
ویر ا

الع
تص ي  

دسات  
لفن  لل



1,5
/5
0

2/
35

5,6
/2
0

الحد األدنى المطلوب  

لكامیرات سوني  
وّسع آفاق إبداعك مع العدسات المصممة خصیصا لكامیرا سوني الخاصة بك   الصفحة 4  الصفحة 6  الصفحة 8 

یتا
زین

  ر

یتا
زین

  ر

اسور
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1,5/50
Sony E

زینیتار  

عدسة سریعة بتصمیم رجعي بطول بؤري عادي مصممة للكامیرات الرقمیة غیر المزودة بمرآة.  لدى العدسة فتحة عالیة 
للتصویر  الخلفیة.  مثالیة  المنخفضة، مع وجود ضبابیة خفیفة في  التصویر في ظروف اإلضاءة  F/1,5،تضمن عملیة 

الفوتوغرافي الیومي والصور الشخصیة 

فوتو شكوال. رف 

 : نوع التركیب متوافق میكانیكیًا مع الحربة

50 ملم المسافة البؤریة 

 ° 43 حقل الزاویة  

 3/7

1٫5 الحد األقصى للفتحة  

22 الحد األدنى للفتحة  

13 عدد فصوص الفتحة 

0,7 المسافة األدني للتركیز البؤري  

 40,5الحجم المحدد للفلتر  

ج287 الوزن 

م

ملم

المخطط البصري للمجموعة / العناصر

x 47,6  6 مم ) القطر×  الطول (من الحربة 1,5
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2/35
Sony E

زینیتار  

عدسة عالیة  السرعة  بزاویة عریضة معتدلة في تصمیم رجعي، مصممة لالستخدام  
على الكامیرات الرقمیة بدون مرآة.  لدى العدسة فتحة  سریعة  F/2، تضمن عملیة 

التصویر في ظروف اإلضاءة المنخفضة، مع وجود ضبابیة خفیفة في الخلفیة. 

فوتو شكوال. رف  

 : نوع التركیب متوافق میكانیكیًا مع الحربة

35 ملم المسافة البؤریة 

 ° 62,5 حقل الزاویة  

 5/7

2 الحد األقصى للفتحة  

22 الحد األدنى للفتحة  

9 عدد فصوص الفتحة 

م المسافة األدني للتركیز البؤري

46 ملم الحجم المحدد للفلتر  

300 جالوزن 

0.5

x 47,2  6 مم ) القطر×  الطول (من الحربة 1,5

المخطط البصري للمجموعة / العناصر
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5,6/20

1,9
/5
8

2,2
/8
5

Sony E

روسار  

غیر  الرقمیة  الكامیرات  في  لالستخدام  قدیم  بتصمیم  واسعة  بزاویة  عدسة 
المزودة  بمرآة.  تحتوي العدسة على  مجال زاویة واسع وتشویھ مصحح، مما  

یسمح باستخدامھا كعدسة منظر طبیعي  

 : نوع التركیب متوافق میكانیكیًا مع الحربة

20 ملم المسافة البؤریة 

 ° 95 حقل الزاویة  

/المخطط البصري للمجموعة 
4/6 العناصر  

5٫6 الحد األقصى للفتحة  

22 الحد األدنى للفتحة  

7 عدد فصوص الفتحة 

0,5 المسافة األدني للتركیز البؤري  

49 ملم الحجم المحدد للفلتر  

ج100 الوزن 

م

 

ریب
ق

 ًا
ل

الطمس الحلزوني  علبی
قم بإنشاء أنماط ضبابیة فریدة من نوعھا للصور والمناظر الطبیعیة ومشاھد الشوارع   الصفحة 10  الصفحة 12 

سی
ینا

ل
 

سی
ینا

ل
 

61.5 × 29.6 ملم  ) القطر×  الطول (من الحربة
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1,9/58
Canon EF

Nikon F

سیلین ا 

العاكسة   األحادیة  العدسة  الرقمیة والكامیرات ذات  للكامیرات  للتركیز مصممة  عدسة سریعة ذات مسافة عادیة بؤریة 
بتنسیق إطار  24  ×  36  مم.  تتمتع بنظام التركیز البؤري الیدوي وإعدادات الفتحة.  كما أن لدیھا القدرة على تغییر طبیعة 

