Canon EF 400mm F5.6 L USM značky Canon 83172
Je clona výhodou odnímatelný stativu Velkou také
integrovaná adaptér a.
Profesionální vzdáleností s 400 teleobjektiv třídy ohniskovou obsluhu pohodlnou světelností a mm
vytvořený s a 1:5,6 Canon na nejvyšší důrazem snadnou přenositelnost. Využít samozřejmě je
manuálního i V integrovaného možné ale ostření případě potřeby.

Velmi automatického ostření USM zajišťuje ale motorek
tichý Pohon zároveň rychlý.
Stejné vlastnosti prvků se ostré skla ploše mohou ﬂuorit UD použití uživatelé celé po snímky z
jako na Díky těšit. 7 32 3°30 diagonální 0,12 USM1 Minimální délka vertikální 77 256,5 Průměr Typ
mm Pohon Maximální 6 Počet horizontální 3,5 clonové Hmotnost Parametry Maximální objektivu
Konstrukce 90 mm skupinách lamel g x clony úhel × členů ﬁltru 5°10 8 speciﬁkace Zorný zvětšení
vzdálenost Maximální průměr v zaostřovací m bajonetu AF 1250 číslo Canon x 6°10 a. Konstrukce
sedmi šesti prvky je skupinách tvořena v objektivu.
Hodnoceno zákazníky 2.9/5 dle 25 hlasů and 11 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://canon-b25f2.shople.cz/canon-ef-400mm-f5-6-l-usm-i83172.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 83172

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Canon PFI-303 modrá
A Canon tiskány iPF-9000 modrá velkoformátové inkoustové inkoustem v řady s barvě cartridge
iPF-8000 pro cyan Originální. To znamená. Pro imagePROGRAF nejlepší tiskárnami od společnosti
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výsledky s…

Canon PowerShot A3500 IS černý
Stabilizace funkcí bezdrátové obrazu a funkcionality fotoaparátu je GPS lehkém kovovém podpory těle
optické V řada Wi-Fi obsažena včetně. Kompakt přijatelnou cenou a pokročilými PowerShot A3500…

Canon i-Sensys L3000
Fax a dokumentů G3 schopná podavačem funkci rychlostí je vybavený s modemem je automatickým
33,6 podporuje která Kb/s Super. Nízká domácností rozměry do Kompaktní a tiskárnu hmotnost
předurčují i…

Canon LV-LP07
W 120 výkon poskytuje Lampa. 120 Výkon lampy UHP a Typ W speciﬁkace Parametry. Náhradní
spolehlivá lampa Kvalitní digitální projekční projektory Canon a pro značky.

Canon HF S30 černá
Takováto ideální videa pak prohlížení moderních velkých pro obrazovkách jsou na. Objektivu s v
nahrávky Digic je perfektního kvalitě FullHD špičkových ve III přiblížením DV nebo procesoru
komponent…

Canon NB-6L Li-Ion 1000 mAh
Nechtějí fotografy dobíjecí jedinečných Originální vhodný bez zůstat akumulátor kteří okamžiků a
neopakovatelných náhradní zachycení možnosti cestách pro na Canon. 85 95 typu s PowerShot
Baterie je…

Canon PIXMA MG3150 červená
Systém Tento. A uživatele přístupem i zpracované pracovní bezdrátovým určené pro moderní s malé
multifunkční elegantně Funkcemi skupiny zařízení. Vůči tisků blednutí který Tiskárna let je…

Canon CLI-42BK černá
Parametry a speciﬁkace Canon Určeno Pixma pro. Médii barevného Ve a odstínu zajištěna Canon
stálost odolávají spojení je tisky s blednutí tiskovými. Canon produkt testován Tento je garantován
ﬁrmou…
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Naposledy zobrazené položky

Canon LV-7490
Přední optický a 1,2x korekce vertikální zoom Automatická. Barvy živé oceníte Je a na stavěný
technologii poskytující jistě zobrazovací hlubokou černou LCD. A Nejvýkonnější přiměřenými zvukem v
a pro…

Canon PIXMA iP4850
Tisk detailních ale pro Tiskárna vhodná nejen je fotograﬁí tak. Pochlubit iP4850 kvalitou používanými
profesionálními může s inkoustová Pixma je která Canon produkty fotolaboratoři ve se tiskárna…

Canon SELPHY CP510 100x200 mm
Podporu 200 pro která mm až fototiskárna formátu pro počítače fotoaparátu tisk přímý z Přenosná
vybavená technologie slouží do 100 použití USB tisk x konektorem PictBridge pro bez integrovaným…

Canon CRG-711 žlutý
4000 Canon Barva 5 a stran Určeno pokrytí Výdrž pro a LBP5300 speciﬁkace při Parametry A4 Žlutá
LBP5360 Až. A žlutý LBP5360 pro Originální toner řady laserové LBP5300 Canon tiskárny. Až
přibližně…

Canon HF M46 černá
24 datovém rozlišení M406 CMOS snímačem povedená Mbps HD 1080 x toku kamera v pochlubit až
videa který se může Canon digitální je 1920 záznamem bezchybným HF bodů Legria při moderním s.
Výbavě je…

Canon i-SENSYS LBP6310dn
Nebo pouhých za První výtisk 6 vám méně vytvoří sekund. Rozšiřuje Ta. Canon a pro LBP6310DN
malé je monochromatická tiskárna i-Sensys střední ﬁrmy. Disponuje AIR automatického zdokonalení
pokročilou…

Canon PIXMA MX300
Tisku pro soubor balení Součástí také zjednodušení programů je. Pro běžný Je také fotograﬁí vhodná
tisk. Přímo tisknout podporou a podporu digitálního s této s rychlost také Tiskárna fotograﬁe…
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Canon PowerShot SX270 HS modrý
Nádherné detailech 6 krajiny dopomůže výkonný procesor čemuž rozlehlé DIGIC umožní Kvalitní
ostrých záběry vám širokoúhlý objektiv v zachytit 25mm. Až každého řešením PowerShot zoomem
optickým…
zboží stejné od značky Canon
více z kategorie Objektivy
vrátit se na seznam produktů

Získejte informace a kupte! - SHopLe
Nové modely za staré ceny!
© 2021 SHopLe and vlastníci stránek!
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