technológie pre dosiahnutie optickej dokonalosti
Už vyše pol storočia je spoločnosť Tamron uznávaná ako popredný autor najmodernejšieho optického dizajnu, a je oceňovaná pre majstrovstvá 
mechanických a elektronických technológií, umožňujúcich vznik dnešných úžasných objektívov. Tamron vyvíja praktické, kompaktné, 
ľahko ovládateľné, ľahké zoomové objektívy s neuveriteľným rozsahom ohniskových vzdialeností, svetelnosťou a vynikajúcou schopnosťou 
zaostrovanie zblízka, ktoré poskytujú jedinečný výkon. Takýto vývoj nie je len otázkou vylepšovanie už existujúcich myšlienok, vyžaduje aj 
kreatívne myslenie tej najvyššej úrovne. Nižšie ponúkame zoznam vysvetliviek k jednotlivým originálnym dizajnovým konceptom, ktoré sa 
v súčasnosti používajú pri prvotriednych objektívov Tamron.



tubus (pohľad zboku) tubus (pohľad zozadu)

dlhý
tubus 
(optika)

krátky 
tubus 
(optika)

Štruktúra VC stabilizačného systému

VC pohon

Magnet

Ocelové kuličky

Hnací cívka
a zjišťování
polohy čidla 

VC objektiv
(Kompenzace
optického systému)

Gyro senzor pro
detekci otáčení 

Gyro senzor pro
detekci otáčení 

VC
mikroprocesor Ovládání

obvodů 

vďaka trom oceľovým guľôčkam v elektromagne-
tickom mechanizme s cievkami. Optický stabilizačný 
člen je uložený na voľných oceľových guličkách s 
extrémne nízkym trením, a preto je rýchlosť odozvy a 
teda aj výkon stabilizátora úplne jedinečné. Pretože je 
mechanizmus navrhnutý tak, aby umožnil paralelný 
posun stabilizačnej šošovky pomocou elektrických 
obvodov, je mechanická konštrukcia jednoduchšia 
a kompaktnejšia tak, aby mohli byť zachované aj 
celkové kompaktné rozmery objektívu.  

*VC stabilizátor u B005 (17-50mm), B003 (18-270mm) a 
A20 (28-300mm). 

XR - špeciálne sklo pre vyšší výkon 
a lepšiu kompaktnosť objektívov
XR sklo (Extra Refractive Index - s mimoriadnym 
indexom lomu) vie lámať svetelné lúče pod ostrejšími 
uhlami, takže znižuje fyzickú dĺžku objektívu, zatiaľ 
čo zvyšuje obrazový výkon pomocou minimalizácie 
optických chýb. Objektívy tak môžu byť celkovo 
kratšie, kompaktnejšie a ľahšie pri rovnakých, alebo 
dokonca lepších optických parametroch oproti 
starším modelom. XR sklo je drahšie ako bežné 
sklo, prináša však zlepšenie optického výkonu a 
umožňuje vznik nových objektívov s vynikajúcim 
dizajnom, nesúcich práve označenie XR.

Hybridné asférické členy poskytujúca
vrcholnú obrazovú kvalitu a kompaktnosť

Kompaktnejšie objektívy sa rovnakou svetelnosťou:
Všetko je v tubuse

Tamron používa niekoľko hybridných asférických 
členov u objektívov 18-250mm, 17-50mm VC, 
17 -50mm, 28-75mm, 28-300mm (XR Di a VC) a 
ďalších objektívov, nesúcich označenie Aspherical. 
Táto nová optika umožňuje dosiahnuť vrcholné 
kvalitu obrazu a zároveň produkovať objektívy, 
ktoré ponúkajú obdivuhodné rozsahy ohnísk v 
úžasne kompaktnom tele. Zdokonaľovaním týchto 
najmodernejších technológií pre sériovú výrobu 
Tamron posunul vpred stav optického dizajnu a v 
podstate eliminoval sférickú aberáciu a distorziu 
obrazu u sérií objektívov s vysoko výkonným 
zoomom. Vďaka efektívnemu použitiu hybridné 
asférické technológie môže jeden člen nahradiť 
skupinu niekoľkých šošoviek, bez toho by sa zhoršil 
výkon. Vznikajú tak značne kompaktné objektívy s 
veľkým rozsahom ohnísk, ktoré poskytujú vysokú 
úroveň kvality obrazu v celom rozsahu ohniskových 
vzdialeností a pri všetkých hodnotách clony.
Vďaka použitiu unikátnej výrobnej technológie 
Tamron, a to v oblasti hybridných asférických členov 
(predtým bolo potrebné použiť skupinu niekoľkých 
šošoviek) , nebolo nikdy predtým možné dosiahnuť 
tak vysokú kvalitu a pritom zachovať kompaktnosť 
výrobku. 

Rovina filmu

Rovina filmu

• Korekce sférické aberace

Sférický člen

Asférický člen

Rovina filmu

• Korekce distorze (soudkovitosti) (Typ tubusu)

Asférický
povrch

Sférický povrch Upravená výška
dopadajícího světla
v rovině snímače

Neupravená výška
dopadajícího světla
skrze sférický
optický člen

Neupravená výška dopadajícího světla způsobuje 
distorzi v rovině snímače.
Sférické členy Tamron kontinuálně upravují úhel 
prostupujících světelných paprsků.

