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A Sony lança a sua mais recente adição à
série de objetivas full-frame G Master™
com a imprescindível objetiva FE 35mm
F1.4 GM
A Sony anunciou hoje o lançamento da FE 35mm F1.4 GM (model
SEL35F14GM)– a mais recente adição à sua aclamada série de objetivas fullframe G Master - oferecendo uma qualidade de imagem de topo, bem como
um extraordinário bokeh para uma ampla gama de capacidades expressivas
num design extremamente compacto e leve. A FE 35mm F1.4 GM é um musthave para os utilizadores de produtos E-mount da Sony, pois quando
combinada com os corpos de câmaras da Sony oferece capacidades de
focagem avançadas, tornando-a ideal para uma vasta gama de utilizações,

tais como a captação de paisagens, retratos e fotografias urbanas (tanto
fotografias, como vídeos).
"Na Sony, o nosso objetivo é encher o mundo de emoção através do poder da
criatividade e da tecnologia, pelo que concebemos a FE 35mm F1.4 GM para
captar, na perfeição, os momentos que têm de ser guardados para sempre",
afirmou Yann Salmon Legagneur, Diretor de Marketing de Produtos de
Imagem Digital na Sony Europe. "Com uma fantástica resolução e uma
tecnologia de focagem inteligente num corpo com um design compacto e
leve, trata-se de uma objetiva imprescindível que não compromete a
qualidade de imagem."

Resolução superlativa numa objetiva compacta
O design ótico e tecnologia de fabrico avançados da Sony possibilitam uma
extraordinária resolução, um magnífico bokeh e um desempenho de focagem
de alta precisão numa objetiva compacta que se encaixa confortavelmente na
palma da sua mão, com apenas 524 gramas de peso e 76 mm diâmetro x 96
mm, com um diâmetro de filtro de Φ67 mm. A FE 35mm F1.4 GMintegra uma
tecnologia ótica avançada que oferece um contraste fabuloso e uma
resolução soberba. Os dois elementos XA (asféricos extremos) permitem
manter, de forma eficaz, uma extraordinária resolução ao longo de toda a
área da imagem. Além de ser extremamente móvel e manuseável, esta
objetiva de 35 mm compacta oferece um fantástico desempenho sob
condições de luminosidade mais complexas. O elemento de vidro ED,
juntamente com as restantes melhorias de ótica eliminam eficazmente a
aberração cromática e as bordas de cor roxa, para resultados de tirar o fôlego.

Extraordinário bokeh para uma ampla gama de capacidades expressivas
A FE 35mm F1.4 GM dispõe de uma abertura quase circular, graças à sua
construção de 11 lâminas - um nível raro de qualidade para uma objetiva
móvel. O meticuloso controlo da aberração esférica tanto em termos do
design, como nas fases de produção contribuem para um magnífico bokeh G
Master, que faz com que os objetos se destaquem verdadeiramente.
Inclui também dois elementos XA inovadores que fornecem primeiros planos

deslumbrantes com um bokeh suave. A combinação de uma abertura máxima
F1.4 com a flexibilidade para escolher a distância de captação ideal (distância
mínima de focagem de apenas 27 cm com uma ampliação máxima de 0,23x
no modo de focagem automática) permite ao utilizador ter o verdadeiro
controlo, bem como obter um deslumbrante bokeh tanto em fotografias,
como em vídeos.
Focagem avançada para imagens otimizadas
Dois dos motores lineares XD (extremos dinâmicos) da Sony fornecem a mais
alta eficiência de focagem necessária para uma AF (focagem automática) e
seguimento precisos, o que resulta numa fantástica resolução a qualquer
distância. Os algoritmos de controlo inovadores, desenvolvidos
especificamente para os motores lineares XD, permitem melhorar a resposta
de controlo e a precisão, bem como minimizar a vibração e o ruído, para um
desempenho de AF rápido, suave e silencioso. A focagem avançada também
pode ser alcançada durante a captação com uma taxa de fotogramas elevada.
A MF de resposta linear é ideal para efeitos de focagem criativos durante a
gravação de vídeos, pois assegura que o anel de focagem responde a
controlos subtis durante a focagem manual. A rotação do anel de focagem
traduz-se diretamente numa alteração correspondente da focagem, fazendo
com que o controlo seja imediato e preciso.

Controlo e fiabilidade profissionais
A FE 35mm F1.4 GMoferece um controlo totalmente profissional, com um
botão de bloqueio da focagem e um interruptor para o modo de focagem que
oferece suporte para um funcionamento suave e eficiente. O anel de abertura
com botões comutáveis pode ser desativado para a gravação de filmes e,
quando utilizada com uma câmara APS-C ou com um ângulo de visão Super
35 mm, esta objetiva pode ser utilizada como uma objetiva padrão
equivalente a 52,5 mm, fazendo com que a FE 35mm F1.4 GM seja a escolha
ideal para a criação de vídeos. O botão de bloqueio da focagem pode ser
atribuído a diversas outras funções através do menu no corpo da câmara,
fornecendo um acesso direto às funções vitais para os fotógrafos e
videógrafos.[i] e um elemento dianteiro com revestimento de flúor, que
repele a água, o óleo e quaisquer outros contaminantes.

Preços e disponibilidade
A nova FE 35mm F1.4 GMestará disponível no final de janeiro com um preço
de venda aproximado de 1700€.
Para mais informações sobre a nova FE 35mm F1.4 GM aceda ao link:
https://www.sony.pt/electronics/camara-lentes/sel35f14gm
Uma seleção de histórias e vídeos exclusivos, novos conteúdos emocionantes
captados com as novas câmaras e outros produtos Sony podem ser
visualizados aqui. A plataforma europeia de fotografias da Sony encontra-se
disponível em 22 línguas e publica notícias sobre produtos, concursos e uma
lista atualizada de eventos da Sony realizados em cada país.
[i] Não garantimos que seja 100% à prova de pó e de humidade

Sobre a Sony Corporation

A Sony Corporation é uma empresa de entretenimento criativo com uma base
sólida de tecnologia. Desde jogos, serviços de rede, de música, filmes,
eletrónica, Sensores de imagem até serviços financeiros, a Sony visa encher o
mundo de emoções através do poder da criatividade e da tecnologia. Para
mais informações, visite: http://www.sony.net/
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