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Vývoj technologií 
plastů

Mechanizmus Multiple-Cam 
pro hladké stabilní zoomování a 
přesné ostření v celém rozsahu 
ohniskových vzdáleností

Unikátní  optická stabilizace 
Tamron VC 
(Vibration Compensation)

Tento rozšířený pohled se 
používá k popisu technologie 
konstrukce modelu B008 
a nepředstavuje přesnou 
aktuální konfiguraci nebo 
konstrukci objektivu.

PZD (Piezo Drive) 
moderní piezo motor 
automatického zaostřování (AF)

LD členy s nízkým rozptylem

Hybridní sférické členy

AD skla s anomálním 
rozptylem světla



Celá filozofie 
v jednom kompaktním těle

18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD
Model B008

Uznávaný objek t iv Tamron 18-270mm VC ul tra zoom 

pro zrcadlovky formátu APS-C  dosáhl díky inovativnímu 

ultrazvukovému motoru PZD (Piezo Drive) ohromující úrovně 

kompaktnosti, výkonu a rychlosti. Dokáže zachytit okamžik 

ve zlomku sekundy, takže Vám žádná akce nikdy neuteče. 

Výsledkem je objektiv, který je výrazně lehčí a znatelně kratší 

a štíhlejší (průměr filtru: 62 mm) než jakýkoli předchozí objektiv 

ve své třídě a poskytuje rychlejší a tišší automatické zaostřování. 

Typické funkce, které z tohoto úžasného všestranného objektivu 

dělají světový standard ve své třídě, zůstaly zachovány. Patří 

k nim 15x rozsah ohniskových vzdáleností 28-419 mm (35 mm 

ekvivalent), vylepšený, lehký a kompaktní stabilizátor obrazu 

(VC systém), makro se zaostřením od 0,49 m v celém rozsahu 

ohniskových vzdáleností a samozřejmě vynikající zobrazovací 

výkon.

Tichý motor dovoluje focení zcela diskrétně. 15x zvětšení 

nabízí širokou škálu pokrytí od širokých 18 mm až po 270 mm 

super tele-objektiv. S tímto objektivem budete vybaveni pro 

fotografování všech situací.



XR sklo (Extra Refractive Index – s mimořádným indexem lomu) umí lámat 
světelné paprsky pod ostřejšími úhly, takže snižuje fyzickou délku objektivu, 
zatímco zvyšuje obrazový výkon pomocí minimalizace optických vad. Ob-
jektivy tak mohou být celkově kratší, kompaktnější a lehčí při stejných, či 
dokonce lepších optických parametrech oproti starším modelům. XR sklo 
je nákladnější než běžné sklo, přináší však zlepšení optického výkonu a 
umožňuje vznik nových objektivů s vynikajícím designem nesoucích právě 
označení XR. XR sklo díky své vynikající schopnosti lámat světlo umožňuje 
vývoj objektivů s kratším tubusem se stejnou světelností (hodnota clony), ja-
kou mají objektivy s dlouhým 
tubusem – a to dokonce s 
menším průměrem objek-
tivu. Díky tomuto principu 
Tamron zkrátil délku celého 
optického systému a vyrábí 
lehčí, kompaktnější objek-
tivy se stejnou světelností. 
Poskytuje také větší rozsah 
ohniskových vzdáleností 
u objektivů, které jsou tak 
mnohem lépe přenosné a 
využitelné při snímání z ruky.

AD sklo je speciální optické sklo používané k dosažení přesnější kontroly 
barevných vad, a tedy ke zvýšení celkového výkonu objektivu. Sklo tohoto 
typu poskytuje abnormálně široké pásmo s odlišným rozptylem světla (hod-
nota rozptylu světla vztažena k určitému pásmu vlnových délek viditelného 
spektra) odpovídajícímu určitým vlnovým délkám. Kombinací AD členů z 
klasického optického skla s různými hodnotami rozptylu světla, rozptyly světla 
s pásmovými charakteristikami (rozptyly světla závislými na různých vlnových 
délkách) může být efektivně řízena kompenzace osových barevných vad u 
teleobjektivů (nebo zoomů 
v poloze tele) nebo
laterální barevné vady 
u širokoúhlých objektivů 
(nebo zoomů na minimální 
ohniskovou vzdálenost) 
s běžnou optickou kon-
strukcí.

Věrné zachycení scény
před Vašima očima

Korekce sférické aberace Korekce distorze (soudkovitosti)

Neupravená výška dopada-
jícího světla způsobuje 
distorzi v rovině snímače. 
Sf=rické členy Tamron 
kontinuálně upravují úhel 
prostupujících světelných 
paprsků.

Asférický povrch

Sférický povrch
Upravená výška dopadajícího 
světla v rovině snímače

Neupravená  výška 
dopadajícího světla skrz  
sférický optický člen

Kompenzační efekt se sférickým optickým členem (schematický nákres)

Sférický člen

Rovina filmu

Rovina filmu

Rovina filmu
Asférický člen

Speciální sklo pro vyšší výkon
a lepší kompaktnost objektivů

Kompaktnější objektivy se stejnou 
světelností: Vše je v tubusu

tubus (pohled zezadu) tubus (pohled z boku)

dlouhý 
tubus 
(optika)

krátký 
tubus
(optika)

Hybridní asférické členy poskytující 
vrcholnou obrazovou kvalitu
Tamron používá několik hybridních asférických členů u objektivů 18-250mm, 
17-50mm VC, 17-50mm, 28-75mm, 28-300mm (XR Di a VC) a dalších objektivů 
nesoucích označení Aspherical. Tato nová optika umožňuje dosáhnout 
vrcholné kvality obrazu a zároveň produkovat objektivy, které nabízejí obdi-
vuhodné rozsahy ohnisek v úžasně kompaktním těle. Zdokonalováním těchto 
nejmodernějších technologií pro sériovou výrobu Tamron posunul kupředu 
stav optického designu a v podstatě eliminoval sférickou aberaci a distorze 
obrazu u sérií objektivů s vysoce výkonným zoomem. Díky efektivnímu použití 
hybridní asférické technologie může jeden člen nahradit skupinu několika 
čoček, aniž by se zhoršil výkon. Vznikají tak značně kompaktní objektivy 
s velkým rozsahem ohnisek, které poskytují vysokou úroveň kvality obrazu 
v celém rozsahu ohniskových vzdáleností a při všech hodnotách clony.
Díky použití unikátní výrobní technologie Tamron, a to v oblasti hybrid-
ních asférických členů (dříve bylo nutné použít skupinu několika čoček), 
nebylo nikdy dříve možné dosáhnout tak vysoké kvality a přitom zachovat 
kompaktnost výrobku.

Super výkon 
pro náročné fotografy
Řada Tamron SP (Super Performance) je řada ultra výkonných objektivů 
navržených a vyrobených tak, aby splňovaly ta nejvyšší kritéria požadovaná 
profesionálními fotografy a dalšími uživateli, kteří chtějí nejvyšší možnou 
obrazovou kvalitu. Hlavní a jedinou prioritou při konstrukci objektivů řady SP 
je nejvyšší možná kvalita a výkon v dané třídě, a to bez prioritního omezení 
cenou. Proto mají objektivy SP tak působivý design podtrhující jedinečné 
technologie, které se skrývají uvnitř. Řada SP patří k absolutní špičce a získala 
si skvělou pověst mezi uznávanými fotografy, kteří požadují jen to nejlepší.

Nízký rozptyl světla (LD) 
Sklo pro větší objektivy 
Ostrost
LD členy jsou vyrobeny ze speciálních optických skel s extrémně nízkým ro-
zptylem světla a pomáhají redukovat barevnou vadu, tendenci světla různých 
barev dopadat v různých bodech ostrosti na rovinu filmu. Barevná vada snižuje 
ostrost obrazu, ale světlo s extrémně 
nízkým rozptylem má menší ten-
denci rozložit (tříštit) paprsek světla 
do barev duhy. Tato charakteris-
tika umožňuje designérům efektivně 
vyvažovat barevnou vadu uprostřed 
pole (osové vady), což bývá problém 
zejména u velkých ohniskových 
vzdáleností (nastavení teleobjektivu 
do krajní polohy), a také mimoosové 
barevné vady (u okrajů pole), což se 
stává hlavně u malých ohniskových 
vzdáleností (širokoúhlé nastavení).

Rozdíl v chromatické aberaci mezi normálním optickým 
sklem a LD skleněným členem (typické schéma)

Běžné optické 
sklo

Obrazová rovina

Obrazová rovina

LD členy

XLD (Extrémně nízký rozptyl světla)
Objektivy s extrémně nízkým rozptylem světla (XLD). Optické prvky vyro-
bené ze speciálního prvotřídního skla umožňují návrhářům objektivů Tamron 
dosáhnout mnohem větší kontrolu nad potlačením chromatické aberace a ve-
likosti barevné vady, tedy dvěma hlavními faktory, které omezují kvalitu obrazu 
snímků. V kombinaci s prvky LD slouží XLD prvky k dosažení sofistikované 
čočky, která zobrazí nejvyšší možný kontrast do těch nejmenších detailů a 
zabezpečí vynikající výkon objektivu v celé ohniskové vzdálenosti.

AD (anomální rozptyl světla)
pro lepší barevnou kompenzaci

Rozdíl mezi hodnotou částečného rozptylu u běžného optického 
skla a členů z AD skla (typický diagram)

Běžné optické sklo

AD členy

Disponuje relativně 
uniformním rozptylem 
světla

Extrémně široké pásmo s 
odlišným rozptylem světla 
odpovídající určitým vlnovým 
délkám
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Zachyťte svůj objekt pokaždé, 
i za nepříznivých podmínek

* Tento rozšířený pohled je koncepční obrázek.

TECHNOLOGIE  OBJEKTIVŮ TAMRON
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Představení “VC” Unikátní systém stabilizace 
obrazu VC (Vibration Compensation)

Systém optické stabilizace VC od společnosti Tamron je založen na systému 
3 cívek, kde řídicí cívky elektromagneticky aktivují skupinu VC čoček kompen-
zujících otřesy prostřednictvím tří keramických kuliček. Kompenzační čočky 
jsou v objektivu upevněny pouze těmito kuličkami, důsledkem čeho je dosažen 
jejich plynulý pohyb bez tření a odporu. Díky tomu pomáhá pořizovat stabilní 
záběry a vytváří dojem, jako by byl obraz doslova nalepen přímo v hledáčku 
fotoaparátu. Tato mechanická konstrukce je jedním z tajemství kompaktních 
objektivů Tamron.

*  Stabilizace obrazu VC je použita u modelů B005 (17-50mm), A007 (24-70mm/kromě bajonetu 
Sony), B011 (18-200mm), B008 (18-270mm/kromě bajonetu Sony), A20 (28-300mm),  
A005 (70-300mm/kromě bajonetu Sony), A009 (70-200mm/kromě bajonetu Sony) and F004 
(90mm/kromě bajonetu Sony).

Pořízeno na základě stejných podmínek pomocí vibračního stolu

ON OFF

Ohnisková vzdálenost: 300mm Expozice: F/9 na 1/30 s

Struktura stabilizačního systému VC  (pro model 18-270mm VC PZD)

Hnací cívka a sensor 
detekce polohy čidla

Magnet 
a třmen 

Gyro senzor
pro detekci 
otáčení

Ocelové kuličky
Stabilizace 
obrazu 
mikropočítače

Stabilizace obrazu objektivu 
(stabilizační optický systém)

Rozšířená BBAR povrchová úprava objektivů 
Technologie: Klíč k dosažení 
nejvyšší kvality obrazu
Tamron používá techniky pokročilé vícevrstvé povrchové úpravy k potlačení 
odrazů a rozptylu světla na povrchu optických členů, které vedou ke snížení  
propustnosti světla, a za nepříznivých podmínek mohou způsobit záblesky a stíny 
na obrázcích, které snižují kontrast 
a mohou omezit kvalitu obrázku. 
BBAR (Broad-Band, Anti-Reflection) 
technika vícevrstvé povrchové úpravy 
také pomáhá zajistit nejlepší možné 
vyvážení barev pro živé a přesné 
barevné ztvárnění. Tamron vyvinul 
vlastní zdokonalenou verzi BBAR 
vícevrstvé povrchové úpravy, která 
úspěšně zvyšuje propustnost světla 
v obou vlnových délkách (delších i 
kratších) a použila ji do všech svých 
nejnovějších objektivů.

Konstrukce
odolná proti vlhkosti
Konstrukce odolná proti vlhkosti pomáhá zabránit 
vniknutí vlhkosti do objektivu.