Kompenzačné efekt so sférickým optickým členom (schematický náčrt).

VYPNUTÉ ZAPNUTÉ

Ohnisková vzdialenosť: 300mm Expozícia: F / 9 1/30

Odfotené za rovnakých podmienok s použitím vibračného stola

Di objektívy optimalizované pre digitálne 
zrkadlovky s APS-C snímačom
Di II je označenie spoločnosti Tamron, vzťahujúce 
sa na objektívy určené pre použitie výhradne na 
digitálnych zrkadlovkách s obrazovým snímačom 
APS-C formátu .Všetky objektívy Di II sú optimalizované 
tak, aby vyhovovali výkonnostným charakteristikám 
tejto populárnej série fotoaparátov, pričom poskytujú 
maximálne rozlíšenie koncentrovanej vnútri obrazového 
poľa a zaručujú, že slabé lúče svetla na okrajoch snímky 
dopadnú na snímač pod priaznivým uhlom, a tým 
pádom sa minimalizujú straty v periférnych oblastiach 
a najmä v  rohoch snímky. Okrem toho, všetky objektívy 
majú takéto označenie zahŕňajú účinné opatrenia pre 
lepší prenos svetla, elimináciu javu duchov a odleskov, 
ktoré sú obzvlášť viditeľné u digitálnych fotoaparátov. 
Najmodernejšie viacnásobné optické vrstvy Tamron sa 
aplikujú nielen na vonkajší a vnútorný povrch objektívu, 
ale aj na povrchy medzi jednotlivé lepené prvky objektívu. 
Di II objektívy sa ponúkajú v širokej rade modelov, medzi 
ktoré patria tie s rozsahom ohniskových vzdialeností 
najčastejšie požadované práve užívateľovi digitálnych 
zrkadloviek. 

Di objektívy pre najlepší výkon
Di (Digitally Integrated Design) je označenie 
spoločnosti Tamron pre tie objektívy, ktoré boli 
optimalizované pre digitálne snímanie s použitím 
vyspelých techník viacnásobných vrstiev a 
optických dizajnov , ktoré zaručujú vynikajúcu 
obrazovú kvalitu naprieč celým obrazovým poľom. 
Vďaka týmto vlastnostiam poskytujú Di objektívy 
mimoriadny výkon pri použití na fullframeových 
fotoaparátoch, zrkadlovkách s APS-C snímačom i 
fi lmových zrkadlovkách.

Super výkon pre náročných fotografov 
Rada Tamron SP (Super Performance) je rad ultra 
výkonných objektívov, navrhnutých a vyrobených 
pre presné špecifi kácie požadované profesionálnymi 
fotografmi a inými používateľmi, ktorí trvajú na 
najvyššej možnej obrazovej kvalite. Hlavnou a 
jedinou prioritou pri konštrukcii objektívov radu SP, 
je najvyššia možná kvalita a výkon v danej triede 
a to bez prioritného obmedzenia cenou. Preto majú 
objektívy SP tak pôsobivý dizajn , zvýrazňujúci 
jedinečnú technológiu, ktorá sa skrýva vnútri. 
Série SP patrí k absolútnej špičke a získala si 
skvelú povesť medzi uznávanými fotografmi, ktorí 
požadujú len to najlepšie. 

VC Stabilizátor obrazu - unikátny
mechanizmus pre stabilizáciu obrazu
Unikátny stabilizačný mechanizmus Tamron VC 
(Vibration Compensation) používa vlastný pohon 
a algoritmy pre poskytnutie extrémne stabilného 
obrazu v hľadáčiku. Mechanizmus používa trojosový 
systém ovládaný cez tri samostatné obvody, a 
stabilizačný optický člen, ktorý sa neustále nakláňa

XR sklo vďaka svojej vynikajúcej schopnosti lámať 
svetlo umožňuje vývoj objektívov s kratším tubusom 
sa rovnakou svetelnosťou (hodnota clony), akú 
majú objektívy s dlhým tubusom - a to dokonca 
s menším priemerom objektívu. Vďaka tomuto 
princípu Tamron skrátil dĺžku celého optického 
systému a vyrába ľahšie kompaktnejšie objektívy s 
rovnakou svetelnosťou. Poskytuje tiež väčší rozsah 
ohniskových vzdialeností u objektívov, ktoré sú tak 
oveľa lepšie prenosné a využiteľné pri snímaní z 
ruky.
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AD sklo

Běžné
optické sklo

Extrémně široké
pásmo s odlišným
rozptylem světla
odpovídající určitým
vlnovým délkám.

Disponuje relativně
uniformním rozptylem
světla.

Rozdiel medzi hodnotou čiastočného rozptylu pre bežného optického skla a 
členov z AD skla (typický diagram)

Běžné
optické sklo

LD sklo

Rovina filmu/snímače

Rovina filmu/snímače

Rozdiel v farebnej chybe u bežného optického skla a u LD členov (ty-
pický diagram)

Zámok zoomu

Mechanizmus zamknutia zoomu je veľmi praktickou 
funkciou, dnes už úplne nutnou  pre všetkých 
fotografov v závislosti  na zoom objektívoch. 
Uzamknutie objektívu v najkompaktnejšej  
(transportnej) pozícii poskytuje ochranu proti 
nežiaducemu vybočeniu tubuse pri akomkoľvek 
nosení fotoaparátu vybaveného objektívom. 
Objektív je tak lepšie chránený a zároveň pripravený 
k ďalšiemu použitiu.

