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Pět výměnných kompaktních objektivů s bajonetem Q 
zkonstruovaných exkluzivně pro My PENTAX Q 

Tokyo, 23. června 2011,
HOYA CORPORATION PENTAX Imaging Systems Division s potěšením oznamuje zahájení výroby pěti 
výměnných objektivů zkonstruovaných pro exkluzivní používání s novým digitálním fotoaparátem 
PENTAX Q. Všechny mají nově zkonstruovaný bajonet Q, tyto nové objektivy přicházejí ve dvou 
charakteristických sériích: dva modely patří do série s vyšším výkonem a nabízí výjimečnou 
interpretaci obrazu, další tři modely jsou ze série Unique a zajišťují snadný záznam kreativních 
snímků.
Pět nových objektivů bylo vyvinuto pro exkluzivní použití s nově uvedeným digitálním fotoaparátem 
PENTAX Q se systémem výměnných objektivů — v současné době nejmenší a nejlehčí model ve své 
kategorii na světě.* Všechny mají super kompaktní konstrukci a jsou velmi lehké. Mají optimalizovaný 
kruh obrazu odpovídající rozměru senzoru CMOS instalovanému v novém těle modelu Q. To z nich 
vytváří perfektní partnery pro kapesní PENTAX Q. Charakteristika dvou objektivů ze série — vysoký 
výkon s důrazem na interpretaci obrazu a Unique série s vynikajícím poměrem ceny a snadnou 
výměnnou objektivů — nový bajonet Q dává uživatelům modelu PENTAX Q řadu objektivů Unique 
pro tvorbu snímků s odlišnou perspektivou a vizuálními efekty prostřednictvím rychlé výměny 
objektivů. 
Jako první set nových objektivů s bajonetem Q, které patří do série s vyšším výkonem PENTAX uvádí 
“PENTAX-01 STANDARD PRIME” standardní objektiv s pevným ohniskem a “PENTAX-02 STANDARD 
ZOOM” standardní objektiv se zoomem; a “PENTAX-03 FISH EYE” ultra-širokoúhlý objektiv s 
pevným ohniskem “PENTAX-04 TOY ŠIROKOÚHLÝ” a “PENTAX-05 TOY TELEFOTO” teleobjektiv 
s pevným ohniskem v sérii Unique. dva modely TOY objektivů jsou zkonstruovány pro vytváření 
charakteristických vizuálních efektů dětského fotoaparátu.
* Nejmenší a nejlehčí na světě fotoaparát se systémem výměnných objektivů k 23. 6.  2011 (založeno na 
průzkumu PENTAX).
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SPOLEČNÉ VLASTNOSTI DVOU MODELŮ OBJEKTIVŮ SÉRIE S VYSOKÝM VÝKONEM
Série objektivů s vysokým výkonem byla vyvinuta pro optimální zobrazovací schopnost s  
PENTAX Q v kombinaci s výjimečnou interpretací  obrazu. Je použita nejmodernější optika, elementy 
jsou ze speciálního skla a jsou opatřeny exkluzivními antireflexními vrstvami technologie PENTAX, 
tato série vyniká definicí obrazu dává ostré a vysoce kontrastní snímky. Motor AF motor instalovaný 
v barelu objektivu má jemný a tichý chod. Díky mechanismu závěrky, lze vestavěný automatický 
blesk PENTAX Q synchronizovat s nejkratším časem závěrky 1/2000 sekundy (nebo 1/250 sek. 
pokud je použit přídavný blesk). Objektivy mají vestavěné filtry ND (neutral density), ty lze použít 
na jasně osvětlených místech nebo když chcete exponovat s otevřenou clonou nebo je-li záměrem 
použití delší časy závěrky.

Hlavní vlastnosti objektivu “PENTAX-01 STANDARD PRIME”
Standardní objektiv s pevným ohniskem jehož fokální délka odpovídá 
47mm formátu 35mm. Jeho perspektiva odpovídá lidskému oku 
a je tedy univerzální od exponování portrétů po záběry krajiny. Se 
světelností F/1.9, lze exponovat na slabě osvětlených místech a rovněž 
lze snadno rozostřit pozadí snímku. Do konstrukce jsou začleněny dva 
vysoce hodnocené asférické optické elementy, objektiv kompenzuje 
různé optické vady a vytváří perfektní snímky s vysokým rozlišením s 
brilantním a jemným obrazem až do okrajů pole snímku.