*Konstrukce odolná proti vlhkosti 

 je použita u modelu A007 (24-70mm), 

 A009 (70-200mm) a F004 (90mm). Schéma konstrukce odolné proti vlhkosti

Nová povrchová úprava  eBAND  
(Extended Bandwidth & Angular-Dependency)

Tato nová technika povrchové úpravy vyvinutá Tamronem využívá povrcho-
vou úpravu pomocí nanotechnologie (1nm = 1/1,000,000mm) s ultra-nízkým 
indexem lomu, s rozměry menšími než vlnová délka viditelných světelných 
paprsků. Tato povrchová úprava spolu se sofistikovanými vícevrstvými povr-
chovými úpravami přináší velice dobré vlastnosti odrazů a odlesků světla, 
účinně snižuje nežádoucí výskyt záblesků a stínů na absolutní minimum, 
a tím zajišťuje ostré a jasné snímky.
*eBAND povrchová úprava je použita pro model F004 (90mm).

eBAND povrchová úprava: Klasická povrchová úprava:

Objektivy s eBAND povrchovou úpravou nabízejí výrazně lepší kontrolu odrazů světla a stínů i při 
špatných světelných podmínkách.

Dopadající 
světlo

Dopadající 
světlo

Nano-strukturované 
vrstvy

Vícevrstvá povrchová 
úprava

Vícevrstvá 
povrchová 
úprava

Odražené 
světlo

Odražené 
světlo

Schematický nákres:



“Integrated Focus Cam” Design
pro optimální vnitřní zaostřování

Vývoj technologií plastů

Vestavěný Focus Cam je přesná mechanická součástka, která optimalizuje 
koordinaci pohybu systému vnitřního zaostřování (IF) s mechanizmem Multiple 
Cam Zoom. Tento jedinečný Focus Cam zaostřovací komponent je navržen 
tak, aby zaručil hladké a přesné polohování vysoce sofistikovaných vnitřních 
elementů v objektivu a koordinoval je s odpovídajícím ovládáním vnějšího 
zoomu a zaostřování, které zahrnuje uživatelské rozhraní.

Kvůli nejvyššímu výkonu a odolnosti bez zvyšování hmotnosti Tamron často 
využívá speciální plastové materiály pro nejrůznější důležité mechanické 
součásti objektivů. Tamron vyvinul pokročilé vlastní metody pro výrobu 
těchto moderních polykarbonátových materiálů na velice vysoké úrovni, a 
opakované testy prokázaly jejich odolnost, trvanlivost a rozměrovou stabilitu 
v těch nejtvrdších podmínkách. Polykarbonát tohoto kalibru je materiál, který 
volíme pro výrobu vysoce přesných součástek, které vyžadují sílu a odolnost 
při hrubém používání.

Vnitřní zaostřovací systém (IF)
Vnitřní zaostřovací systém (Internal Focusing) poskytuje fotografům několik 
praktických výhod. Jednou z nich je nehybný přední prstenec se závitem pro 
filtr, který usnadňuje umístění polarizačních a přechodových filtrů, a poskytuje 
tak snadnější ovládání. Délka objektivu se během zaostřování nemění. IF systém 
dosahuje co nejkratší minimální zaostřovací vzdálenosti (MFD) v celém rozsahu 
zaostřování. Systém navíc dodatečně zlepšuje optické charakteristiky v rozích 
obrazu, kde minimalizuje světelnou ztrátu a potlačuje vadu, která je závislá na 
pozici zaostření.

Mechanizmus Multiple-Cam pro hladké
stabilní zoomování a přesné zaostřování
v celém rozsahu ohniskových vzdáleností
Výroba kompaktních, vysoce kvalitních výkonných zoom objektivů se stala 
skutečností teprve tehdy, když Tamron vylepšil konstrukci těla objektivu, která 
umožňovala stabilní a hladké vysunutí tubusu objektivu. Mechanizmus „Mul-
tiple Cam Zoom“ byl vyvinut designéry společnosti Tamron a zahrnuje několik 
přesných čoček vysoustružených do jediného cylindrického povrchu pomocí 
naprosto přesného automatického stroje. Tato klíčová součástka umožňuje 
snadné vysouvání a zasouvání tubusů zoomových objektivů a dovoluje 
dosáhnout poměrně kompaktních rozměrů v širokoúhlém nastavení a dodržet 
přesné vysunutí v nastavení teleobjektivu.

Zámek zoomu (ZL)
Mechanizmus zamknutí zoomu 
(Zoom Lock) je velmi praktickou 
funkcí, dnes již naprosto nutnou pro 
všechny fotografy závislé na zoom 
objektivech. Uzamknutí objektivu v 
nejkompaktnější (transportní) pozici 
poskytuje ochranu proti nežádoucímu 
vyjetí tubusu při jakémkoliv nošení 
fotoaparátu vybaveného objektivem. 
Objektiv je tak lépe chráněn a zároveň 
připraven k dalšímu použití.

Používejte objektiv vždy 
lehce a komfortně

Různé úhly pohledu při různých 
ohniskových vzdálenostech

10mm (Ekvivalent 16mm)

109°

18mm (Ekvivalent 28mm)

76°

24mm (Ekvivalent 37mm)

60°

28mm (Ekvivalent 43mm)

53°

35mm (Ekvivalent 54mm)

43°

28mm
75°

35mm
63°

50mm (Ekvivalent 78mm)

31°

50mm
47°

Pořízena 
fotoaparátem s 
APS-C snímačem 
Crop faktor 
Tamronu je 1,55x

Pořízena 
fotoaparátem s 
plnoformátovým 
čipem
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Sofistikované výrobní technologie 
Tamron
Výrobní procesy společnosti Tamron jsou certifikovány podle náročné normy 
ISO 9001, mezinárodně uznávaného důkazu té nejpřísnější kontroly kvality. 
Super výkonné objektivy Tamron se vyrábějí v továrně, která je pověstná svými 
schopnostmi, je široce respektována pro svou neochvějnou politiku produkce 
té nejvyšší kvality a úplného uspokojení požadavků svých zákazníků.

Vžijte se do děje a zachyťte 
výjimečný moment dokonale ostře

Ultrazvukový ostřicí motor
Ultrazvukový ostřicí motor USD (Ultrasonic Silent Drive) je důmyslným vylepšením automatic-
kého zaostřovacího systému Tamron. Už i tak mimořádnému zaostřování (AF) dodal rychlost 
a přesnost, která je potřebná pro zachycení každého okamžiku vysokorychlostní sportovní akce. 
Prakticky bezhlučný provoz uspokojí i náročné potřeby pro diskrétní fotografování. Vyspělá tech-
nologie motoru a nově vyvinutý software způsobí, že piezoelektrický keramický prvek vygeneruje 
dvě vysokofrekvenční ultrazvukové vibrace na stator motoru. To způsobí, že kovový rotor se otáčí 
pomocí odrazových vln, použije-li se napětí na konkrétní frekvenci. Tento pokročilý, elektronicky 
řízený systém automatického zaostřování je propojen s přesným spirálovitým ostřením, které 
pohybuje objektivem tak, aby byl vždy v úrovni 
zaostřovacího pole. Výsledek: pozoruhodná 
nová úroveň rychlosti automatického ostření 
AF, přesnost, hladkost a ticho.
* Krokový motor je použit u modelu 18-200mm VC (B011).

Piezo Drive
Exkluzivní inovace z dílny Tamron, Piezo Drive (PZD), je moderní piezo motor 
automatického zaostřování (AF), který je založen na nejnovější technologii prin-
cipu stálých vln. Využívá vysoko-frekvenční napětí pro otáčení keramických 
piezoelektrických elementů, což způsobuje rotační otáčení kovového hrotu 
rotoru. Rotor proto zaostřuje rychle, tiše a s velkou přesností. Generované 
ultrazvukové vlny, jaké jsou použité v inovativním PZD od Tamronu, mají řadu 
výhod. Motory jsou menší, lehčí, a také rychlejší a tišší než stejnosměrné mo-
tory, a tím se zvyšuje výkon AF. Ve srovnání se svými předchůdci tento systém 
umožňuje mnohem větší flexibilitu v designu čoček a snižuje celkovou velikost 
a hmotnost objektivu.
* PZD je použit u modelu 18-270mm VC PZD (B008).

Krokový motor
Pohon krokového motoru umožňuje 
jemné vyladění ovládání úhlové rotace. 
Protože pohání zaostřovací mecha-
nismus přímo bez přechodné redukční 
převodovky, poskytuje také nádherně 
klidný výkon.
*Krokový motor je použit u modelu 18-200mm VC (B011).

Pro model 24-70mm VC USD (A007)

Záruka kvality Tamron a ochrana 
životního prostředí

 Norma ISO
ISO je zkratka Mezinárodní organizace pro normy. Tyto mezinárodní normy zahrnují 
skupinu norem ISO 9000, které se vztahují k systému jakosti řízení, a ISO 14000 pro 
certifikaci environmentálního managementu, tj. managementu týkajícího se životního 
prostředí. Certifikace kontroly kvality a životního prostředí se vztahují ke všem 
výrobkům Tamron.

 Životní prostředí
Tamron vždy aktivně vyjadřoval zájem o životní prostředí tím, že aktivně snižuje zátěž 
životního prostředí v pracovním provozu podle normy ISO 14001. Tamron od počátku 
podporuje politiku “Green Procurement“ pro zrušení škodlivých látek a podporuje pozi-
tivní environmentální programy. V naší společnosti se zabýváme takovými otázkami, 
jako jsou úspora energie, snižování odpadních látek či recyklace pro snižování zátěže 
životního prostředí vznikající při výrobním procesu. Takové činnosti podporují vývoj 
vysoce kvalitních, kompaktních a k životnímu prostředí přátelských produktů, které 
uspokojí nároky zákazníků. Kromě toho od roku 2004 Tamron vydává zprávy „Envi-
ronmental Reports“, kde informuje o své sociálně zodpovědné filozofii a postupech pro 
ochranu životního prostředí. Další informace naleznete na adrese: http://www.tamron.
co.jp/en/envi/top/index.html.

  Norma ISO 14001 Filozofie environmentálního 
managementu
V souladu s filozofií korporačního managementu si společnost Tamron klade za cíl 
vytvářet a poskytovat výrobky a služby nejvyšší kvality, a uspokojovat tak požadavky 
zákazníků. Každý zaměstnanec společnosti Tamron je plně zavázán chránit životní 
prostředí na každé úrovni a v každém aspektu aktivit společnosti. V Tamronu jsme si 
vědomi svých občanských povinností.

  Norma ISO 14001 Základy politiky
ochrany životního prostředí

1.  Dodržování legislativy vztahující se k ochraně životního prostředí

2.  Zachovávání a ochrana přírodních zdrojů

3.  Prevence znečištění životního prostředí

4.  Neustálá podpora programu ochrany životního prostředí

5.  Podpora designu a výroby produktů přátelských k životnímu prostředí, 
napomáhající k ochraně životního prostředí

6.  Podpora environmentálního vzdělávání

7.  Zpřístupnění informací týkajících se životního prostředí veřejnosti

  Norma ISO 9001 Politika kontroly kvality
Zaručit spokojenost zákazníka produkcí vysoce kvalitních výrobků.

Schematické znázornění krokového motoru

Vodicí tyč

Krokový motor

Rám držící 
objektiv

Matice

Závitová osa

70mm (Ekvivalent 109mm)

22°

90mm (Ekvivalent 140mm)

18°

135mm (Ekvivalent 209mm)

12°

200mm (Ekvivalent 310mm)

8°

270mm (Ekvivalent 419mm) 300mm (Ekvivalent 465mm)

6° 5°

500mm (Ekvivalent 775mm)

3°

70mm
34°

90mm
27°

135mm
18°

200mm
12°

270mm 300mm
10° 8°

500mm
5°

Schéma motoru Piezo Drive (PZD)
Řídicí signál

Přetlakové 
zařízení

Rotor
Kovový hrot

Piezoelektrický prvek
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Jednotlivé modely objektivů podle 
typů  fotoaparátu
Řady objektivů TAMRON
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Di II je označení společnosti  Tamron vztahující se na objektivy určené 
pro použití výhradně na digitálních zrcadlovkách s obrazovým snímačem 
APS-C formátu. Všechny objek t ivy Di I I  jsou opt imal izovány tak, 
aby vyhovovaly výkonnostním charakteristikám této populární řady 
fotoaparátů, přičemž poskytují maximální rozlišení koncentrované uvnitř 
obrazového pole a zaručují, že slabé paprsky světla na okrajích snímku 
dopadnou na snímač pod příznivým úhlem, a tím pádem se minimalizují 
ztráty v periferních oblastech a zejména rozích snímku. 