AF / MF prepínanie zaostrovacím prstencom 
Možnosť prepínania medzi automatickým (AF) 
ručným (MF) zaostrovaním je veľkou výhodou  pri 
rôznych typoch fotografi e, najmä pri snímaní športu 
a prírody. Je to veľmi jednoduché a rýchle: vykonáva 
sa posuvom zaostrovacieho krúžku dopredu, alebo 
dozadu. Ručné zaostrovanie je veľmi plynulé a 
presné vďaka širokému zaostrovaciemu prstencu.

AD sklá (s anomálnom rozptylom) 
pre lepšiu farebnú kompenzáciu
AD sklo je špeciálne optické sklo, používané na 
dosiahnutie presnejšej kontroly farebných chýb 
a teda k zvýšeniu celkového výkonu objektívu. 
Sklo tohto typu poskytuje neobvykle široké 
pásmo s rozdielnym rozptylom svetla (hodnota 
rozptylu svetla relatívna vzhľadom k určitému 
pásme vlnových dĺžok viditeľného spektra) 
zodpovedajúcemu určitým vlnovým dĺžkam. 
Kombináciou AD členov prvkov z klasického 
optického skla s rôznymi hodnotami rozptylu svetla, 
rozptylu svetla s pásmovými charakteristikami 
(rozptylu svetla závislými na rôznych vlnových 
dĺžkach) môže byť efektívne riadená kompenzácia 
osových farebných chýb u teleobjektívov (alebo 
zoomov v polohe tele) alebo laterálne farebné 
chyby širokouhlých objektívov (alebo zoomov v 
polohe wide) s bežnou optickou konštrukciou. 

LD členy - špeciálne optické
materiály pre najvyššiu ostrosť
LD členmi sú vyrobené zo špeciálnych optických 
skiel s extrémne nízkym rozptylom svetla a 
pomáhajú redukovať farebnú chybu, tendenciu 
svetla rôznych farieb dopadať v rôznych bodoch 
ostrosti na rovinu fi lmu. Farebná chyba znižuje 
ostrosť obrazu, ale svetlo s extrémne nízkym 
rozptylom má menšiu tendenciu rozložiť (trieštiť) 
lúč svetla do farieb dúhy. Táto charakteristika 
umožňuje dizajnérom efektívne vyvažovať farebnú 
chybu uprostred poľa (osové chyby), čo býva 
problém najmä veľkých ohniskových vzdialeností 
(nastavenie teleobjektívu do krajnej polohy), a 
tiež mimo osové farebné chyby (u okrajov pola), 
čo sa stáva hlavne pri malých ohniskových 
vzdialenostiach (širokouhlé nastavenie). 

HID skla (s vysokým indexom lomu) 
pre lepšiu farebnú kompenzáciu
HID optické členy minimalizujú osovú a laterálne 
farebnú aberáciu, ktoré sú najväčšou prekážkou pri 
výrobe prvotriednych profesionálnych objektívov. 
HID sklo je ďalším nástrojom optických dizajnérov, 
ktorý Tamron umožňuje vyvíjať a produkovať 
komplexné objektívy ako napríklad zoom s veľkým 
rozsahom ohnísk, ktoré sú pritom kompaktné a 
ľahké a podávajú vynikajúci výkon. 

Pokročilá technológia BBAR vrstiev: kľúč k 
získaniu tej najvyššej obrazovej kvality

Vnútorný zaostrovací systém (IF)
Vnútorný zaostrovací systém poskytuje fotografom 
niekoľko praktických výhod. Jednou z nich je 
nehybný predný prstenec so závitom pre fi lter, ktorý 
uľahčuje umiestnenie polarizačných prechodových 
fi ltrov, a poskytuje tak ľahšie ovládanie. Dĺžka 
objektívu sa počas zaostrovania nemení.
IF systém dosahuje čo najkratšiu minimálnu 
zaostrovaciu vzdialenosť (MDF) v celom rozsahu 
ostrenia. Na viac systém dodatočne zlepšuje optické 
charakteristiky v rohoch obrazu,  kde minimalizuje 
svetelnú stratu a potlačuje chybu , ktorá je závislá 
pozícii zaostrovania.

Tamron používa techniky viacnásobných vrstiev na 
potlačenie refl exiou a rozptylu svetla na povrchu 
optických členov, ktoré vedú k zníženému prenosu 
svetla a môžu za určitých podmienok spôsobiť 
odlesky a javy „duchov“ na snímkach, a znižovať 
tak kontrast a kvalitu obrazu. Technika BBAR 
((Broad-Band, Anti-Refl ection) viacnásobných 
ochranných vrstiev taktiež napomáha získať to 
najlepšie možné farebné vyváženie pre živé a 
presné vyjadrenie farieb. Tamron vyvinul vylepšenú 
vlastnú verziu viacnásobných vrstiev BBAR, ktorá 
úspešne zvyšuje prenos ako na dlhších aj kratších 
vlnových dĺžkach , a používa ju pri všetkých svojich 
najnovších objektívov. 

