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Sony kondigt nieuwe adapter voor Amount objectieven aan
LA-EA5 adapter biedt geavanceerde autofocusmogelijkheden voor A-mount
objectieven bij gebruik van de nieuwste Sony E-mount camera’s
Sony Benelux introduceert vandaag de LA-EA5 adapter voor 35 mm fullframe A-mount objectieven. Met deze adapter kunnen gebruikers
camerabehuizingen met E-mount eenvoudig aan objectieven met A-mount
koppelen.
Deze A-mount adapter biedt gebruikers toegang tot de snelle autofocus en
andere opnamenfuncties van Sony's nieuwste camera’s met E-mount.
Gebruikers kunnen profiteren van de functies van deze camera’s voor zowel
SSM-objectieven (Super Sonic wave Motor) en SAM-objectieven (SAM =

Smooth Autofocus Motor) met A-mount. Tevens biedt de adapter
ondersteuning voor A-mount objectieven die geen interne focusmotoren
hebben.
Bij gebruik van de Alpha 7R IV of Alpha 6600 is het mogelijk om continu
opnames met AF/AE-tracking tot 11 fps te maken met SSM/SAM-objectieven
en objectieven zonder interne focusmotoren. Dit zijn bijvoorbeeld deSonnar
T* 135 mm F1.8 ZA en Planar T* 85 mm F1.4 ZA. AF. Deze objectieven bieden
bij gebruik van deze adapter Real-time Eye AF voor zowel mens als dier,
Real-time Tracking en AF/AE-tracking.
De LA-EA5 heeft een compact ontwerp met een diafragma-regelsysteem en
een nieuw ontwikkelde compacte AF-motor. Dit biedt een comfortabele
bediening bij gebruik op een camerabehuizing met E-mount. Tevens is de
diameter gelijk met die van de A-mount adapter. De LA-EA5 maakt een
eenvoudige bediening mogelijk op full-frame camerabehuizingen met Emount, zelfs wanneer de camerabehuizing is uitgerust met een verticale
handgreep.
De LA-EA5 is vanaf november in de Benelux beschikbaar voor €300.
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