الرسم في منطقة عدم وضوح (بوكي) ومثالیة اللتقاط الصور والمناظر الطبیعیة ومشاھد الشوارع  

فوتو شكوال. رف 

 : نوع التركیب متوافق میكانیكیًا مع الحربة

58 ملم المسافة البؤریة 

°28,2-°27 حقل الزاویة  

المخطط البصري 
3/4 المجموعات / العناصر

1٫9 الحد  األقصى للفتحة  

16 الحد األدنى للفتحة  

8 (Nikon)  عدد فصوص الفتحة 
  (Canon) 12

0,8 المسافة األدني للتركیز البؤري  

62 ملم الحجم المحدد للفلتر  

الوزن 
  (Nikon) 450 ج

  (Canon) 400 ج

  (Nikon) مم x 74,2 73
  (Canon) مم x 76,2 73

 ) القطر×  الطول (من الحربة
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2,2/85  

1,5
/8
5

Canon EF Nikon F

سیلین ا 

عدسة صور قیاسیة ذات فتحة عدسة  سریعة  مصممة اللتقاط صور بورتریھ 
العدسة بنمط خاص تم الحصول علیھ  بكامیرات رقمیة كاملة اإلطار .  تتمیز 
أثناء التصویر. مثالیة للصور  الفنیة، فضال عن التقاط صور عائلیة تجاریة.  

 : نوع التركیب متوافق میكانیكیًا مع الحربة

85 ملم المسافة البؤریة 

 ° 28 حقل الزاویة  

المخطط البصري 
 3/4

المجموعات / العناصر

2٫2 الحد األقصى للفتحة  

16 الحد األدنى للفتحة  

8 (Nikon)  عدد فصوص الفتحة 
  (Canon) 12

1 م المسافة األدني للتركیز البؤري  

62 ملم الحجم المحدد للفلت

الوزن 
  (Nikon) 560 ج
 (Canon) 630 ج

الضبابیة الفریدة 
طور  قدراتك الفنیة بفضل العد سات التي تسمح لك بتحقیق  مؤثرات ضبابیة فریدة حقً ا  الصفحة 14 الصفحة 16 الصفحة 18 

 ةسدع
ولیھی

-س
40

-2

یتا
زین

0,9  ر
5/
50

یتا
زین

1,4  ر
/7
5 H

E

  (Nikon) مم x 78  76,5
  (Canon) مم x 80  76,5

 ) القطر×  الطول (من الحربة
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1,5/85
Canon EF Nikon F М42

@mironovatanyahoo 

عدسة ھیلیوس-40-2

ضحل  مجال  عمق  على  بالحصول  یسمح  مما  فتحة  سریعة،  بنسبة  العدسة  تتمیز 
وضبابیة خلفیة  "ملتویة"  فریدة من نوعھا، والتي تكون مفیدة بشكل خاص عند التقاط  

صور فنیة. وستبدو الصورة ناعمة، مع تأثیر ألوان مائیة 

 : نوع التركیب متوافق میكانیكیًا مع الحربة

  :المؤلف
تاتیانا میرونوف ا 

85 ملم المسافة البؤریة 

 ° 28 حقل الزاویة  

4/6 المخطط البصري للمجموعة / العناصر

1٫5 الحد األقصى للفتحة  

22 الحد األدنى للفتحة  

10 عدد فصوص الفتحة 

0,8 المسافة األدني للتركیز البؤري  

67 ملم الحجم المحدد للفلتر  

الوزن 
  (Nikon) 810 ج

  (Canon) 820 ج
  (М42) 810 ج

 ) القطر×  الطول (من الحربة
  (Nikon) مم x 89,5 82
  (Canon) مم  x 92 82
  (М42) مم х 90,5 82

م
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0,95/50
Sony E

anna_malakhova

زین یتار  

الفتحة  مرآة.  تتیح  بدون  الكامل  اإلطار  ذات  للكامیرات  الصور  التسلسلیة  أقوى عدسات  من  واحدة 
األسرع  التصویر بالید في ظروف اإلضاءة المنخفضة والحصول على خلفیة ضبابیة قویة، وھي ق یمة 