Řada D ig i t a l l y  I n te g ra te d I I I  (D i  I I I )  j e  nav r žena spe c iá lně  p ro 
kompaktní digitá lní fotoaparáty s výměnnými objek tivy. Pokroči lá 
technologie je implementována do malého, lehkého objektivu, který 
se výborně hodí ke kompaktním digitálním fotoaparátům s výměnnými 
objektivy.

Pro digitální zrcadlovky s APS-C snímačemDigitální kompakty s výměnnými objektivy

    Objektivy „vše v jednom“ se zoomem 

MODEL B011

18-200mm
F/3.5-6.3 Di III VC 
pro kompakty Sony s výměnnými 
objektivy, barevné provedení 
černá / stříbrná

   P.10

nové

    Objektivy „vše v jednom“ se zoomem 

    Světelné zoomové objektivy

MODEL B008

18-270mm F/3.5-6.3
Di II VC PZD pro Nikon, Canon

18-270mm F/3.5-6.3
Di II PZD pro Sony

MODEL A14

AF 18-200mm
F/3.5-6.3 XR Di II 
LD Aspherical [IF] MACRO

MODEL A16

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

MODEL B005

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

   Makro objektivy

MODEL G005

SP AF 60mm
F/2 Di II  
LD [IF] MACRO 1:1 

    Ultra širokoúhlé objektivy

MODEL B001

SP AF 10-24mm
F/3.5-4.5 Di II 
LD Aspherical [IF]

   P.12

   P.15

   P.17

   P.14

   P.16

   P.18

Di III Di II

 Pro objektivy Di III sérií, uvedené v tomto katalogu, hodnoty ohniskové vzdálenosti ekvivalentní k formátu 35mm, 
které se objevují v hlavním textu a na fotografii, jsou určeny vynásobením 1,5 každé hodnoty.
 Pro objektivy Di II sérií, uvedené v tomto katalogu, hodnoty ohniskové vzdálenosti ekvivalentní k formátu 35mm, 

které se objevují v hlavním textu a na fotografii, jsou určeny vynásobením 1,55 každé hodnoty.



09

D
i I

II
D

i I
I

D
i

Di (Digitally Integrated Design) je označení společosti Tamron pro ty objektivy, které byly 
optimalizovány pro digitální snímání s využitím pokročilých technik vícenásobných vrstev 
a optických designů, které zaručují vynikající obrazovou kvalitu napříč celým obrazovým 
polem. Díky těmto vlastnostem poskytují Di objektivy mimořádný výkon při použití na 
fullframeových fotoaparátech, zrcadlovkách s APS-C snímačem i filmových zrcadlovkách.

Di objektivy pro nejlepší výkon

   Makro objektivy

MODEL 272E

SP AF90mm
F/2.8 Di
MACRO 1:1 
pro Nikon, Canon, Sony, Pentax

MODEL F004

SP 90mm F/2.8 Di
VC USD MACRO 1:1
pro Nikon, Canon

MODEL B01

SP AF180mm
F/3.5 Di
LD [IF] MACRO 1:1
pro Nikon, Canon, Sony 

nové

    P.27

MODEL A08

SP AF 200-500mm
F/5-6.3 Di
LD [IF] 
pro Nikon, Canon, Sony 

    Teleobjektivy 
s velkou ohniskovou vzdáleností

    Teleobjektivy se zoomem

nové

    P.24

MODEL A009

SP 70-200mm
F/2.8 Di VC USD
pro Nikon, Canon

SP 70-200mm
F/2.8 Di USD
pro Sony

MODEL A007

SP 24-70mm
F/2.8 Di VC USD
pro Nikon, Canon

SP 24-70mm
F/2.8 Di USD
pro Sony

MODEL A09

SP AF28-75mm 
F/2.8 XR Di
LD Aspherical [IF] MACRO
pro Nikon, Canon, Sony, Pentax

     Světelné zoomové objektivy

    P.20     P.22

nové

MODEL A005

SP 70-300mm
F/4-5.6 Di VC USD
pro Nikon, Canon

SP70-300mm
F/4-5.6 Di USD 
pro Sony

    P.25

    P.28

    P.26

MODEL A001

SP AF70-200mm
F/2.8 Di
LD [IF] MACRO
pro Nikon, Canon, Sony, Pentax

    P.29

MODEL A20

AF28-300mm
F/3.5-6.3 XR Di VC
LD Aspherical [IF] MACRO
pro Nikon, Canon

    Objektivy „vše v jednom“ se zoomem 

    P.23

MODEL A061

AF28-300mm
F/3.5-6.3 XR Di
LD Aspherical [IF]  
MACRO
pro Canon, Sony, Pentax

    P.23

MODEL A17

AF70-300mm
F/4-5.6 Di
LD MACRO
pro Nikon, Canon, 
Sony, Pentax

    P.26

    P.29

AF objektivy Tamron jsou kompatibilní se čtyřmi největšími výrobci fotoaparátů. Ujistěte se prosím, že jste 
zvolili správný bajonet pro svůj fotoaparát.

Kompatibilní s AF fotoaparáty předních výrobců

 Některé modely nejsou k dispozici pro všechny typy bajonetů 
 Objektivy řady Di II nemají prstenec clony 
 Pro Canon AF, Nikon AF, Pentax AF a Sony AF

Pro Canon AF Pro Pentax AFPro Nikon AF Pro Sony AF

Di

Vstupte do nového 
a vzrušujícího světa,
s Tamronem.
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Di III
Pro kompakty s výměnnými objektivy

Ohnisková vzdálenost: 20mm • Expozice: F/18 na 1/160 s • Citlivost ISO: 200

Pokročilá technologie v malém těle. Objektiv využívá celou řadu specializovaných 
skleněných členů, které úspěšně kompenzují aberaci. Můžete se těšit na jasné 
obrázky, které mají vysoké rozlišení a kontrast barev.
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Lehký. Kompaktní. Stylový ve stříbrné nebo 
černé barvě − První zoomový objektiv  pro 
kompakty  Sony s výměnnými objektivy od 
společnosti Tamron ve skvělém designu.
Tento pozoruhodný 11x zoom poskytuje výrazně lepší flexibilitu fotografování s kompakty Sony 
s výměnnými objektivy. Poskytuje rovnocenné ohniskové vzdálenosti od 28mm širokoúhlého 
objektivu až po 300mm super-teleobjektiv v kompaktní  formě obsahující nejnovější verzi 
uznávaného systému optické stabilizace VC od Tamronu. Jeho pokročilá optická konstrukce 
a posílení motoru automatického ostření (AF) poskytují mimořádnou kvalitu obrazu a navíc 
vysoký a bezproblémový výkon AF.

 18-200mm Di III VC lze použít pouze pro systém Sony NEX (nelze použít s digitálními zrcadlovkami nebo s tradičními filmovými 
zrcadlovkami).
 Tento produkt byl vyvinut, vyrábí se a prodává na základě specifikací bajonetu E, které byly zveřejněné společností Sony Corporation na  
základě licenční smlouvy se společností Sony Corporation.
  Viz. “Poznámka: Při použití kontinuálního ostření AF (AF-C) na 18-200 Di III VC” na straně 31.
  Di III (Digitally integrated design): Toto označení Tamron dává čočkám upraveným speciálně pro kompaktní fotoaparáty s výměnnými 
objektivy fotoaparátů optický design, který odpovídá vlastnostem těchto digitálních fotoaparátů.
  Na kompaktních fotoaparátech Sony s výměnnými objektivy osazenými čipem velikosti   APS-C, 18-200mm Di III VC, poskytuje po 
přepočtu na 35mm kinofilm ekvivalent ohniskové vzdálenosti  28-300 mm.
  Kompaktní fotoaparáty s výměnnými objektivy se také nazývají pojemem CSC  “Compact System Cameras”.

Ohnisková vzdálenost: 50mm • Expozice: F/5.6 na 1/100 s 
• Citlivost ISO: 500

Vybaven systémem stabilizace obrazu  VC (Vibration 
Compensation), který umožňuje elegantní fotografování 
z ruky. Má vysokou přesnost a prakticky nehlučné 
krokování zaostřovacího motoru, což vám umožní 
dosáhnout požadovaného zaostření mnoha scén.

18mm 100mm50mm 200mm

18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC
Pro kompakty Sony s výměnnými objektivy, černá/stříbrná

MODEL B011

Průměr filtru: ø62mm  Délka*: 96,7mm  Hmotnost: 460g 
Délka je vzdálenost mezi plochou bajonetu a vrcholem objektivu.

0.5m

   Objektivy „vše v jednom“ se zoomem

nové

Minimální zaostřovací 
vzdálenost 50 cm

Wins TIPA Awards 2012
Best CSC Entry Level Lens
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Di II
Pouze pro digitální fotoaparáty s APS-C snímačem

Ohnisková vzdálenost: 65mm • Expozice: F/5.0 na 1/1600 s • Citlivost ISO: 400

15násobný zoom zajišťující široký rozsah od 18mm širokoúhlého objektivu až po 
270mm super-teleobjektiv. Lehký, kompaktní a vybavený systémem stabilizace 
obrazu VC. Tento zoomový objektiv “vše v jednom” je přesně to, co potřebujete k 
zachycení každé scény.
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Nejlehčí a nejmenší 15násobný zoom na světě*,
s vestavěným ultrazvukovým AF motorem PZD (Piezo Drive)

Uznávaný objektiv Tamron 18-270mm VC ultra zoom pro zrcadlovky formátu APS-C  dosáhl 
díky inovativnímu ultrazvukovému motoru PZD (Piezo Drive) ohromující úroveň kompaktnosti, 
výkonu a rychlosti. Výsledkem je objektiv, který je výrazně lehčí a znatelně kratší a štíhlejší 
(průměr filtru: 62 mm) než jakýkoli předchozí objektiv ve své třídě, a poskytuje rychlejší a tišší 
automatické zaostřování. Typické funkce, které z tohoto úžasného všestranného objektivu 
dělají světový standard ve své třídě, byly zachovány. Patří k nim 15x rozsah ohniskových 
vzdáleností 28-419 mm (35 mm ekvivalent), vylepšený, lehký, kompaktní stabilizátor obrazu (VC 
systém), makro se zaostřením 0,49 m v celém rozsahu ohniskových vzdáleností a samozřejmě 
vynikající zobrazovací výkon.

* Pro objektivy jednookých zrcadlovek s vysokým poměrem zoomu s 15násobným zvětšením. Aktuální k dubnu 2012. (Zdroj: Tamron).

 Verze s bajonetem pro fotoaparáty Sony neobsahuje systém stabilizace obrazu VC, protože touto funkcí disponují těla zrcadlovek 
Sony. Proto název objektivu 18-270mm F/3.5-6.3 Di II PZD pro Sony neobsahuje označení stabilizace obrazu VC.
 Další informace o kompatibilitě objektivů s bajonetem Nikon s integrovanými AF motory naleznete na str. 30

Ohnisková vzdálenost: 39mm • Expozice: F/5.6 na 1/3200 s  
• Citlivost ISO: 500

Vybaven novým motorem automatického zaostřování Piezo 
Drive (PZD) (AF), který nabízí plynulé a bleskově rychlé 
automatické ostření (AF). Dokáže zachytit okamžik ve 
zlomku vteřiny, čímž zajistí, že vám nikdy  neunikne žádný 
moment. Díky tichému motoru umožňuje zcela diskrétní 
fotografování.

18mm 270mm
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18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD pro Nikon, Canon

18-270mm F/3.5-6.3 Di II PZD pro Sony

MODEL B008

Průměr filtru: ø62mm  Délka*: 96,4mm  Hmotnost: 450g
* Délka je vzdálenost mezi plochou bajonetu a vrcholem objektivu.

0.49m

    Objektivy „vše v jednom“ se zoomem

Minimální zaostřovací 
vzdálenost



Klasický, kompaktní, lehký objektiv se 
zoomem s ultra velkým rozsahem ohnisek pro 
APS-C formát
18-200mm: Tento první zoomový objektiv „vše v jednom“ pokrývající rozsah 
od širokoúhlého nastavení až po ultra telefoto (odpovídá 28-310mm) přináší zároveň 
vynikající obrazový výkon a je světově nejlehčí a nejkompaktnější 11,1x zoomový objektiv 
ve své třídě. Hodí se pro jakoukoli fotografickou příležitost - rodinné události, snímání 
divoké zvěře, sportovních akcí na velké vzdálenosti či působivých záběrů dětí – zvládne 
vše, aniž byste vy museli snímat a měnit objektiv. Pokročilé technologie společnosti 
Tamron – speciální XR a LD sklo, hybridní asférické členy a interní zaostřovací systém 
(IF) – umožňují vtěsnat všechny tyto vlastnosti do jednoho malého balíčku. Nejmodernější 
vnitřní a vnější vícenásobné vrstvy zaručují snímky bez odlesků i při náročných 
podmínkách. Není divu, že s takovými technickými parametry je tento objektiv 
nejpopulárnějším objektivem značky Tamron.