Výroba kompaktných vysoko kvalitných výkonných 
zoom objektívov sa stala skutočnosťou až vtedy, 
keď Tamron vylepšil konštrukciu tela objektívu, 
ktorá umožňovala stabilné hladké vysunutie tubuse 
objektívu. Mechanizmus „Multiple Cam Zoom“ bol 
vyvinutý dizajnérmi spoločnosti Tamron a zahrnuje 
niekoľko presných vačiek, vysústružených do 
jediného cylindrického povrchu pomocou úplne 
presného automatického stroja. Táto kľúčová 
súčiastka umožňuje jednoduché vysúvanie a 
zasúvanie tubusov zoomových objektívu, dovoľuje 
dosiahnuť pomerne kompaktných rozmerov v 
širokouhlom nastavení a dodržať presné vysunutie 
v nastavení teleobjektívu. 

Mechanizmus Multiple-Cam pre hladké 
stabilné zoomovanie a presné zaostrova-
nie v celom rozsahu ohniskovej vzdialenosti

“Integrated Focus Cam” Dizajn
pre optimálne vnútorné zaostrovanie

Nová funkcia voliteľného natáčanie fi ltra umožňuje 
ľubovoľné otáčanie nasadeného fi ltra do potrebnej  
pozície aj v prípade, že je na objektíve nasadená 
slnečná clona. Možno to dosiahnuť otáčaním FEC 
krúžkov. Polarizačný efekt fi ltra si môžete overiť 
v hľadáčiku, to všetko s nasadenou slnečnou 
clonou, ktorá zabráni vniknutiu škodlivého svetla 
do objektívu. 

Voliteľné natáčanie fi ltra 

Vstavaný Focus Cam je presná mechanická 
súčiastka, ktorá optimalizuje koordináciu 
pohybu systému vnútorného zaostrovania (IF) s 
mechanizmom Multiple Cam Zoom. Tento jedinečný 
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* Niektoré modely nie sú k dispozícii pre všetky typy bajonetov. 
Pozri špecifi kácie na str. 27.
* Objektívy série Di II nemajú prstenec clony.

Záruka kvality Tamron ochrana životného 
prostredia

Norma ISO
 
ISO je skratka Medzinárodnej organizácie pre 
normy. Tieto medzinárodné normy zahŕňajú 
skupinu noriem ISO 9000, ktoré sa vzťahujú na 
systém riadenia kvality, ISO 14000 pre certifi káciu 
environmentálneho manažmentu, t.j. managementu 
týkajúceho sa životného prostredia. Certifi kácia 
kontroly kvality životného prostredia sa vzťahuje ku 
všetkým výrobkom Tamron.

Životné prostredie

Tamron vždy aktívne vyjadroval záujem o životné 
prostredie tým, že aktívne znižuje záťaž životného 
prostredia v pracovnom prostredí podľa normy ISO 
14001. Tamron od počiatkov podporuje politiku 
„Green Procurement“ pre zrušenie škodlivých látok 
a  podporuje pozitívne environmentálne programy. 
V našej spoločnosti sa zaoberáme takými otázkami, 
ako je úspora energie, znižovanie odpadových látok 
alebo recyklácie pre znižovanie záťaže životného 
prostredia vznikajúceho pri výrobnom procese. 
Takéto aktivity podporujú rozvoj vysoko kvalitných, 
kompaktných produktov priateľských k životnému 
prostrediu, ktoré uspokoja  nároky zákazníkov. 
Okrem toho od roku 2004 vydáva Tamron správy 
„Enviromental Reports“, kde informuje o svojej 
sociálne zodpovednej  filozofii a postupoch pre 
ochranu životného prostredia. Ďalšie informácie 
nájdete na adrese
http://www.tamron.co.jp/en/envi/top/index.html

         Norma ISO 9001 Politika kontroly kvality

Zabezpečiť spokojnosť zákazníka produkciou vyso-
ko kvalitných výrobkov. 

Kompatibilný s AF fotoaparáty 
popredných výrobcov

Vývoj technológií plastov
Kvôli maximálnemu výkonu odolnosti bez 
zvyšo-vania hmotnosti Tamron často využíva 
špeciálne plastové materiály pre najrôznejšie 
dôležité mechanické časti objektívu. Tamron 
vyvinul vlastné pokročilé metódy na výrobu 
týchto moderných polykarbonátových materiálov 
na veľmi vysokej úrovni, a opakované testy 
preukázali ich odolnosť, trvanlivosť a rozmerovú 
stabilitu v tých  najtvrdších podmienkach. Poly 
karbonát tohto kalibru je mate-riál, ktorý volíme 
pre výrobu presných súčiastok, ktoré vyžadujú 
silu a odolnosť pri hrubom používaní.

Sofi stikované výrobné technológie 
Tamron
Výrobné procesy spoločnosti Tamron sú 
certifi kované podľa normy ISO 9001, čo je 
medzinárodne uznávaným dôkazom tej najprísnejšie 
kontroly kvality. Super výkonné objektívy Tamron 
sa vyrábajú v továrni, ktorá je povestná svojimi 
schopnosťami, je široko rešpektovaná  svojou 
neochvejnou politikou  produkcie tej najvyššej 
kvality a úplného uspokojenia požiadaviek svojich 
zákazníkov.

Tamron AF objektívy sú kompatibilné so štyrmi 
najväčšími výrobcami fotoaparátov. Uistite sa 
prosím, že ste zvolili správny bajonet pre váš 
fotoaparát. 