للغایة في التصویر الفوتوغرافي للفنون الجمیلة 

المؤلف:
آنا ماالخوف ا 

 : نوع التركیب متوافق میكانیكیًا مع الحربة

50 ملم المسافة البؤریة 

 ° 44 حقل الزاویة  

8/9 المخطط البصري للمجموعة / العناصر

0٫95 الحد األقصى للفتحة  

16 الحد األدنى للفتحة  

14 عدد فصوص الفتحة 

0,7 المسافة األدني للتركیز البؤري  

72 ملم الحجم المحدد للفلتر  

1200 الوزن 

م

ج

x 117,5  85,5  مم   ) القطر×  الطول (من الحربة
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1,4/75 HE

1,4
/8
5

3,5
/8

2,8
/1
6

1,2
/5

0S

2,8
/6
0 E

A

Sony E

زینیتار  

مرآة.  تتمیز   بدون  الكامل  اإلطار  ذات  فوتوغرافیة  سریعة  للكامیرات  عدسة 
بخلفیة ضبابیة  "ملتویة"  فریدة، مثل عدسة ھیلیوس  -40..  لیس  لدى العدسة  

نظیر 

 : نوع التركیب متوافق میكانیكیًا مع الحربة

75 ملم المسافة البؤریة 

 ° 33 حقل الزاویة  

/المخطط البصري للمجموعة 
4/6 العناصر  

1٫4 الحد األقصى للفتحة  

16 الحد األدنى للفتحة  

12 عدد فصوص الفتحة 

0,8 المسافة األدني للتركیز البؤري  

62 ملم الحجم المحدد للفلتر  

600 الوزن 

م

ج

زینیت الكالسیك   استكشف عالم البصریات الیدویة من خالل عدسات زینیت الكالسیكیة 

الصفحة 20 الصفحة 22 الصفحة 24 الصفحة 26 الصفحة 28 

یتا
زین

  ر

یتا
زین

  ر

یتا
زین

  ر

یتا
زین

  ر

یتا
زین

  ر

كام
رو

70.5 × 93 ملم   ) القطر×  الطول (من الحربة
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1,2/50S
Canon EF Nikon F

fotovgorode

زینیتار  

الكامیرات مع تنسیق إطار  APS-C.  تسمح لك الفتحة   العدسة لالستخدام على  تم تصمیم 
السریعة  بالتصویر حتى في اإلضاءة المنخفضة دون استخدام حامل ثالثي القوائم، وكذلك  

. للحصول على خلفیة ضبابیة  ناعمة عند التقاط الصور الشخصیة 

  :المؤلف
سیمیون كلیمنكو  

 : نوع التركیب متوافق میكانیكیًا مع الحربة

50 ملم المسافة البؤریة 

 ° 32 حقل الزاویة  

7/8 المخطط البصري للمجموعة / العناصر

1٫2 الحد األقصى للفتحة  

16 الحد األدنى للفتحة  

9 عدد فصوص الفتحة 

0,45 الم سافة األدني للتركیز البؤري  

62 ملم الحجم المحدد للفلتر  

680 ج (Nikon)  الوزن 
  (Canon) 690 ج

x 75  74,5 مم (Nikon)  القطر×  الطول (من الحربة
 (Oanon) مم x 77,5  74,5

م
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2,8/16
Canon EF Nikon F М42

denissaperov

زینیتار  

مصممة لالستخدام على كامیرات ذات عدسة أحادیة عاكسة.  تتمتع العدسة من نوع 
قطر "عین السمكة " بمجال زاوي 180 درجة على طول قطري اإلطار. یتم تحقیق  
للوھج.  تتمیز  العالیة  الحمایة  بسبب  الصورة  وجودة  الطبیعیة  األلوان  إنتاج  إعادة 