Ohnisková vzdálenost: 18 mm • Expozice: F/5.6 na 1/1000 s • Citlivost ISO: 400

Mnoho speciálních skleněných optických členů zabezpečuje snímky vysoké kvality. 
Ty zahrnují členy s nízkým rozptylem světla (LD), které snižují boční chromatickou 
aberaci při použití širokoúhlých objektivů a osovou chromatickou aberaci, která 
ohrožuje ostrost při dlouhých ohniskových vzdálenostech stejně jako hybridní 
asférické členy, které kompenzují zkreslení obrazu. 
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Best Consumer Lens
of the Year 2005

AF 18-200mm F/3.5-6.3 XR Di II
LD Aspherical [ IF ] MACRO
pro Nikon, Canon, Sony, Pentax

MODEL A14

Průměr filtru: ø62mm  Délka*: 83,7mm  Hmotnost: 398g
* Délka je vzdálenost mezi plochou bajonetu a vrcholem objektivu.

0.45m

   Objektivy „vše v jednom“ se zoomem

The 2005 American PHOTO 
Editor's Choice Awards

Minimální zaostřovací 
vzdálenost

 Další informace o kompatibilitě objektivů s bajonetem Nikon s integrovanými AF motory naleznete na str. 30



Vysoká světelnost a vestavěný stabilizátor 
obrazu pro jedinečné výsledky
Tento klenot optického designu, kompaktní, lehký a přitom vysoce výkonný zoomový objektiv 
(ekvivalentní 26-78mm) poskytuje světelnost F/2.8 v celém rozsahu ohnisek pro maximální 
kreativní flexibilitu. Pro udržení perfektní ostrosti i při snímání z ruky zahrnuje vestavěný 
stabilizátor obrazu VC (Vibration Compensation), unikátní tříosý systém stabilizace obrazu 
vyvinutý společností Tamron. Tři složené asférické členy, speciální LD sklo a BBAR vrstvy 
zaručují vynikající korekci, barevnou věrnost a absenci odlesků. Minimální zaostřovací 
vzdálenost 29cm nabízí vzrušující příležitosti pro skvělé makro záběry.

Ohnisková vzdálenost: 17mm • Expozice: F/16 na 1/10 s • Citlivost ISO: 200

Jas a ostrý obraz clony F/2.8, a stabilní obraz v hledáčku díky stabilizaci obrazu 
VC vytvářejí velice dobrý dojem. Patentovaná povrchová úprava BBAR od Tamronu 
pomáhá potlačit reflexy a ghosting (zdvojení okrajů snímků).
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©Takehiko Nakafuji

SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II VC
LD Aspherical [ IF ]
pro Nikon, Canon

MODEL B005

Průměr filtru: ø72mm  Délka*: 94,5mm  Hmotnost: 570g
* Délka je vzdálenost mezi plochou bajonetu a vrcholem objektivu.

0.29m

   Světelné zoomové objektivy

Minimální zaostřovací 
vzdálenost 

 Další informace o kompatibilitě objektivů s bajonetem Nikon s integrovanými AF motory naleznete na str. 30



Vysoká světelnost, skvělý výkon,
perfektní  kontrola.
Objektiv SP AF 17-50mm F/2.8 je lehký, kompaktní, rychlý standardní zoom objektiv 
(ekvivalentní 26-78mm). Dovoluje vytvářet přirozené snímky téměř v jakémkoli světle 
a využít také rychlejší expoziční časy. Je jedním z nejkompaktnějších a nejlehčích objektivů ve 
své třídě. Mimo jiné se jedná o vynikající portrétní objektiv, kdy lze výborně využít malé hloubky 
ostrosti umožněné právě extrémní světelností objektivu. Vznikají tak dramatické portrétní 
efekty, kdy změkčené pozadí a fotografovaný objekt působí výrazněji a více prostorově.

Ohnisková vzdálenost: 35 mm • Expozice: F/2.8 na 1/2000 s • Citlivost ISO: 200

Jedinečné snímky, které jsou možné jen s objektivy se světelností F/2.8 po celé délce 
ohniskové vzdálenosti. Konstrukce objektivu je velice pevná, a kompaktní a lehké tělo 
je vhodné pro okamžité snímky kdykoli a kdekoli. 

SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II
LD Aspherical [ IF ]
pro Nikon, Canon, Sony, Pentax

MODEL A16

Průměr filtru: ø67mm  Délka*: 83,2mm  Hmotnost: 430g
* Délka je vzdálenost mezi plochou bajonetu a vrcholem objektivu.

0.27m

   Světelné zoomové objektivy

Minimální zaostřovací 
vzdálenost

©Takehiko Nakafuji
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 Další informace o kompatibilitě objektivů s bajonetem Nikon s integrovanými AF motory naleznete na str. 30



Unikátní nový světelný F2 1:1 Makro objektiv 
s klasickým portrétním potenciálem
Tento vzrušující nový objektiv je prvním objektivem své třídy kombinujícím skvělý makro 
fotografický výkon 1:1 (zobrazení v životní velikosti na snímači) s nepřekonatelnou 
kontrolou hloubky ostrosti a rozšířenými schopnostmi snímání ve slabém světle díky 
naprosto dokonalé světelnosti F2. Díky ohniskové vzdálenosti ekvivalentní 93 mm je 
ideální volbou pro portréty. Jeho dva LD skleněné prvky a vnitřní zaostřování (IF) objektivu 
propůjčují výjimečný optický výkon.

Ohnisková vzdálenost: 60 mm • Expozice: F/3.5 na 1/200 s • Citlivost ISO: 400

Makro objektiv s ohniskovou vzdáleností 93 mm po přepočtu na kinofilmový formát. 
Velkým plusem je výborná světelnost s minimální clonou F/2. Tento objektiv je 
ideální pro makro snímky hmyzu, květin, látek, ale zároveň je i skvělým portrétním 
objektivem. 

SP AF 60mm F/2 Di II MACRO 1:1
LD [IF]
pro Nikon, Canon, Sony

MODEL G005

Průměr filtru: ø55mm  Délka*: 80mm  Hmotnost: 400g
* Délka je vzdálenost mezi plochou bajonetu a vrcholem objektivu.

0.23m

   Makro objektiv

Minimální zaostřovací 
vzdálenost 
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 Další informace o kompatibilitě objektivů s bajonetem Nikon s integrovanými AF motory naleznete na str. 30
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Ohnisková vzdálenost: 10 mm • Expozice: F/22 na 1/50 s • Citlivost ISO: 100

Využívá vysoce přesnou asférickou čočku z lisovaného skla a tři hybridní asférické 
členy pro kompenzaci sférické aberace, kóma a zkreslení. Poskytuje vysokou 
kvalitu obrazu hodící se k sériím SP. 



Ten nejlepší rozsah ohnisek, ultra širokoúhlý 
zoomový objektiv!
Tento vyspělý širokoúhlý objektiv nabízí vyšší výkon a specifikace než jiné modely této 
třídy  a je určen pro digitální zrcadlovky s APS-C snímačem. Je velice kompaktní, lehký 
a pokrývá rozsáhlý záběr ohniskových vzdáleností od 16 mm až po 37 mm, což 
představuje výrazné 2,4x přiblížení. Objektiv představuje skvělý příklad vynikajících 
inovativních technologií Tamron a přináší prvotřídní kvalitu obrazu po celé ploše snímku 
a při zaostřování zblízka (maximální přibližovací poměr 1:5). Je vybaven speciálními 
skleněnými asférickými členy  a speciálními LD a HID skleněnými členy. S maximálním 
pokrytím 108° je tento mistrovský model perfektním řešením pro rozšíření vašich vizuálních 
obzorů.

Ohnisková vzdálenost: 10 mm • Expozice: F/22 na 1/40 s • Citlivost ISO: 100

Široké ohnisko 10-24 mm (ekvivalentní k 16-37 mm) umožňuje fotografovat rozsáhlé 
krajiny. Záběry, které mají smysl pro perspektivu, kde se vzdálené objekty jeví ještě 
daleko širší, jsou možné pouze se širokoúhlým zoom objektivem.
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SP AF 10-24mm F/3.5-4.5 Di II
LD Aspherical [IF]
pro Nikon, Canon, Sony, Pentax

MODEL B001

Průměr filtru: ø77mm  Délka*: 86,5mm  Hmotnost: 406g 
* Délka je vzdálenost mezi plochou bajonetu a vrcholem objektivu.

0.24m

   Ultra-Wide-Angle Lens

Minimální zaostřovací 
vzdálenost

 Další informace o kompatibilitě objektivů s bajonetem Nikon s integrovanými AF motory naleznete na str. 30
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Ohnisková vzdálenost: 24 mm • Expozice: F/4 na 1/60 s • Citlivost ISO: 100

Použití skel s extrémně nízkým rozptylem světla (LD) a čoček s mimořádným 
indexem lomu (XR) snižuje aberace a dosahuje ve své třídě té nejvyšší kvality v 
případě použití na fotoaparátu se senzorem formátu APS-C nebo fullframe (35 mm).

Di
Pro všechny digitální zrcadlovky



Ohnisková vzdálenost: 70 mm • Expozice: F/5.6 na 1/15 s • Citlivost ISO: 400

Standardní zoom objektiv se skvělou světelností F/2.8 a originálním systémem 
stabilizace obrazu VC od Tamronu umožňuje fotografování z ruky i za zhoršených 
světelných podmínek.
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První standardní zoom objektiv s vysokou 
světelností F/2.8 a stabilizací obrazu na světě *1
Špičkový, vysoce kvalitní, plně vybavený a vysoce světelný objektiv s proměnlivým 
ohniskem. Nabízí jak stabilizaci obrazu VC (Vibration Compensation) patentovanou 
společnosti Tamron, tak i USD (Ultrasonic Silent Drive) motor, který umožňuje rychlé 
a tiché automatické ostření. Tento objektiv ze série SP (Super Performance) ve své 
konstrukci plně využívá specializované optické členy, které byly navrženy pro poskytování 
špičkové kvality obrazu včetně tří LD prvků a dvou XR (Extra Refractive Index) čoček. 
Tamron v objektivu SP 24-70 mm VC USD minimalizoval všechny typy chromatické 
aberace, čímž z něj udělal špičku ve své třídě bez ohledu na to, zda je používán na 
fotoaparátu s plnoformátovým snímačem nebo snímačem APS-C. Světelnost objektivu SP 
24-70 mm VC USD f/2.8 umožňuje dosažení harmonie mezi brilantní ostrostí požadované 
části snímku a efektně rozostřeným pozadím. Tento objektiv plně využívá svou kruhovou 
clonu*1 k uměleckému rozostření obrazu. Je to také první objektiv od společnosti Tamron 
s novou konstrukcí odolnou proti vlhkosti. Portréty, krajiny, studiové záběry. Tento objektiv 
je ideální pro všechny příležitosti. Zachyťte na svých snímcích detaily tak jemné, jak jste si 
to vždy přáli. Rozšiřte své umění až po krajní hranice své inspirace s objektivem SP 24-70 
mm VC USD.

*1Pro standardní zoomové objektivy kompatibilní s jednookými zrcadlovkami formátu fullframe.  Aktuální k dubnu 2012. (Zdroj: Tamron). 
*2 Pro jednooké zrcadlovky se senzorem APS-C  je po přepočtu na 35mm ekvivalent ohniskové vzdálenosti 37 – 109 mm. 
 Verze s bajonetem pro fotoaparáty Sony neobsahuje systém stabilizace obrazu VC, protože touto funkcí disponují těla zrcadlovek 

Sony. Proto název objektivu pro bajonet Sony  SP 24-70mm F/2.8 Di USD nezahrnuje označení stabilizace obrazu VC.

 Další informace o kompatibilitě objektivů s bajonetem Nikon s integrovanými AF motory naleznete na str. 30

SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD pro Nikon, Canon

SP 24-70mm F/2.8 Di USD pro Sony

MODEL A007

Průměr filtru: ø82mm  Délka*: 108,5mm  Hmotnost: 825g
* Délka je vzdálenost mezi plochou bajonetu a vrcholem objektivu.