Pre Canon AF

Pre Nikon AF

Pre Pentax AF

Pre Sony AF
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Focus Cam zaostrovací komponentov je navrhnutý 
tak, aby zaručil hladké presné polohovanie vysoko 
dômyselných vnútorných elementov v objektíve 
a  koordinoval ich so zodpovedajúcim ovládaním 
vonkajšieho zoomu a zaostrovania, ktoré obsahuje 
užívateľské rozhranie. 

Norma ISO 14001 Filozofi a environmentálneho  
managementu

V súlade s fi lozofi ou korporačného managementu 
spoločnosť Tamron si kladie za cieľ vytvárať a 
poskytovať tovary a služby najvyššej kvality, a 
uspokojovať tak požiadavky zákazníkov. Každý 
zamestnanec spoločnosti Tamron je plne zaviazaný 
chrániť životné prostredie na každej  úrovni a v 
každom aspekte aktivít spoločnosti. V Tamron sme 
si vedomí svojich občianskych povinností.

Norma ISO 14001 Základy politiky ochrany 
životného prostredia

1.  Dodržiavanie legislatívy vzťahujúcej sa na 
ochranu životného prostredia

2.  Zachovanie a ochrana prírodných zdrojov

3.  Prevencia znečisťovania životného prostredia

4.  Neustála podpora programu ochrany životného 
prostredia

5.  Podpora dizajnu výroby produktov priateľských 
k životnému prostrediu, napomáhajúce k ochrane 
životného prostredia

6.  Podpora environmentálneho vzdelávania

7.  Sprístupnenie informácií týkajúcich sa 
životného prostredia verejnosti



Pripravené na 
fullframovú digitálnu 
zrkadlovku

Pripravené na digi-
tálnu zrkadlovku s 
APS-C senzorom
*Menšie rozmer senzora (crop faktor 
cca . 1.55x)
* Krop faktor týchto objektívu je 1.55x

Zoznam objektívov

Rôzne uhly pohľadu s rôznymi ohniskovými vzdialenosťami

10mm (Ekvivalentná 16mm)

108°

18mm (Ekvivalentná 28mm)

75°

24mm (Ekvivalentná 37mm)

60°

28mm (Ekvivalentná 43mm)

53°

35mm (Ekvivalentná 54mm)

43°

28mm
75°

35mm
63°

Rada super výkonných objektívov Tamron Super Perfomance má veľmi výkonné špecifi kácieObjektívy určené pre exkluzívne použitie s digitálnymi zrkadlovkami s APS-C snímačom 

Objektív s touto značkou je vybavený optickým systémom navrhnutým pre výkonnostné charakteristiky digitálnych zrkadloviek Objektív s touto značkou je vybavený asférickými členmi

Objektív s touto značkou je vybavený členmi HID (s vysokým indexom lomu) Objektív s touto značkou je vybavený AM / MF prepínacím mechanizmom

AF18-200mm F/3.5-6.3 XR Di II  
LD Aspherical [IF] Macro

MODEL A14

*Objektív pre Nikon/Sony je "D" kompatibilný.
* Bajonety Nikon a Pentax nemajú prstenec clony. 

SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II  
LD Aspherical [IF]

MODEL A16

*Objektív pre Nikon/Sony je "D" kompatibilný.
* Bajonety Nikon a Pentax nemajú prstenec clony. 

AF55-200mm F/4-5.6 Di II
LD Macro

MODEL A15

*Objektív pre Nikon/Sony je "D" kompatibilný.
*Bajonet Nikon nemá prstenec clony.

SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II
LD Aspherical [IF]

MODEL B001

*Objektív pre Nikon/Sony je "D" kompatibilný.
*Bajonet Nikon nemá prstenec clony.

Di II len pre digitálne zrkadlovky s APS-C snímačom

MODEL B003

AF18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC  
LD Aspherical [IF] Macro

*Objektív pre Nikon/Sony je "D" kompatibilný.
*Bajonety Nikon a Pentax nemajú prstenec clony.

All-in-One Zoom

AF18-250mm F/3.5-6.3 Di II  
LD Aspherical [IF] Macro

MODEL A18

*Objektív pre Nikon/Sony je "D" kompatibilný.
* Bajonety Nikon a Pentax nemajú prstenec clony. 

All-in-One Zoom All-in-One Zoom

new

SP AF60mm F/2 Di II 
LD [ IF] MACRO 1:1 

MODEL G005

*Objektív pre Nikon/Sony je "D" kompatibilný.
*Bajonet Nikon nemá prstenec clony.

new

*Objektív pre Nikon je "D" kompatibilný.
*Bajonet Nikon nemá prstenec clony.

MODEL B005

SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II  VC  
LD Aspherical [ IF]
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Hybridní asférický člen LD člen AD člen

Di pre všetkých digitálne zrkadlovky

50mm (Ekvivalentná 78mm)

31°

90mm (Ekvivalentná 140mm)

18°

135mm (Ekvivalentná 209mm)

12°

200mm (Ekvivalentná 310mm)

8°

300mm (Ekvivalentná 465mm)

5°

500mm (Ekvivalentná 775mm)

3°

50mm
47°

90mm
27°

135mm
18°

200mm
12°

300mm
8°

500mm
5°

XR sklo (s vysokým indexom lomu) Sklenený lisovaný sférický člen HID sklo

Objektív s touto značkou je vybavený systémom vnútorného zaostrovania

270mm (Ekvivalentná 419mm)

6°

270mm
10°

AF28-300mm F/3.5-6.3 XR Di  
LD Aspherical [IF] Macro

MODEL A061

*Objektív pre Nikon/Sony je "D" kompatibilný.