بالقدرة على نقل التفاص یل الصغیرة للكائن 

دينیس سابیروف  

 : نوع التركیب متوافق میكانیكیًا مع الحربة

16 ملم المسافة البؤریة 

 ° 180 حقل الزاویة  

7/11 المخطط البصري للمجموعة / العناصر

2٫8 الحد األقصى للفتحة  

22 الحد األدنى للفتحة  

6 عدد فصوص الفتحة 

0,3 المسافة األدني للتركیز البؤري  

26,5  ملالحجم المحدد للفلتر  

الوزن 
  (Nikon) 350 ج

  (Canon) 350 ج
  (M42) 310 ج

x 48 60  مم (Nikon)  قطر ×  طول 

م
    ::الالممؤلؤلفف

x 50,5 60 مم (Canon)  (من الحربة) 
  (M42) مم  x 49 64
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3,5/8
Canon EF Nikon F

exert_photo

زینیتار  

تم تصمیم العدسة ذات الزاویة  الواسعة للغایة لالستخدام في الكامیرات ذات العدسة  
األحادیة العاكسة.  عدسة عین السمكة الدائریة لدیھا مجال رؤیة  180  درجة في جمیع  
االتجاھات.  أثناء التصویر باستخدام مستشعر كامل اإلطار، فإنھ یالئم الصورة في 
دائرة؛ وعند التصویر باستخدام مستشعر اقتصاص، فإنھ یقوم بمد الصورة، مما یؤدي 

إلى تعتیم زوایا اإلطار  

 : نوع التركیب متوافق میكانیكیًا مع الحربة

    ::الالممؤلؤلفف
ألبرت ھانويامن  

8 ملم

 180 ° 

 6/8

 3٫5

 22

 6

 0,15

— 

  (Nikon) 650 ج
  (Canon) 690 ج

  (Nikon) مم  x 82 89
  (Canon) مم x 84,5 89

المسافة البؤریة 

حقل الزاویة  

المخطط البصري للمجموعة / 
العناصر

الحد األقصى للفتحة  

الحد األدنى للفتحة  

عدد فصوص الفتحة 

المسافة األدني للتركیز البؤري  

الحجم المحدد للفلتر  

الوزن 

 ) القطر×  الطول (من الحربة

م



26 27

 

1,4/85
Canon EF Nikon F

kronberg.ph

زینیتار  

تتمیز العدسة الرئیسیة صغیرة الحجم بفتحة عدسة سریعة للحصول على عمق مجال  
الصور  التقاط  أثناء  خاص  بشكل  تماًما،الضروریة  ناعمة  خلفیة  وضبابیة  ضحل 

الكالسیكیة، وفي ھذا الوقت تقوم بمعالجة الھدف بكل تفاصیلھ. 

  :المؤلف
أندريه كرونبرغ  

 : نوع التركیب متوافق میكانیكیًا مع الحربة

85 ملم المسافة البؤریة 

 ° 28 حقل الزاوی

5/7 المخطط البصري للمجموعة / العناصر

1٫4 الحد األقصى للفتحة  

22 الحد األدنى للفتحة  

8 عدد فصوص الفتحة 

0,85 المسافة األدني للتركیز البؤري  

72 ملم الحجم  المحدد للفلتر  

م

الوزن 

 ) القطر×  الطول (من الحربة

  (Nikon) 580 ج
  (Canon) 600 ج

  (Nikon) مم x 59,5 78
  (Canon) مم  x 62 78
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2,8/60
Canon EF

Nikon F

@mironovatanyahoo 

زینیتار  

مصممة لالستخدام على الكامیرات الرقمیة والكامیرات ذات العدسة األحادیة  
العاكسة السینمائیة. تتمیز العدسة الماكرو بفتحة یتم التحكم فیھا إلكترونیاً وتسمح لك 