0.38m

   Světelné zoomové objektivy

nové

Minimální zaostřovací 
vzdálenost



Rychlý ultra-kompaktní zoom středního 
rozsahu pro digitální zrcadlovky
Tento objektiv je oceňován profesionálními i amatérskými fotografy pro svou konstantní 
světelnost F/2.8, vyrovnanost světelnosti  a pro svou vynikající obrazovou výkonnost. 
Všichni oceňují také neuvěřitelně kompaktní rozměry a rozumnou hmotnost, které uživateli 
dávají pocit, jako by pracoval s běžným standardním zoomem. Tyto obdivuhodné vlastnosti 
objektiv získal díky využití speciálního XR a LD skla, efektivním využitím asférických členů  
a designu s neotáčivým vnitřním zaostřováním (IF). Tento vynikající zoomový objektiv také 
zaostřuje při minimální vzdálenosti 33 cm (zvětšení 1:3,9) v celém rozsahu ohnisek, a je 
tedy vhodný i pro fotografování detailů. Není divu, že je považován za klenot svého druhu.

Ohnisková vzdálenost: 28 mm • Expozice: F/2.8 na 1/20 s • Citlivost ISO: 400

Díky vysoké světelnosti F/2.8 v celém rozsahu zoomu získáte jasné snímky. To je 
skvělé, když toužíte po rychlejším čase závěrky, nebo chcete-li mít jistotu ostré a 
čisté fotografie. Standardní zoomový objektiv s vysokou světelností, který rozšiřuje 
vaše fotografické možnosti.

 Další informace o kompatibilitě objektivů s bajonetem Nikon s integrovanými AF motory naleznete na str. 30

SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di
LD Aspherical [IF] MACRO
pro Nikon, Canon, Sony, Pentax

MODEL A09

Průměr filtru: ø67mm  Délka*: 92mm  Hmotnost: 510g 
* Délka je vzdálenost mezi plochou bajonetu a vrcholem objektivu.

0.33m

   Světelné zoomové objektivy

Minimální zaostřovací 
vzdálenost
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Ohnisková vzdálenost: 200 mm • Expozice: F/5.6 na 1/5 s • Citlivost ISO: 100

Vybaven systémem stabilizace obrazu VC (Vibration Compensation), což 
umožňuje pohodlné fotografování z ruky se stabilním obrazem v hledáčku. 
Můžete také použít kratší čas pro sofistikovanější fotografování.

Ohnisková vzdálenost: 80 mm • Expozice: F/4 na 1/40 s • Citlivost ISO: 100

Vysoce výkonný objektiv se zoomem pro full-frame zrcadlovky, který přesto disponuje 
lehkým, kompaktním tělem, a je tak vhodný pro nošení s sebou kamkoli.  Použitím s 
digitální zrcadlovkou se snímačem APS-C  z něj učiní 300mm teleobjektiv ekvivalentní 
k 465mm, což vám umožní vychutnat si fotografování se super-teleobjektivem.

23
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Nejmodernější zoomový objektiv 
se širokým rozsahem ohnisek 
a s pokročilým stabilizátorem obrazu

Vysoce výkonný zoomový objektiv 
“vše v jednom” s extra dosahem 
a přibližovacím výkonem

Objekt iv pokrývá působivý 10,7x rozsah 
ohniskových vzdáleností, a to jak u fullframových 
digitálních zrcadlovek, tak i u digitálních 
zrcadlovek s APS-C snímačem. Dostává se až 
na neuvěřitelných 49 cm při 300mm v režimu 
makro pro dramatické záběry zblízka. Pro 
optimalizaci vynikající obrazové kvality byl 
zabudován nový vyspělý systém stabilizace 
obrazu VC (Vibration Compensation). Optická 
soustava 18 členů ve 13 skupinách zahrnuje 
speciální skleněné optické materiály jako je 
XR sklo (s vysokým indexem lomu), LD sklo 
(s nízkým rozptylem) a AD sklo (s anomálním 
rozptylem), a také hybridní a GM asférické členy 
poskytující znamenitou ostrost a barevnou 
korekci napříč celým rozsahem ohnisek. 

Zachyťte vzdálený detail, život v přírodě 
či sportovní akci s tímto okouzlujícím 11x 
široko-rozsahovým zoomovým objektivem 
určeným jak pro fu l l f ramové digi tá ln í 
zrcadlovky,  tak i  d igi tá ln í  zrcadlovky 
s APS-C snímačem. Nejkratší zaostřovací 
vzdálenost 49 cm po celém rozsahu ohnisek 
je unikátní, objektiv poskytuje detailní 
makro záběry se zvětšením až 1:2.9. Pokud 
existuje kompaktní zoom nabízející prvotřídní 
obrazovou kvalitu nejen na filmu, ale i na 
digitálních zrcadlovkách, je to právě tento 
objektiv Tamron.

 Další informace o použití a kompatibilitě modelu A20 naleznete 
na straně 31. 

 Další informace o kompatibilitě objektivů s bajonetem Nikon 
s integrovanými AF motory naleznete na str. 30

AF 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC
LD Aspherical [IF] MACRO
pro Nikon, Canon

MODEL A20

Průměr filtru: ø67mm  Délka*: 99mm  Hmotnost: 555g 
* Délka je vzdálenost mezi plochou bajonetu a vrcholem objektivu.

0.49m

   All-in-One objektiv se zoomem

AF 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di
LD Aspherical [IF] MACRO
pro Canon, Sony, Pentax

MODEL A061

Průměr filtru: ø62mm  Délka*: 83,7mm  Hmotnost: 420g
* Délka je vzdálenost mezi plochou bajonetu a vrcholem objektivu.

0.49m

   objektiv se zoomem

Minimální zaostřovací 
vzdálenost

Minimální zaostřovací 
vzdálenost



Teleobjektiv určen pro full-frame zrcadlovky. Je vybaven patentovaným systémem optické 
stabilizace VC od Tamronu a ultrazvukovým ostřicím motorem (USD), který zajišťuje 
rychlé a tiché automatické ostření. Použitím skla s extrémně nízkým rozptylem světla 
(XLD) a členy s nízkým rozptylem světla (LD) nabízí tento objektiv novou úroveň korekce 
chromatických aberací, zatímco nová moderní optická konstrukce poskytuje vyšší výkon 
s vynikajícím kontrastem a  vysokým rozlišením. Kompaktní konstrukce těla objektivu je 
nejmenší ve své třídě. Tento objektiv nabízí vysokou kvalitu obrazu a vysokou světelnost 
F/2.8 v celém rozsahu zoomu. Kromě toho, použití kruhové clony** umožňuje dosáhnout 
velkolepých efektů rozostření a rozšíří možnosti fotografování krajiny, sportu, publicistiky 
nebo módy. 

Ohnisková vzdálenost: 121 mm  Expozice: F/13 na 1/100 s •  Citlivost ISO: 100

Se skly s extrémně nízkým rozptylem světla (XLD) a s členy s nízkým rozptylem 
světla (LD) tento objektiv nabízí novou úroveň korekce chromatických aberací. Nový 
zdokonalený optický design přináší vyšší výkon s vynikajícím kontrastem a rozlišením.

24

* Zoom objektivy pro full-frame zrcadlovky vybavené stabilizací obrazu VC a ultrazvukovým ostřícím motorem (USD).   
 Aktuální k listopadu 2012. (Zdroj: Tamron). 
** Objektivy s vysokou světelností, mezi které patří i SP 70-200 mm VC USD, dokážou zachytit snímky s rychlostí závěrky, 
   která je o 1-2 expoziční stupně kratší, než tomu je u méně světelných objektivů.

 Verze s bajonetem pro fotoaparáty Sony neobsahuje systém stabilizace obrazu VC, protože touto funkcí disponují těla zrcadlovek
   Sony. Proto název objektivu pro bajonet Sony  SP 70- 200mm F/2.8 Di USD nezahrnuje označení stabilizace obrazu VC.

SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD pro Nikon, Canon

SP 70-200mm F/2.8 Di USD pro Sony

MODEL A009

Průměr filtru: ø77mm  Délka*: 188,3mm
* Délka je vzdálenost mezi plochou bajonetu a vrcholem objektivu.

Hmotnost*: 1.470g
* Hmotnost je uvedena včetně stativové objímky.

1.3m

   Teleobjektiv se zoomem

nové

Minimální zaostřovací 
vzdálenost

Teleobjektiv s vysokou světelností zabalený do kompaktního 
těla, které je nejmenší* ve své třídě, s dalšími revolučními 
pokroky v kvalitě obrazu a výkonu



Benchmark v designu 
zoom teleobjektivů
Tento prémiový teleobjektiv se zoomem je vyvrcholením desetiletí inovace společnosti 
Tamron v segmentu objektivů s velmi velkou ohniskovou vzdáleností. Profesionálům a 
nadšeným amatérům používajícím zrcadlovky se snímačem APS-C a full-frame nabízí 
velice ergonomické ovládání a pozoruhodně vysoký výkon. Objektiv splňuje přísné normy 
řady SP (Superior Performance)  a přináší vysoké rozlišení napříč celým obrazovým polem 
při všech ohniskových vzdálenostech. Díky historicky prvnímu ultrazvukovému ostřicímu 
motoru (USD)  nabízí mimořádně  rychlý a přesný AF. Pro zajištění ostrého snímání při 
fotografování z ruky je objektiv SP 70-300mm vybaven stabilizací obrazu VC od Tamronu, 
což je exkluzivní tříosý systém stabilizace obrazu nízkým třením uznávaný pro svůj 
nepřekonatelný výkon bez otřesů.

Ohnisková vzdálenost: 300 mm • Expozice: F/5.6 na 1/320 s • Citlivost ISO: 320

Pomocí ultrazvukového ostřícího motoru (USD) zaostříte rychle a tiše daný předmět 
a nikdy nezmeškáte příležitost ke snímku. Nejnovější optická konstrukce umožní 
zachytit ostré a vysoce kontrastní snímky podél celé délky ohniskové vzdálenosti. 
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 Verze s bajonetem pro fotoaparáty Sony neobsahuje systém stabilizace obrazu VC, protože touto funkcí disponují těla zrcadlovek 
   Sony. Proto název objektivu SP 70- 300mm F/4-5.6 Di USD pro Sony neobsahuje označení stabilizace obrazu VC 
 Další informace o kompatibilitě objektivů s bajonetem Nikon s integrovanými AF motory naleznete na str. 30

TIPA Awards 2011
Best Entry Level Lens

SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD pro Nikon, Canon

SP 70-300mm F/4-5.6 Di USD pro Sony

MODEL A005

Průměr filtru: ø62mm  Délka*: 142,7mm  Hmotnost: 765g
* Délka je vzdálenost mezi plochou bajonetu a vrcholem objektivu.

1.5m

   Teleobjektivy se zoomem

Minimální zaostřovací 
vzdálenost
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SP AF 70-200mm F/2.8 Di
LD [IF] MACRO
pro Nikon, Canon, Sony, Pentax

MODEL A001

Průměr filtru: ø77mm  Délka*: 194,3mm Hmotnost*: 1.150g  
* Délka je vzdálenost mezi plochou bajonetu a vrcholem objektivu.

* Hmotnost je uvedena včetně stativové objímky.

0.95m

   Vysokorychlostní objektiv se zoomem

Ohnisková vzdálenost: 123 mm • Expozice: F/2.8 na 1/4000 s • Citlivost ISO: 400

Díky široké F/2.8 cloně v celém rozsahu zoomu tento zoomový teleobjektiv 
umožňuje pořizovat snímky samostatného předmětu a pozadí se změkčeným 
detailem v pozadí, takže téma jasně vyniká. Hmotnost byla snížena, což umožňuje 
fotografovat různé scény, jako například přírodu, sport a portréty.

To nejlepší přiblížení, světelnost 
a výkon pro fullframové a 
APS-C digitální zrcadlovky
Tento vzrušující nový světelný F2.8 tele-zoom 
objektiv navržený pro fullframové i APS-C 
zrcadlovky je ceněn pro svou kompaktnost, 
rychlost a vynikající obrazovou kvalitu, a také 
minimální zaostřovací vzdálenost pouhých 
95 cm (1:3.1 při 200mm) v celém rozsahu 
ohnisek. Díky veliké světelnosti lze využívat 
rychlejších časů při jakémkoli světle a 
efektivně využívat malou hloubku ostrosti pro 
vytváření dramatických obrazových efektů.