AF28-200mm F/3.8-5.6 XR Di
Aspherical [IF] Macro

MODEL A031

*Objektív pre Nikon/Sony je "D" kompatibilný.

AF70-300mm F/4-5.6 Di
LD Macro

MODEL A17

*Objektív pre Nikon/Sony je "D" kompatibilný.
*Bajonet Nikon [A17 N II] nemá prstenec clony.

SP AF28-75mm F/2.8 XR Di 
LD Aspherical [IF] Macro

MODEL A09

*Objektív pre Nikon/Sony je "D" kompatibilný.
*Bajonet Nikon [A09 N II] nemá prstenec clony.

SP AF180mm F/3.5 Di 
LD [IF] Macro 1:1 

MODEL B01

*Objektív pre Nikon/Sony je "D" kompatibilný.

SP AF90mm F/2.8 Di 
Macro 1:1

MODEL 272E

*Objektív pre Nikon/Sony je "D" kompatibilný.
*Bajonet Nikon[272E N II] nemá prstenec clony.

All-in-One Zoom All-in-One ZoomAll-in-One Zoom

MODEL A20

AF28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC  
LD Aspherical [IF] Macro

*Objektív pre Nikon je "D" kompatibilný.
*Bajonet Nikon nemá prstenec clony.

SP AF70-200mm F/2.8 Di 
LD [IF] Macro

MODEL A001

*Objektív pre Nikon/Sony je "D" kompatibilný.
*Bajonet Nikon nemá prstenec clony.

SP AF200-500mm F/5-6.3 Di 
LD [IF] 

MODEL A08

*Objektív pre Nikon/Sony je "D" kompatibilný.

Objektív s touto značkou je vybavený XR členom/členmi Objektív s touto značkou je vybavený LD členom/členmi

Objektív s touto značkou je vybavený zámkom zoomu

Objektív s touto značkou je vybavený AD členom/členmi
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Technické údaje

MODEL OBJEKTÍV
OHNISKOVÁ 

VVZDIALENOSŤ 
(mm)

MAXIMÁLNA 
CLONA (F)

Stavba
objektivu

(Skupiny/Členy)

UHOL ZÁBERU

Diagonálny Horizontálny Vertikálny

TYP
ZOOMOVANIA 

POČET 
CLONOVÝCH 

LAMIEL

MINIMÁLNA 
CLONA (F)

AF28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Aspherical [IF] Macro

AF28-200mm F/3.8-5.6 XR Di Aspherical [IF] Macro

A20

A031

13-18 OTÁČANIE 9 22

28-200mm F/3.8-5.6 14-15 75˚ 23´-12˚ 21´
(52˚ 58´-7˚ 59´ ) OTÁČANIE 7 22

SP AF28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] Macro

SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] Macro

A09

A001

28-75mm F/2.8 14-16 OTÁČANIE 7 32

70-200mm F/2.8 13-18 OTÁČANIE 9 32

SP AF200-500mm F/5-6.3 Di LD [IF] 

AF70-300mm F/4-5.6 Di LD Macro 70-300mm F/4-5.6 9-13 OTÁČANIE 9A17

A08 200-500mm F/5-6.3 10-13 OTÁČANIE 9 32

SP AF180mm F/3.5 Di LD [IF] Macro 1:1 

SP AF90mm F/2.8 Di Macro 1:1 90mm F/2.8 9-10 - 9 32272E

B01 180mm F/3.5 11-14 - 7 32

M
O

65˚ 28´-10˚ 17´
(45˚ 0´-6˚ 38´ )

46˚ 15´-6˚ 31´
(30˚ 34´-4˚ 15´ )

AF28-300mm F/3.5-6.3 XR Di LD Aspherical [IF] MacroA061 28-300mm

28-300mm

F/3.5-6.3

F/3.5-6.3

13-15 OTÁČANIE 9 2275˚ 23´-8˚ 15´
(52˚ 58´-5˚ 20´ )

65˚ 28´-6˚ 52´
(45˚ 0´-4˚ 26´ )

46˚ 15´-4˚ 21´
(30˚ 34´-2˚ 35´ )

75˚ 23´-32˚ 11´
(52˚ 58´-21˚ 4´ )

65˚ 28´-26˚ 59´
(45˚ 0´-17˚ 35´ )

46˚ 15´-18˚ 7´
(30˚ 34´-11˚ 29´ )

34˚ 21´-8˚ 15´
(22˚ 33´-5˚ 20´ )

28˚ 51´-6˚ 52´
(18˚ 49´-4˚ 26´ )

19˚ 16´-4˚ 21´
(12˚ 22´-2˚ 35´ )

32

12˚ 21´-4˚ 57´
(7˚ 59´-3˚ 12´ )

10˚ 17´-4˚ 7´
(6˚ 38´-2˚ 39´ )

6˚ 31´-2˚ 27´
(4˚ 15´-1˚ 28´ )

27˚ 2´
(17˚ 37´ )

22˚ 37´
(14˚ 41´ )

15˚ 6´
(9˚ 31´ )

13˚ 42´
(8˚ 52´ )