Hlavní vlastnosti objektivu “PENTAX-02 STANDARD ZOOM”
Fokální délka pokrývá ekvivalent objektivu se zoomem 27.5-83mm 
formátu 35mm a má rozsah světelnosti F/2.8-4.5.  Tento standardní 
zoom je ideální pro různé aplikace od širokoúhlých záběrů až po 
telefoto. V jeho konstrukci jsou celkem čtyři asférické elementy s velmi 
nízkým rozptylem a nízkým lomem světla, to zajišťuje interpretaci 
obrazu při efektivním snížení chromatické aberace na minimum 
v celém rozsahu zoomu. Minimální zaostřovací vzdálenost je 30 
centimetrů v celém rozsahu fokálních vzdáleností pro jednoduché 
exponování makro snímků.

SPOLEČNÉ VLASTNOSTI TŘÍ MODELŮ Unique série 
Tato série nabízí vynikající poměr výkonu k ceně a umožňuje fotografovi vytváření různých 
typických, dramatických snímků jednoduchou změnou úhlu záběru a perspektivy pomocí rychlé a 
snadné výměny objektivů. Všechny tři objektivy mají manuální ostření, fixovanou clonu a plastový 
bajonet a v objektivu není závěrka — to jsou hlavní faktory, které přispívají velkému snížení 
rozměrů a hmotnosti oproti konvenčním výměnným objektivům.
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Hlavní vlastnosti objektivu “PENTAX-03 FISH EYE”
Ultra širokoúhlý objektiv s ekvivalentem 17.5mm formátu 35mm, má fixovanou clonu F/5.6 a nabízí 
extra široký úhel záběru 160 stupňů v diagonále obrazového senzoru, lze tak jednoduše vytvořit efekt 
rybího oka. Díky charakteristice odpovídající ultra širokoúhlému objektivu lze vytvářet úchvatné 
snímky, které nelze jinak lidským okem zahlédnout se zdůrazněním perspektivy, zkroucenými 
subjekty, efektem zonálního ostření, při kterém jsou všechny elementy v obrazovém poli zaostřené.

Hlavní vlastnosti objektivů “PENTAX-04 TOY ŠIROKOÚHLÝ OBJEKTIV” a “PENTAX-05 TOY 
TELEOBJEKTIV”
S optikou zkonstruovanou pro zamezení různých optických vad objektivů, vytváří tyto objektivy 
tlumené, příjemné snímky jako by byly exponovány dětským fotoaparátem. “PENTAX-04 TOY 
ŠIROKOÚHLÝ” má pevné širokoúhlé ohnisko s fokální délkou opovídající 35mm formátu 35mm a 
pevnou clonu F/7.1; “PENTAX-05 TOY TELEFOTO” je teleobjektiv střední fokální vzdálenosti s fokální 
délkou odpovídající 100mm formátu 35 a fixovanou clonou F/8.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
•	 PENTAX-100 PL Filtr 

Při nasazení na “PENTAX-01 STANDARD PRIME” nebo “PENTAX-02 STANDARD ZOOM”,   
polarizační filtr s průměrem 40.5mm redukuje reflexy na vodních hladinách nebo na skleněných 
plochách, které jsou těžko odstranitelné i během digitálního zpracování,  snímky jsou s tímto 
filtrem kontrastní a mají jemnou strukturu.

•	 MH-RA 40.5mm 
Kovová sluneční clona, pro objektiv “PENTAX-01 STANDARD PRIME”.

•	 PH-SBA 40.5mm 
Plastová sluneční clona, čtvercový tvar pro objektiv “PENTAX-02 STANDARD ZOOM”. 
♦ PENTAX je obchdoní značkou HOYA CORPORATION. 
♦ Design a specifikace jsou předmětem změn bez upozornění.

5 nových objektivů s bajenetem Q bude k dispozici prvý týden září 2011:
•	 PENTAX-01 STANDARD PRIME (47mm F/1.9): 

•	 PENTAX-02 STANDARD ZOOM (27.5-83mm F/2.8-4.5):  cca. 6.800,- s DPH

•	 PENTAX-03 FISH EYE (17.5mm F/5.6): cca. 3.200,- s DPH

•	 PENTAX-04 TOY ŠIROKOÚHLÝ (35mm F/7.1): cca. 2.900,- s DPH

•	 PENTAX-05 TOY TELEFOTO (100mm F/8): 2.900,- s DPH