 Jednotlačítková přepínací funkce je k dispozici pouze pro 
bajonety Nikon a Canon. Bajonety Sony a Pentax vyžadují 
přepínání ve dvou krocích. 
 Další informace o kompatibilitě objektivů s bajonetem Nikon s 

integrovanými AF motory naleznete na str. 30

Ohnisková vzdálenost: 195 mm • Expozice: F/5.6 na 1/10 s • Citlivost ISO: 250

Tento malý, lehký zoomový objektiv s vysokou kvalitou fotek usnadňuje 
fotografování rychle se pohybujících scén kdekoli, ať už pořizování fotek na 
dovolené nebo příležitostných událostí. Připojen k formátu APS-C digitálních 
zrcadlovek pro výkon ekvivalentní k rozsahu super-teleobjektivu do 465 mm.

Nastavuje laťku pro lehké zoomové 
objektivy s velkým rozsahem 
ohniskových vzdáleností
Navržen pro optimálně pohodlnou manipulaci 
a přenosnost (váží  pouhých 435 g) ,  je 
tento objektiv ideální při snímání z ruky s 
fullframovými digitálními zrcadlovkami i 
digitálními zrcadlovkami s APS-C snímačem. 
Jeho nepřekonatelná schopnost přiblížení (až 
na 95 cm nebo 1:2 v režimu makro) z něj činí 
ideální objektiv pro snímání přírody nebo pro 
portrétní fotografii.

AF 70-300mm F/4-5.6 Di
LD MACRO
pro Nikon, Canon, Sony, Pentax

MODEL A17

Průměr filtru: ø62mm  Délka*: 116,5mm  Hmotnost: 435g
* Délka je vzdálenost mezi plochou bajonetu a vrcholem objektivu.

1.5m/ 0.95m 
macro

   Teleobjektiv se zoomem

  Další informace o kompatibilitě objektivů s bajonetem Nikon s 
integrovanými AF motory naleznete na str. 30

Minimální zaostřovací 
vzdálenost

Minimální zaostřovací 
vzdálenost
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Pozoruhodný ultra teleobjektiv
pro náročné fotografy
Tento výkonný zoom nabízí vynikající schopnosti pro focení divoké zvěře, sportu a 
mnohých dalších žánrů, při kterých je potřeba vzdálené objekty „přitáhnout“. Tento 
neuvěřitelně kompaktní zoomový ultra teleobjektiv je velmi lehký a zmenšuje zdánlivou 
vzdálenost mezi objekty uvnitř záběru, čímž umožňuje okouzlující obrazové efekty.

Ohnisková vzdálenost: 295mm • Expozice: F/5.6 na 1/400 s • Citlivost ISO: 400

Lehký, kompaktní design, který se vztahuje na super-teleobjektiv s rozsahem 
500 mm, což vám umožní snadno fotografovat vzdálené objekty, které nejsou 
rozpoznatelné pro lidské oko. Přináší vysoký výkon rozlišení, a tak objektiv dosahuje 
obrazu, který je ostrý od středu až k okraji.

Díky této funkci můžete otáčet filtr do požadované 
pozice i při nasazené sluneční cloně.

Funkce"Detachable Filter Effect Control''

SP AF 200-500mm F/5-6.3 Di
LD [IF]
pro Nikon, Canon, Sony

MODEL A08

Průměr filtru: ø86mm  Délka*: 224,5mm Hmotnost*: 1.226g 
* Délka je vzdálenost mezi plochou bajonetu a vrcholem objektivu

* Hmotnost je uvedena včetně stativové objímky.

2.5m

   Ultra-teleobjektiv se zoomem

Minimální zaostřovací 
vzdálenost



Klasický 90mm Makro objektiv od Tamronu byl vylepšen 
systémem stabilizace obrazu VC, ultrazvukovým ostřícím 
motorem USD a novou pokročilou optickou konstrukcí. 
Získejte nezapomenutelný Makro zážitek s nástupcem legendárního objektivu Tamron 90 
mm Makro. Byl navržen pro dokonalé zobrazení i těch nejmenších detailů a pro naprosto 
ostré snímky. Špičkový makro objektiv z řady SP (Super Performance) s ohniskovou 
vzdáleností 90mm, světelností F/2.8, optickou stabilizací a nekompromisní kvalitou obrazu. 
Díky speciálnímu designu, kruhové cloně a použití dvou XLD členů dosáhnete výjmečného 
bokeh. Objektiv si zamilujete při fotografování portrétů a makro snímků.

Ohnisková vzdálenost: 90mm • Expozice: F/2.8 na 1/500 s • Citlivost ISO: 400

S maximálním poměrem zvětšení 1:1, které Vám umožní reprodukovat obraz 
předmětu na obrazový snímač v životní velikosti, je tento objektiv také vhodný pro 
detailní fotografování malých předmětů.
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SP 90mm F/2.8 Di VC USD MACRO 1:1 pro Nikon, Canon

SP 90mm F/2.8 Di USD MACRO 1:1 pro Sony

MODEL F004

Průměr filtru: ø58mm  Délka*: 114,5mm  Hmotnost: 550g
* Délka je vzdálenost mezi plochou bajonetu a vrcholem objektivu..

0.3m

   Makro objektiv

* Kruhová clona si udržuje téměř kruhový tvar i při zaclonění o 2 expoziční stupně z plně otevřené clony 

 Verze s bajonetem pro fotoaparáty Sony neobsahuje systém stabilizace obrazu VC, protože touto funkcí disponují těla zrcadlovek 
Sony. Proto název objektivu pro bajonet Sony SP 90mm F/2.8 Di USD nezahrnuje  označení stabilizace obrazu VC.

nové

Minimální zaostřovací 
vzdálenost



Ohnisková vzdálenost: 90 mm • Expozice: F/4 na 1/500 s • Citlivost ISO: 100

Top: Nejkratší vzdálenost pro snímání je 0,29 m. Umožňuje vytvářet krásné 
jemné efekty rozostření.

Ohnisková vzdálenost: 90 mm • Expozice: F/10 na 1/60 s • Citlivost ISO: 200

Pod: Jemné efekty rozostření a ostré snímky umožňují použít tento objektiv také 
jako portrétní . 

Ohnisková vzdálenost: 180 mm • Expozice: F/22 na 1/200 s • Citlivost ISO: 100

Použitím 180mm makro teleobjektivu můžete fotografovat malé objekty, které je 
obtížné zachytit ve velkých formátech pomocí středních makro objektivů. Díky 
optickým členům s nízkým rozptylem světla (LD) docílíte vysoké kvality snímků. 
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Vylepšená verze klasického 
“portrétního makro objektivu”

Super výkon a funkce v makro 
teleobjektivu s velkým rozsahem 
ohniskových vzdáleností

Nejnovější model vycházející z legendárního 
Tamronu 90mm Macro je často používán 
fotografy přírody a dalšími profesionály, 
kteří potřebují ten nejlepší optický výkon 
a větší  vzdálenost mezi objekt ivem a 
snímaným subjektem. Získají tak snadnější 
nasvětlení a přístup k plachým subjektům. 
Vylepšené rozlišení, chromatická korekce 
a speciální vrstvy z něj činí vynikající volbu 
pro fullframové digitální zrcadlovky i pro 
zrcadlovky s APS-C snímačem.

Tento unikátní,  vysoce výkonný makro 
teleobjektiv je skvělý ve studiu  i v exteriérech 
a poskytuje vynikající kvalitu obrazu při 
všech vzdálenostech. Kromě toho nabízí 
ext ra  ve lkou pracovní  vzdálenost  pro 
nepřekonatelné přiblížení se ke snímanému 
objektu. Pokročilý optický design zahrnuje 
speciální LD sklo a interní zaostřování (IF), 
kromě toho je objektiv vybaven mechanismem 
FEC (volitelné natáčení filtru) a také speciálním 
přepínacím mechanismem zaostřovacího 
prstence mezi automatickým AF a manuálním 
MF zaostřováním.

 Jednotlačítková přepínací funkce je k dispozici pouze pro 
bajonety Nikon a Canon. Bajonety Sony a Pentax vyžadují 
přepínání ve dvou krocích. 
 Další informace o kompatibilitě objektivů s bajonetem Nikon 

s integrovanými AF motory naleznete na str. 30

 Funkce jednoduchého přepnutí je k dispozici pouze pro 
bajonety Nikon a Canon. Bajonety Sony a Pentax vyžadují 
přepínání ve dvou krocích.

SP AF 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1
pro Nikon, Canon, Sony, Pentax

MODEL 272E

Průměr filtru: ø55mm  Délka*: 97mm  Hmotnost: 405g
* Délka je vzdálenost mezi plochou bajonetu a vrcholem objektivu.

0.29m

   Makro objektiv

SP AF 180mm F/3.5 Di MACRO 1:1
LD [IF]
pro Nikon, Canon, Sony

MODEL B01

Průměr filtru: ø72mm  Délka*: 165,7mm  Hmotnost*: 920g 
* Délka je vzdálenost mezi plochou bajonetu a vrcholem objektivu.

* Hmotnost je uvedena včetně stativové objímky.

0.47m

   Makro objektiv

Minimální zaostřovací 
vzdálenost

Minimální zaostřovací 
vzdálenost
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Specifikace objektivu
MODEL OBJEKTIVY

OHNISKOVÁ 
VZDÁLENOST 

(mm)

MAXIMÁLNÍ 
CLONA 

(F)

KONSTRUKCE OBJEKTIVU 
(Skupiny/Členy)

ÚHEL ZÁBĚRU 
*V případě použití u digitálních fotoaparátů s APS-C snímačem, údaje jsou uvedeny v závorkách DRUH  

ZOOMOVÁNÍ LAMELY CLONY MINIMÁLNÍ 
CLONA (F)

MINIMÁLNÍ 
ZAOSTŘOVACÍ 

VZDÁLENOST (m)

MAXIMÁLNÍ 
POMĚR 

ZVĚTŠENÍ

VELIKOST 
FILTRU 
(ømm)

VÁHA (g) PRŮMĚR x DÉLKA (mm) 
*PO CELÉ DÉLCE (mm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ BAJONET
POZNÁMKY

Úhlopříčka Horizontální Vertikální Sluneční clona Pouzdro Pro Nikon(viz. poznámka) Pro Canon Pro Sony Pro Pentax

Di III
pro kompakty s výměnnými 

objektivy

B011 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC 18-200 3.5-6.3 13-17 76°10´-8°03´ 66°16´-6°43´ 46°51´-4°27´ ROTACE 7 22
0.5

MAXIMÁLNÍ POMĚR 
ZVĚTŠENÍ

1:3.7 62 460 ø68x96.7
*102      HB011

Pro kompakty SONY s výměnnými objektivy nové

černý/stříbrný 

Di II
pro jednooké digitální zrcadlovky 

formát APS-C

B001 SP AF 10-24mm F/3.5-4.5 Di II
LD Aspherical [IF]

10-24 3.5-4.5 9-12 108°44´-60°20´ 98°28´-51°36´ 75°19´-35°29´ ROTACE 7 22
0.24

MAXIMÁLNÍ POMĚR 
ZVĚTŠENÍ

1:5.1 77 406 ø83.2x86.5
*94.9      AB001        N II

B005 SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II VC
LD Aspherical [IF] 

17-50 2.8 14-19 78°45´-31°11´ 68°37´-26°07´ 49°01´-17°22´ ROTACE 7 32
0.29

MAXIMÁLNÍ POMĚR 
ZVĚTŠENÍ

1:4.8 72 570 ø79.6x94.5
*102.9      AB003        N II

A16 SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II
LD Aspherical [IF]

17-50 2.8 13-16 78°45´-31°11´ 68°37´-26°07´ 49°01´-17°22´ ROTACE 7 32
0.27

MAXIMÁLNÍ POMĚR 
ZVĚTŠENÍ

1:4.5 67 440 ø73.8x83.2
*92.6      DA09        N II 

A14 AF 18-200mm F/3.5-6.3 XR Di II
LD Aspherical [IF] MACRO

18-200 3.5-6.3 13-15 75°33´-7°59´ 65°36´-6°38´ 46°21´-4°15´ ROTACE 7 22
0.45

MAXIMÁLNÍ POMĚR 
ZVĚTŠENÍ

1:3.7 62 405 ø73.8x83.7
*92.1      AD06        N II

B008 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD*1 18-270 3.5-6.3 13-16 75°33´-5°55´ 65°36´-4°55´ 46°21´-3°10´ ROTACE 7 22
0.49