11˚ 25´
(7˚ 22´ )

7˚ 23´
(4˚ 34´ )

( ) = hodnoty pri použití s fotoaparátmi s APS-C senzorom

34˚ 21´-12˚ 21´
(22˚ 33´-7˚ 59´ )

28˚ 51´-10˚ 17´
(18˚ 49´-6˚ 38´ )

19˚ 16´-6˚ 31´
(12˚ 22´-4˚ 15´ )

75˚ 23´-8˚ 15´
(52˚ 58´-5˚ 20´ )

65˚ 28´-6˚ 52´
(45˚ 0´-4˚ 26´ )

46˚ 15´-4˚ 21´
(30˚ 34´-2˚ 35´ )

Di pre všetky digitálne zrkadlovky

[Kompatibilita Di radu so vstavaným AF motorom pre Nikon s Nikon fotoaparátmi]
AF režim nefunguje, keď je bajonet NII využitý s prvými AF fotoaparátmi so vstavaným AF motorom. 
Funguje len MF režim.

US, F60D, F50D, F-801 rada, F-601, F-501, F-401 rada, F90 
rada, F90X rada, F4 rada, F5, F70D

AF MFFotoaparáty
Ak použijete 28-300mm Di VC (Model A20) na niektorom z fotoaparátu Canon EOS 
(fi lmové fotoaparáty), VC stabilizátor nemusí fungovať: 100QD, 10QD, 850, 750QD, 
650, 620, 630QD.

Ak používate AF28-300mm Di VC (Model A20N II so vstavaným AF motorom, 
prosím, vezmite na vedomie nasledujúce informácie.

[Model A20 pozor na kompatibilitu]

Ak použijete 28-300mm Di VC (Model A20) na niektorom z nasledujúcich fotoaparátu 
Nikon, VC stabilizátor nemusí fungovať: F4, F401s, F5, F50, F501, F60, F801s, F90x, a 
všetkých MF fotoaparátoch.

28-300mm Di VC (Model A20) pre Nikon možné nasadiť na fotoaparát KODAK DCS Pro14n. 

F3AF

MODEL OBJEKTÍV
OHNISKOVÁ 

VZDIALENOSŤ
(mm)

MAXIMÁLNA
CLONA (F)

Stavba
objektivu

(Skupiny/Členy)

UHOL ZÁBERU

Diagonálny Horizontálny Vertikálny

TYP
ZOOMOVANIA 

POČET 
CLONOVÝCH 

LAMIEL

MINIMÁLNA 
CLONA (F)

AF18-250mm F/3.5-6.3 Di II LD Aspherical [IF] Macro

AF18-200mm F/3.5-6.3 XR Di II  LD Aspherical [IF] Macro 18-200mm F/3.5-6.3 13-15 75˚ 33´-7˚ 59´ 65˚ 36´-6˚ 38´ 46˚ 21´-4˚ 15´ OTÁČANIE 7 22A14

A18 18-250mm F/3.5-6.3 13-16 75˚ 33´-6˚ 23´ 65˚ 36´-5˚ 19´ 46˚ 21´-3˚ 19´ OTÁČANIE 7 22

SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF] 17-50mm

17-50mm

F/2.8

F/2.8

13-16 78˚ 45´-31˚ 11´

78˚ 45´-31˚ 11´

68˚ 37´-26˚ 7´

68˚ 37´-26˚ 7´

49˚ 1´-17˚ 22´

49˚ 1´-17˚ 22´

OTÁČANIE

OTÁČANIE

7

7

32

32

A16

-

M
O

AF18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC LD Aspherical [IF] Macro 18-270mm F/3.5-6.3 13-18 75˚ 33´-5˚ 55´ 65˚ 36´-4˚ 55´ 46˚ 21´-3˚ 10´ OTÁČANIE 7

7

22B003

SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Aspherical [IF] 10-24mm F/3.5-4.5 9-12 108˚ 44´-60˚ 20´ 98˚ 28´-51˚ 36´ 75˚ 19´-35˚ 29´ OTÁČANIE 7 22B001

AF55-200mm F/4-5.6 Di II LD Macro 55-200mm F/4-5.6 9-13 OTÁČANIE 9A15 28˚ 28´-7˚ 59´

26˚ 11´ 21˚ 53´ 14˚ 25´

23˚ 49´-6˚ 38´ 16˚ 1´-4˚ 15´ 32

22

Di II iba pre digitálne zrkadlovky s APS-C snímačom

SP AF60mm F/2 Di II MACRO 1:1G005 60mm F/2 10 -14

SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF] B005 14 -19
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NA 
F)

1.5
0.95/Macro

MINIMÁLNE 
OSTŘENÍ (m)

MAXIMÁLNY
ZVÄTŠOVACÍ 

POMER 

PRIEMER 
FILTRA
(ømm)

HMOTNOSŤ
(g)

PRIEMER x DĹŽKA
(mm)

