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NIEUW! Twee unieke Lensbaby objectieven:
de Lensbaby Sol 45 én Sol 22

Nieuw-Vennep, 7 augustus 2018: Transcontinenta BV, distributeur van Lensbaby in de
Benelux, introduceert twee nieuwe unieke Lensbaby objectieven: de Lensbaby Sol 45 en de
Lensbaby Sol 22. Lensbaby maakt al jaren prijswinnende creatieve effect objectieven, optics
en accessoires en komt nu met twee nieuwe objectieven in de line-up van hun verstelbare
objectieven.
De Lensbaby Sol 45 is een vast brandpunt 45mm F/3.5 objectief in een volledig metalen
behuizing voor selectief scherpstellen, dat een haarscherp cirkelvormig gebied van scherpte
creëert, omringd door een mooie onscherpte en een gelijkmatige bokeh. Door het objectief
te tilten, kan de gebruiker het onderwerp isoleren binnen de beelduitsnede om zo
persoonlijke beelden vast te leggen die een unieke kijk op de wereld bieden. Dankzij de
tilthoek van 8,5 graden ligt het scherpstelgebied altijd binnen het op te nemen beeld, of men
nu met een Full-Frame of een APS-C-sensor camera fotografeert. De Lensbaby Sol 45 heeft
ook de mogelijkheid om, via de verstelring de tilthoek te ‘neutraliseren’ (of te wel in het
midden vast te zetten). Door het objectief in deze vergrendelstand te draaien, weet de
gebruiker altijd wanneer het scherptepunt zich in het midden van het opnamebeeld bevindt
zodat er snel en eenvoudig scherp gesteld kan worden.
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Voor fotografen die nog wat extra creativiteit aan hun opnamen willen toevoegen, heeft de
Lensbaby Sol 45 tevens twee bokeh bladen. Deze twee bladen zijn verwerkt in scharnierende
armen die zich onder de rand het objectief bevinden en voegen tijdens de opname subtiele
lijnen en textuur toe aan de bokeh. Om de creatieve bokeh bladen te gebruiken, brengt de
gebruiker de bladen simpelweg in het gezichtsveld van de frontlens en draait ze vervolgens in
elke willekeurige richting; horizontaal, verticaal of diagonaal.
Het gebruiksgemak en de creatieve effecten die de Lensbaby Sol 45 biedt, maken dit tot het
perfecte objectief voor fotografen die nieuw zijn in de wereld van Lensbaby of die willen
experimenteren met selectieve scherpstelling. Door zijn lichte gewicht en compacte formaat
zal de Lensbaby Sol 45 snel de ‘go-to’ reisgenoot zijn, ongeacht waar men naar toe op reis
gaat.
De Lensbaby Sol 45 is overigens beschikbaar voor Canon, Nikon, Sony, Sony E, Fujifilm en
Pentax camera’s.

De Lensbaby Sol 22.
De Lensbaby Sol 22 is het eerste Lensbaby objectief dat exclusief ontworpen is voor Micro 4/3
mirrorless camera's. Dit 22mm vast brandpunt F/3.5 objectief is ontworpen om hetzelfde
effect te creëren als de Lensbaby Sol 45, die bedoeld is voor Full Frame en APS-C sensor
camera's, met een cirkelvormig gebied van scherpte omgeven door een dramatische
onscherpte en bokeh.
De Lensbaby Sol 22 werkt op dezelfde manier als de Lensbaby Sol 45. Voorzien van een 8,5
graden kantelhoek, zodat de sweet spot van scherpte altijd binnen het beeldkader valt. Dit
Lensbaby objectief is net als de Sol 45 voorzien van twee bokehbladen om subtiele lijnen en
textuur direct bij de opnamen aan de bokeh toe te voegen.
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De Panasonic en Olympus Micro 4/3 mirrorless camera's hebben een veel kleiner sensor
formaat dan bijvoorbeeld Full Frame of APS-C camera's. Dit betekent dat het grootste deel
van het creatieve effect en de onscherpte die men krijgt met een Lensbaby Sol 45 zich
“buiten” het sensorgebied van Micro 4/3 camera's bevindt en derhalve buiten het opnamevlak
‘gecropt’ zou worden. De Lensbaby Sol 22 is specifiek ontworpen om Micro 4/3 gebruikers in
staat te stellen om foto’s te maken met dezelfde dramatische onscherpte en scherpsteleffect
als de Lensbaby Sol 45 op Full Frame en APS-C camera's.
De doelgroepen voor de nieuwe Lensbaby Sol 45 en Sol 22:
1. Amateurs/ foto enthousiasts: jong of jong van geest, DSLR gebruiker met beperkte kennis
of ervaring in de fotografie, maar wel graag wil leren, die behoefte heeft aan inspiratie,
advies en ondersteuning, bijvoorbeeld een blogger, actief op Social Media en op zoek naar
een nieuwe manier om op te vallen.
2. Prosumer: de ervaren fotograaf/fotografe, op zoek naar zijn/haar passie en stimulatie van
eigen creativiteit, het vinden van een (nieuw) passie project of een manier om nieuwe
uitdagende resultaten te verkrijgen.
3. Visual creatives: jongere visual artists die zichzelf niet identificeren als fotograaf, maar
fotografie zien als een tool in hun tool kit, en die op zoek zijn naar een nieuwe creatieve
manier om zich te uiten en hun eigen content te creeren.
Prijzen en beschikbaarheid.
De Lensbaby Sol 45 en Lensbaby Sol 22 hebben een adviesverkoopprijs inclusief B.T.W. van €
199,99. de De Lensbaby Sol 45 is vanaf de 2e helft van augustus beschikbaar en de Lensbaby
Sol 22 vanaf midden september bij de standaard online en offline retailers in de Benelux.
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KENMERKEN LENSBABY SOL 45:
- Brandpuntsafstand: 45mm
- Diafragma: vast F/3.5
- Bokeh bladen (met een diafragma van F/5) voegen textuur toe aan de onscherpe gebieden
- Minimale scherpstelafstand: 36cm
- Maximale scherpstelafstand: oneindig
- Filterdraad: 46mm
- Scherpstellen: handmatig
- Tilthoek: 8,5 graden
- Maximale vergotingsmaatstaf: 1:6
- Gewicht: 272 gram
- 3 multi coated glaselementen, in 2 groepen
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KENMERKEN LENSBABY SOL 22:
- Brandpuntsafstand: 22mm
- Diafragma: vast F/3.5
- Bokeh bladen (met een diafragma van F/5) voegen textuur toe aan de onscherpe gebieden
- Minimale scherpstelafstand: 9cm
- Maximale scherpstelafstand: oneindig
- Filterdraad: 46mm
- Scherpstellen: handmatig
- Tilthoek: 8,5 graden
- Maximale vergotingsmaatstaf: 1:3
- Gewicht: 145 gram
- 3 multi coated glaselementen, in 2 groepen