MAXIMÁLNÍ POMĚR 
ZVĚTŠENÍ

1:3.8 62 450 ø74.4x88
*96.4      DA18        N 

G005 SP AF 60mm F/2 Di II
LD [IF] MACRO 1:1

60 2 10-14 26°11´ 21°53´ 14°25´ − 7 22 0.23 1:1 55 350 ø73x80
*88.2      HG005        N II

Di
pro všechny typy zrcadlovek

A007 SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD*1 24-70 2.8 12-17 84°04´-34°21´
(60°20´-22°33´)

73°44´-28°51´
(51°36´-18°49´)

53°05´-19°16´
(35°29´-12°22´) ROTACE 9 22

0.38
MAXIMÁLNÍ POMĚR 

ZVĚTŠENÍ
1:5 82 825 ø88.2x108.5

*116.9      HA007         N nové

A09 SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di
LD Aspherical [IF] MACRO

28-75 2.8 14-16 75°23´-32°11´
(52°58´-21°04´)

65°28´-26°59´
(45°0´-17°35´)

46°15´-18°07´
(30°34´-11°29´) ROTACE 7 32

0.33
MAXIMÁLNÍ POMĚR 

ZVĚTŠENÍ
1:3.9 67 510 ø73x92

*100.5      DA09        N II

A20 AF 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC
LD Aspherical [IF] MACRO

28-300 3.5-6.3 13-18 75°23´-8°15´
(52°58´-5°20´)

65°28´-6°52´
(45°0´-4°26´)

46°15´-4°21´
(30°34´-2°35´) ROTACE 9 22

0.49
MAXIMÁLNÍ POMĚR 

ZVĚTŠENÍ
1:3 67 555 ø78.1x99

*107.4      DA20        N II

A061 AF 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di
LD Aspherical [IF] MACRO

28-300 3.5-6.3 13-15 75°23´-8°15´
(52°58´-5°20´)

65°28´-6°52´
(45°0´-4°26´)

46°15´-4°21´
(30°34´-2°35´) ROTACE 9 22

0.49
MAXIMÁLNÍ POMĚR 

ZVĚTŠENÍ
1:2.9 62 435 ø73x85.7

*91.2      AD06 Délka, celková délka a hmotnost jsou 
uvedeny pro bajonet Sony.

A009 SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD*1 70-200 2.8 17-23 34°21´-12°21´
(22°33´-7°59´)

28°51´-10°17´
(18°49´-6°38´)

19°16´-6°31´
(12°22´-4°15´) ROTACE 9 32

1.3
MAXIMÁLNÍ POMĚR 

ZVĚTŠENÍ
1:8 77 1,470 ø85.8x188.3

*196.7      HA001         N nové Odnímate lný s ta t ivov ý záv i t . 
Bajonet Sony bude oznámen.

A001 SP AF 70-200mm F/2.8 Di
LD [IF] MACRO

70-200 2.8 13-18 34°21´-12°21´
(22°33´-7°59´)

28°51´-10°17´
(18°49´-6°38´)

19°16´-6°31´
(12°22´-4°15´) ROTACE 9 32

0.95
MAXIMÁLNÍ POMĚR 

ZVĚTŠENÍ
1:3.1 77 1,320        ø89.5x194.3

*202.6      HA001        N II Odnímatelný stativový závit. 
Bajonet Pentax neobsahuje clonový kroužek.

A005 SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD*1 70-300 4-5.6 12-17 34°21´-8°15´
(22°33´-5°20´)

28°51´-6°52´
(18°49´-4°26´)

19°16´-4°21´
(12°22´-2°35´) ROTACE 9 32

1.5
MAXIMÁLNÍ POMĚR 

ZVĚTŠENÍ
1:4 62 765 ø81.5x142.7

*151.1      HA005        N II

A17 AF 70-300mm F/4-5.6 Di
LD MACRO

70-300 4-5.6 9-13 34°21´-8°15´
(22°33´-5°20´)

28°51´-6°52´
(18°49´-4°26´)

19°16´-4°21´
(12°22´-2°35´) ROTACE 9 32 1.5

0.95/Macro 1:2 62 458 ø76.6x116.5
*124.9      DA17        N II

A08 SP AF 200-500mm F/5-6.3 Di
LD [IF] 

200-500 5-6.3 10-13 12°21´-4°57´
(7°59´-3°12´)

10°17´-4°07´
(6°38´-2°39´)

6°31´-2°27´
(4°15´-1°28´) ROTACE 9 32

2.5
MAXIMÁLNÍ POMĚR 

ZVĚTŠENÍ
1:5 86 1,291    ø93.5x224.5

*232.9      DA08        N Odnímatelný stativový závit / Filter Effect 
Control.

F004 SP 90mm F/2.8 Di VC USD*1 MACRO 1:1 90 2.8 11-14 27°02´
(17°37´)

22°37´
(14°41´)

15°06´
(9°31´) − 9 32 0.3 1:1 58 550 ø76.4x114.5

*122.9      HF004        N nové Bajonet Sony bude oznámen.

272E SP AF 90mm F/2.8 Di
MACRO 1:1

90 2.8 9-10 27°02´
(17°37´)

22°37´
(14°41´)

15°06´
(9°31´) − 9 32 0.29 1:1 55 400 ø71.5x97

*105.4      2C9FH        N II S te le-konver tor y použ i j te manuální 
ostření.

B01 SP AF 180mm F/3.5 Di
LD [IF] MACRO 1:1 

180 3.5 11-14 13°42´
(8°52´)

11°25´
(7°22´)

7°23´
(4°34´) − 7 32 0.47 1:1 72 985    ø84.8x165.7

*174.1      DB01        N Odnímatelný stativový závit.

*  Délka je vzdálenost mezi plochou bajonetu a vrcholem objektivu.  * Celková délka je vzdálenost mezi vrcholem objektivu a přesahem bajonetu. Údaje hmotnosti a průměru x délky (po celé délce) jsou pro bajonety Nikon. : Hmotnost je uvedena 

včetně stativové objímky.: Sluneční clona ve tvaru květiny.
*1 Verze s bajonetem pro fotoaparáty Sony (B008, A007, A009, A005, and F004) neobsahuje systém stabilizace obrazu VC, protože touto funkcí disponují těla zrcadlovek Sony. Proto názvy objektivů pro bajonety Sony jako je 18-270mm F/3.5-6.3 Di II PZD (pro model B008) a SP24-70mm F/2.8 Di USD (pro model 
A007) neobsahuje označení stabilizace obrazu VC.

 Hybridní asférické objektivy    LD člen    AD člen    XR skla (Extra Refractive index – s mimořádným indexem lomu)    Asférická čočka z lisovaného skla    XLD skla s extrémně nízkým rozptylem světla (Extra Low Dispersion)

V š e ch ny ob jek t iv y  Ta m r on m aj í 
s l u n e č n í  c l o n u  j a ko  s t a n d a r d .  I 
mělké sluneční clony jsou navrženy 
tak, aby poskytly dostatečný stínící 
efek t . Tamron t aké používá clony 
ve tvaru květiny pro modely, které 
využívají interní ostření zahrnující i 
širokoúhlé objektivy. Clona ve tvaru 
květiny odstranila části krytky, která 
se jinak objevuje v rozích rámu, a 
naopak rozší ř i la dél k u k r y tk y na 
jiných možných místech až na hranici 
možnost í. Tato konst rukce vytvář í 
clonu, která vykazuje vynikající efekty 
s t í něn í svě t la nabízejíc í  dost a tek 
ochrany od rozptýleného světla i při 
velkém přiblížení vysoce zvětšujícího 
zoomu.

Mělká clona

Hluboká 
clona

Clona ve tvaru 
květiny

Koncepční schéma clony ve 
tvaru květiny

Sluneční clony Informace o kompatibilitě fotoaparátů Nikon s objektivy Di série se 
zabudovaným AF motorem pro bajonety Nikon 

Režim AF nefunguje, pokud je bajonet pro Nikon s vestavěným AF motorem použit s dřívějšími AF 
fotoaparáty. K dispozici je pouze režim manuálního ostření MF.

Fotoaparáty AF MF

F60D, F50D, F-801 series, F-601, F-501, F-401 series, F90(X) series, F4 series, F5, F70D, Us, FUJIFILM FinePix S1 Pro, MF Camera

KODAK DCS Pro 14n, F3AF

Bajonet pro Nikon s vestavěným AF motorem série Di 
nelze použít s následně uvedenými fotoaparáty. 

Fotoaparáty

Pronea 600i,  Pronea S

Bajonet Nikon s vestavěným AF motorem série Di není vybaven clonovým kroužkem. Proto mohou při 
používání existovat určitá omezení. Podrobnosti naleznete v následující tabulce.

Fotoaparáty P * S A M

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

F3AF, F601, F501, MF Camera (Except F-601M)

: Kompatibilní     : Není kompatibilní  * : P obsahuje "auto" režim a režim "programování obrázku".
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MODEL OBJEKTIVY
OHNISKOVÁ 

VZDÁLENOST 
(mm)

MAXIMÁLNÍ 
CLONA 

(F)

KONSTRUKCE OBJEKTIVU 
(Skupiny/Členy)

ÚHEL ZÁBĚRU 
*V případě použití u digitálních fotoaparátů s APS-C snímačem, údaje jsou uvedeny v závorkách DRUH  

ZOOMOVÁNÍ LAMELY CLONY MINIMÁLNÍ 
CLONA (F)

MINIMÁLNÍ 
ZAOSTŘOVACÍ 

VZDÁLENOST (m)

MAXIMÁLNÍ 
POMĚR 

ZVĚTŠENÍ

VELIKOST 
FILTRU 
(ømm)

VÁHA (g) PRŮMĚR x DÉLKA (mm) 
*PO CELÉ DÉLCE (mm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ BAJONET
POZNÁMKY

Úhlopříčka Horizontální Vertikální Sluneční clona Pouzdro Pro Nikon(viz. poznámka) Pro Canon Pro Sony Pro Pentax

Di III
pro kompakty s výměnnými 

objektivy

B011 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC 18-200 3.5-6.3 13-17 76°10´-8°03´ 66°16´-6°43´ 46°51´-4°27´ ROTACE 7 22
0.5

MAXIMÁLNÍ POMĚR 
ZVĚTŠENÍ

1:3.7 62 460 ø68x96.7
*102      HB011

Pro kompakty SONY s výměnnými objektivy nové

černý/stříbrný 

Di II
pro jednooké digitální zrcadlovky 

formát APS-C

B001 SP AF 10-24mm F/3.5-4.5 Di II
LD Aspherical [IF]

10-24 3.5-4.5 9-12 108°44´-60°20´ 98°28´-51°36´ 75°19´-35°29´ ROTACE 7 22
0.24

MAXIMÁLNÍ POMĚR 
ZVĚTŠENÍ

1:5.1 77 406 ø83.2x86.5
*94.9      AB001        N II

B005 SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II VC
LD Aspherical [IF] 

17-50 2.8 14-19 78°45´-31°11´ 68°37´-26°07´ 49°01´-17°22´ ROTACE 7 32
0.29

MAXIMÁLNÍ POMĚR 
ZVĚTŠENÍ

1:4.8 72 570 ø79.6x94.5
*102.9      AB003        N II

A16 SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II
LD Aspherical [IF]

17-50 2.8 13-16 78°45´-31°11´ 68°37´-26°07´ 49°01´-17°22´ ROTACE 7 32
0.27

MAXIMÁLNÍ POMĚR 
ZVĚTŠENÍ

1:4.5 67 440 ø73.8x83.2
*92.6      DA09        N II 

A14 AF 18-200mm F/3.5-6.3 XR Di II
LD Aspherical [IF] MACRO

18-200 3.5-6.3 13-15 75°33´-7°59´ 65°36´-6°38´ 46°21´-4°15´ ROTACE 7 22
0.45

MAXIMÁLNÍ POMĚR 
ZVĚTŠENÍ

1:3.7 62 405 ø73.8x83.7
*92.1      AD06        N II

B008 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD*1 18-270 3.5-6.3 13-16 75°33´-5°55´ 65°36´-4°55´ 46°21´-3°10´ ROTACE 7 22
0.49

MAXIMÁLNÍ POMĚR 
ZVĚTŠENÍ

1:3.8 62 450 ø74.4x88
*96.4      DA18        N 

G005 SP AF 60mm F/2 Di II
LD [IF] MACRO 1:1

60 2 10-14 26°11´ 21°53´ 14°25´ − 7 22 0.23 1:1 55 350 ø73x80
*88.2      HG005        N II

Di
pro všechny typy zrcadlovek

A007 SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD*1 24-70 2.8 12-17 84°04´-34°21´
(60°20´-22°33´)

73°44´-28°51´
(51°36´-18°49´)

53°05´-19°16´
(35°29´-12°22´) ROTACE 9 22

0.38
MAXIMÁLNÍ POMĚR 

ZVĚTŠENÍ
1:5 82 825 ø88.2x108.5

*116.9      HA007         N nové

A09 SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di
LD Aspherical [IF] MACRO

28-75 2.8 14-16 75°23´-32°11´
(52°58´-21°04´)

65°28´-26°59´
(45°0´-17°35´)

46°15´-18°07´
(30°34´-11°29´) ROTACE 7 32

0.33
MAXIMÁLNÍ POMĚR 

ZVĚTŠENÍ
1:3.9 67 510 ø73x92

*100.5      DA09        N II

A20 AF 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC
LD Aspherical [IF] MACRO

28-300 3.5-6.3 13-18 75°23´-8°15´
(52°58´-5°20´)

65°28´-6°52´
(45°0´-4°26´)

46°15´-4°21´
(30°34´-2°35´) ROTACE 9 22

0.49
MAXIMÁLNÍ POMĚR 

ZVĚTŠENÍ
1:3 67 555 ø78.1x99

*107.4      DA20        N II

A061 AF 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di
LD Aspherical [IF] MACRO

28-300 3.5-6.3 13-15 75°23´-8°15´
(52°58´-5°20´)

65°28´-6°52´
(45°0´-4°26´)

46°15´-4°21´
(30°34´-2°35´) ROTACE 9 22

0.49
MAXIMÁLNÍ POMĚR 

ZVĚTŠENÍ
1:2.9 62 435 ø73x85.7

*91.2      AD06 Délka, celková délka a hmotnost jsou 
uvedeny pro bajonet Sony.