PRÍSLUŠENSTVO

Slnečná
clona

Puzdro

BAJONET

Pre Canon Pre Nikon II Pre Pentax Pre Sony
POZNÁMKY

1:3 67 555 DA20ø78.1x99

0.49

0.49

0.49

1:4 62 354 AD06

AD06

ø71x75.2

0.33 1:3.9 67 510 “D” Kompatibilný

“D” Kompatibilný

“D” Kompatibilný

DA09ø73x92

0.95 1:3.1 77 1150 ø89.5x194.3

1:2 Macro 62 435 DA17ø76.6x116.5

2.5 1:5 86 1,226 DA08ø93.5x224.5

0.29

0.29

1:1 55 405 ø71.5x97

0.47 1:1 72 920 ø84.8x165.7

1:2.9 62 420 ø73x83.7

“D” Kompatibilný

“D” Kompatibilný

“D” Kompatibilný

“D” Kompatibilný

“D” Kompatibilný

“D” Kompatibilný

“D” Kompatibilný

Nepoužívajte v kombinácii s 2X tele konvertormi

Snímací držiak sa statívovým závitom / 
Voliteľné natáčanie filtra

S tele konvertormi , používajte manuálne 
zaostrovanie

Snímací držiak so statívovým závitom / Voliteľné 
natáčania filtra

Pre Nikon

HA001

DB01

2C9FH

: Držiak pre vykrojené slnečné clony

“D” Kompatibilný

“D” Kompatibilný

“D” Kompatibilný

“D” Kompatibilný

“D” Kompatibilný

“D” Kompatibilný

Pre Nikon    : AF motor nie je do Nikon fotoaparátov zabudovaný.

                     Keď sú objektívy pre Nikon použité s fotoaparáty rady D40, D40X, D60,

                     D3000 a D5000, fungujú iba v manuálnom režime zaostrovania. 

Pre Nikon II : AF motor je vstavaný do Nikon II fotoaparátov. Prstenec clony nie je prítomný.

NII bajonet v rade Di nie sú vybavené prstencom clony na objektíve. Môžu tak vzniknúť isté obmedzenia pri používaní týchto objektívov. Podrobnejšie informácie nájdete v nasledujúcej tabuľke. 

P * S A M

 : Kompatibilný    : Nekompatibilný

F3AF, F601, F501, MF MF fotoaparátmi (okrem F-601M)

F4, F90X, F90XS, F90XD, F90, F90S, F90D, F70D, F801, F801S, F601M

Fotoaparáty

NII bajonet v rade Di nemožno použiť s nasledujúcimi fotoaparátmi.

Pronea 600i,  Pronea S
Fotoaparáty

*  : P zahŕňa "auto" režim a "image programming" režim.

NA 
F)

MINIMÁLNE 
OSTŘENÍ (m)

MAXIMÁLNY
ZVÄTŠOVACÍ 

POMER 

PRIEMER 
FILTRA
(ømm)

HMOTNOSŤ
(g)

PRIEMER x DĹŽKA
(mm)

PRÍSLUŠENSTVO

Slnečná
clona

Puzdro

BAJONET

Pre Canon Pre Nikon II Pre Pentax Pre Sony
POZNÁMKY

0.45

0.45

1:3.7 62 398 AD06ø73.8x83.7

1:3.5 62 430 DA18ø74.4x84.3

0.27 1:4.5

1:4.8

67 430 DA09ø73.8x83.2

“D” Kompatibilný

0.49 1:3.5 72

72

550

570

AB003

AB003

ø79.6x101.1

ø79.6x94.5

0.24 1:5.1 77 406 “D” Kompatibilný

“D” Kompatibilný

“D” Kompatibilný

“D” Kompatibilný

“D” Kompatibilný

“D” Kompatibilný

“D” Kompatibilný

“D” Kompatibilný

“D” Kompatibilný

“D” Kompatibilný

“D” Kompatibilný

“D” Kompatibilný

“D” Kompatibilný

AB001ø83.2x86.5

1:3.5

1:1

52

55

295

400

DA15

HG005

ø71.6x83.0

ø73x80

0.95

0.23

Pre Nikon

novinka

novinka

27



Tamron je vedúcim dodávateľom vysoko kvalitných optických členov, ktoré spĺňajú 

náročné štandardy dnešných elektronických CCD a iných snímačov s vysokým rozlíšením. 

Naše skúsenosti a vedomosti prispeli výrazne k rozvoju fotografi ckého priemyslu.

OEM produkty

Tamron vyvíja a vyrába celý rad vysoko kvalitných optických zariadení s technologicky 

prevratnými a inovatívnymi prvkami napríklad v dizajne, či optických konštrukciách. 

Optické zariadenia

Tamron, preslávený leader v zabezpečovacej technike, ako prvý predstavil svetu tak 

prevratné prvky, akými sú napríklad vari-fokálne objektívy a inovatívne CCTV kamery, 

ktoré sú na mieru prispôsobené práve zabezpečovaciemu priemyslu.

CCTV (Zabezpečovacia technika) kamery a objektívy

Tamron vyrába vysoko kvalitné projekčné objektívy optimalizované pre širokú radu 

projekčnej techniky, od domácich data projektorov, cez domáce kiná, až po veľkoplošné 

televízory so zadnou projekciou.

Projekčné objektívy

www.tamron.sk

Distribútor pre SR 
PENTA SK s.r.o., Hradská 3/G, 821 07  Bratislava 
Telefón.: +421 2 402 025 51 
Fax: +421 2 402 025 59  
Email: predaj@pentask.sk

Objektív: SP AF17-50mm F/2.8 Di II VC (Model B005), Ohnisková vzdialenosť: 17mm, Expozícia : F / 4 pri 1 / 200 
sec, ISO: 400
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