A009 SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD*1 70-200 2.8 17-23 34°21´-12°21´
(22°33´-7°59´)

28°51´-10°17´
(18°49´-6°38´)

19°16´-6°31´
(12°22´-4°15´) ROTACE 9 32

1.3
MAXIMÁLNÍ POMĚR 

ZVĚTŠENÍ
1:8 77 1,470 ø85.8x188.3

*196.7      HA001         N nové Odnímate lný s ta t ivový záv i t . 
Bajonet Sony bude oznámen.

A001 SP AF 70-200mm F/2.8 Di
LD [IF] MACRO

70-200 2.8 13-18 34°21´-12°21´
(22°33´-7°59´)

28°51´-10°17´
(18°49´-6°38´)

19°16´-6°31´
(12°22´-4°15´) ROTACE 9 32

0.95
MAXIMÁLNÍ POMĚR 

ZVĚTŠENÍ
1:3.1 77 1,320        ø89.5x194.3

*202.6      HA001        N II Odnímatelný stativový závit. 
Bajonet Pentax neobsahuje clonový kroužek.

A005 SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD*1 70-300 4-5.6 12-17 34°21´-8°15´
(22°33´-5°20´)

28°51´-6°52´
(18°49´-4°26´)

19°16´-4°21´
(12°22´-2°35´) ROTACE 9 32

1.5
MAXIMÁLNÍ POMĚR 

ZVĚTŠENÍ
1:4 62 765 ø81.5x142.7

*151.1      HA005        N II

A17 AF 70-300mm F/4-5.6 Di
LD MACRO

70-300 4-5.6 9-13 34°21´-8°15´
(22°33´-5°20´)

28°51´-6°52´
(18°49´-4°26´)

19°16´-4°21´
(12°22´-2°35´) ROTACE 9 32 1.5

0.95/Macro 1:2 62 458 ø76.6x116.5
*124.9      DA17        N II

A08 SP AF 200-500mm F/5-6.3 Di
LD [IF] 

200-500 5-6.3 10-13 12°21´-4°57´
(7°59´-3°12´)

10°17´-4°07´
(6°38´-2°39´)

6°31´-2°27´
(4°15´-1°28´) ROTACE 9 32

2.5
MAXIMÁLNÍ POMĚR 

ZVĚTŠENÍ
1:5 86 1,291    ø93.5x224.5

*232.9      DA08        N Odnímatelný stativový závit / Filter Effect 
Control.

F004 SP 90mm F/2.8 Di VC USD*1 MACRO 1:1 90 2.8 11-14 27°02´
(17°37´)

22°37´
(14°41´)

15°06´
(9°31´) − 9 32 0.3 1:1 58 550 ø76.4x114.5

*122.9      HF004        N nové Bajonet Sony bude oznámen.

272E SP AF 90mm F/2.8 Di
MACRO 1:1

90 2.8 9-10 27°02´
(17°37´)

22°37´
(14°41´)

15°06´
(9°31´) − 9 32 0.29 1:1 55 400 ø71.5x97

*105.4      2C9FH        N II S te le-konver tor y použ i j te manuální 
ostření.

B01 SP AF 180mm F/3.5 Di
LD [IF] MACRO 1:1 

180 3.5 11-14 13°42´
(8°52´)

11°25´
(7°22´)

7°23´
(4°34´) − 7 32 0.47 1:1 72 985    ø84.8x165.7

*174.1      DB01        N Odnímatelný stativový závit.

*1

*1

*1

*1

*1

Poznámka: Vzhledem k tomu, že bajonety pro Nikon můžou/nemusí mít vestavěné AF motory, prosím, použijte tuto tabulku u vámi vybraného modelu.  
 AF motor je vestavěný pro modely Nikon II. Podívejte se prosím na tabulku: "[ Informace o kompatibilitě fotoaparátů Nikon s objektivy Di série se zabudovaným AF motorem pro bajonety 

Nikon]". Není vybaven clonovým kroužkem.
 AF motor není vestavěný pro modely Nikon. V případě použití modelů Nikon s D40, D40X, D60, D3000, D3100, D5000 a D5100 fungují objektivy pouze v režimu manuálního ostření.

* Objektiv pro Nikon/Sony je “D” Kompatibilní.

POZNÁMKA: Použití kontinuálního 
AF (AF-C) u modelu 18-200mm Di 
III VC (B011)

Vzhledem k vlastní charakteristice toho objektivu od 
Tamronu může nepřetržitý provoz funkce ostření 
způsobit drobné výkyvy v obrazu LCD monitoru, a to 
při použití režimu “Sportovní akce”ve volbě scény. 
Nicméně by neměly být žádné související problémy u 
fotografií pořízených v této situaci. 

V ostatních programech (P, A, S, M) při použití 
stejného programu kontinuálního AF (AF-C) se  
mohou objevit stejné okolnosti. Nicméně tato 
skutečnost neovlivní kvalitu snímků pořízených v 
tomto režimu. 

*Jako alternativu k jednomu z výše uvedených 
nastavení  můžete změnit režim ostření na Single-
shot AF (AF-S) nebo přímé manuální zaostření  
(DMF) a pokračovat ve fotografování.

Model 28-300mm Di VC (A20) 
Pozor na kompatibilitu a užívání

Pokud používáte AF 28-300mm Di VC (Model A20) 
s vestavěným AF motorem, mějte prosím na paměti 
následující informace. 

Pokud použijete objektiv 28-300mm Di VC 
(Model A20) pro Canon v kombinaci s některým 
z následujících filmových fotoaparátů EOS série, 
systém stabilizace obrazu vC nemusí pracovat: 
100QD, 10QD, 850, 750QD, 650, 620, 630QD.

Pokud použijete objektiv 28-300mm Di VC 
( M o d e l  A 2 0 )  p r o  N i k o n  v  k o m b i n a c i  s 
následujícími fotoaparáty, systém stabilizace 
obrazu VC nemusí fungovat :F4, F401s, F5, F50, 
F501, F60, F801s, F90X, a všechny fotoaparáty 
s MF systémem.

Objektiv 28-300mm Di VC (Model A20) pro 
Nikon nelze použít na KODAK DCS Pro14n.

Informace o kompatibilitě fotoaparátů s objektivy Di série
(se zabudovaným AF motorem) pro bajonet Sony

Mohou existovat určitá omezení při používání modelu A005 série Di. Podrobnosti naleznete v 
následující tabulce.

Režim AF na modelu A005 série Di nemusí kvůli vestavěnému AF motoru fungovat u některých 
starších zrcadlovek. K dispozici je pouze MF režim. 

* Mohou být použity pouze modely -9, které byly upraveny tak, aby umožnily objektivy s vestavěným AF motorem
* Objektiv 70-300mm Di USD (A005) pro Sony nemůže být použit s filmovými AF zrcadlovkami, které nejsou uvedeny. 

Fotoaparáty AF MF

-7, -9, -70, Dynax 3L, Dynax 7, Dynax 9, Maxxum 7, Maxxum 9, Maxxum 70, Maxxum 3Date

-SweetIIL, -SweetII, -Sweet, -807Si, -507Si, -707Si, -9Xi, Dynax 4, Dynax 3, Dynax 5, Dynax 505Si Super, Dynax 
800Si, Dynax 600Si Classic,Dynax 700Si, Dynax 9Xi, Maxxum 4, Maxxum 5, Maxxum Xtsi, Maxxum 600si, Maxxum 700si

Fotoaparáty P S A M

-7, -9, -70, -SweetIIL, -SweetII, -Sweet, -807Si, -507Si, -707Si, -9Xi, Dynax 7, Dynax 9, 
Dynax 4, Dynax 3, Dynax 5, Dynax 505Si Super, Dynax 800Si, Dynax 600Si Classic, Dynax 700Si, Dynax 9Xi, 
Maxxum 7, Maxxum 9, Maxxum 70, Maxxum 4, Maxxum 5, Maxxum Xtsi, Maxxum 600si, Maxxum 700si

Dynax 3L, Maxxum 3Date

 : Kompatibilní      : Není kompatibilní

* Objektiv 70-300mm Di USD (A005) pro Sony nemůže být použit s filmovými AF zrcadlovkami, které nejsou uvedeny.
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Výrobní procesy společnosti Tamron jsou certifikovány podle náročné normy 
ISO 9001 and ISO 14001, mezinárodně uznávanému důkazu nejpřísnější 
kontroly kvality. Super výkonné objektivy Tamron se vyrábějí v továrně, která 
je široce respektována pro svou neochvějnou politiku produkce nejvyšší 
kvality a uspokojení požadavků svých pracovníků a zákazníků.

    Objektivy pro digitální fotoaparáty a videokamery
Tamron získal vysoké známky od trhu tím, že poskytuje optické čočky jednotek, které 
splňují poptávku nejnovějších CCD snímačů s vysokým rozlišením. Tamron také vyrábí 
lehké, kompaktní zoom objektivy pro videokamery s vysokým výkonem a vynikající 
kvalitou obrazu.

    CCTV objektivy
Využitím jeho pokročilých technologií jako výrobce optických produktů vyvíjí Tamron 
revoluční sledovací čočky, které ztělesňují potřeby dnešního trhu. Ty zahrnují 
širokou škálu CCTV objektivů včetně IR objektivů, objektivů kompatibilních s multi-
megapixelovými fotoaparáty a motorizovaných zoom objektivů.

Objektivy pro fotoaparáty s dlouhou infračervenou vlnovou délkou
Použitím svých nahromaděných znalostí jako výrobce optických produktů vyvinul 
Tamron jako první na světě čočky vybavené systémem stabilizace obrazu VC pro 
produkty LWIR. Jsme pyšní na obrovskou škálu produktů a v budoucnu budeme nadále 
vytvářet další objektivy s vysokou přidanou hodnotou.

    Objektivy pro automobilové aplikace
Vozidla po celém světě jsou vybavena kamerami, které nabízejí širokou škálu funkcí 
rozpoznávání obrazu pro zvýšení bezpečnosti jízdy. Tamron využije jeho vlastních, 
vysoce přesných optických technologií a nejmodernější technologie na výrobu čoček, 
aby se stal předním výrobcem čoček pro montování kamer do automobilů.

Optické přístroje
Tamron rozvíjí širokou škálu vysoce přesných prvků objektivu, jako jsou různé asférické 
čočky, hranoly, specializovaná zařízení pro lasery, dichroická zrcadla pro barevné 
separace, polarizované rozbočovače světla a speciální povrchové vrstvy objektivů.

PENTA CZ s.r.o. PENTA SK s.r.o.  
Povážská 266 Hradská 3G
386 01 Strakonice 821 07 Bratislava
Česká republika Slovensko 
tamron@penta.cz  tamron@penta.cz
www.tamron.cz www.tamron.sk

Výrobce přesných a sofistikovaných optických produktů 
pro široké spektrum průmyslových odvětví