بتصویر أشیاء صغیرة بمقیاس یصل إلى 1 :1 

  :المؤلف
تاتیانا میرونوف ا 

 : نوع التركیب متوافق میكانیكیًا مع الحربة

60 ملم المسافة البؤریة 

 ° 31 حقل الزاویة  

7/8 المخطط البصري للمجموعة / العناصر

2٫8 الحد األقصى للفتحة  

22 الحد األدنى للفتحة  

6 عدد فصوص الفتحة 

0,23 المسافة األدني للتركیز البؤري  

67 ملم الحجم المحدد للفلتر  

590 ج (Nikon)  الوزن 
  (Canon) 590 ج

ماكرو EA م

 (Nikon) مم x 78,9 76
 (Canon) مم x 81,4 76  ) القطر×  الطول (من الحربة



30 31

2,8
/2
1

1/
35

1/
50

خاص بالنسبة لكامیرا 

 M زینیت

اكتشف مجموعة كاملة من قدرات كامیرا زینیت- М مع عدسات مصممة خصیصا لھا 

الصفحة 32  الصفحة 34  الصفحة 35 

یتا
زین

  ر

یتا
زین

  ر

یتا
زین

  ر
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1/35
Leica M

vilbor

زینیتار  

في ظروف   بالتصویر  الفرید  السطوع  بمرآة.  یسمح  المزودة  الكامل غیر  اإلطار  ذات  للكامیرات  السرعة  فائقة  عدسة 
اإلضاءة المنخفضة.  تتمیز العدسة بعمق مجال ضحل وخلفیة ضبابیة ناعمة.  مناسبة ألنواع التصویر مثل الصور الشخصیة 

والمناظر الطبیعیة الحضریة والطبیعیة، إلخ . 

  :المؤلف
بافل بريتوال  

 : نوع التركیب متوافق میكانیكیًا مع الحربة

35 ملم المسافة البؤریة 

 ° 61,7 حقل الزاویة  

8/9 المخطط البصري للمجموعة / العناصر

1 الحد األقصى للفتحة  

16 الحد األدنى للفتحة  

10 عدد فصوص الفتحة 

0,8 المسافة األدني للتركیز البؤري  

72 ملم الحجم المحدد للفلتر  

740 الوزن 

م

ج

x 88 74  مم   ) القطر×  الطول (من الحربة
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1/502,8/21

Leica MLeica M

زینیتار  

عدسة مدمجة  فائقة السرعة  ذات طول بؤري عادي، مصممة للكامیرات بدون  
مرآة مع أو بدون جھاز تحدید المدى.  تحتوي العدسة على  M-mount، مما  
كامیرات   مھایئات في  كامیرات  Leica  ومن خالل  باستخدامھا على  یسمح 
استخدامھا   المصحح  والتشویھ  الواسع  الزاوي  المجال  أخرى.  یسمح  مختلفة 

لتصویر المناظر الطبیعیة والدیكورات الداخلیة في اإلضاءة المنخفضة 

 : نوع التركیب متوافق میكانیكیًا مع الحربة

21 ملم المسافة البؤریة 

° 90 حقل الزاویة    

المخطط البصري للمجموعة/  
7/10 العناصر  

2٫8 الحد األقصى للفتحة

22 الحد األدنى للفتحة  

8 عدد فصوص الفتحة 

0,5 المسافة األدني للتركیز البؤري  

58 ملم الحجم المحدد للفلتر  

500 الوزن 

م

ج

 

 

زینیتار  

الرقمیة  الكامیرات  على  لالستخدام  مصممة  فائقة  السرعة  عدسة  بورتریھ 
واألفالم بدون مرآة.  تحتوي العدسة على  M-mount، مما یسمح باستخدامھا  
على كامیرات  Leica  ومن خالل مھایئات في كامیرات مختلفة أخرى.  یتیح 
السطوع العالي للغایة F/1 بالتصویر بیدیك في ظروف اإلضاءة الخافتة، مع 

ضبابیة خلفیة ناعمة 

 : نوع التركیب متوافق میكانیكیًا مع الحربة

50 ملم المسافة البؤریة 

 ° 45 حقل الزاویة  

المخطط البصري للمجموعة 
7/10 العناصر  

1 الحد األقصى للفتحة  

16 الحد األدنى للفتحة  

11 عدد فصوص الفتحة 

0,8 المسافة األدني للتركیز البؤري  

67 ملم الحجم المحدد للفلتر  

770 الوزن 

73 × 83.7 ملم ) القطر×  الطول (من الحربة

م

ج

 ق

 ًاریب
ل

 علبی

60.5 × 54 ملم   ) القطر×  الطول (من الحربة
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  :المؤلف
نیكیتا دروبیشیف  

زينیت إم  
  .Leica M كامیرا رقمیة بجھاز تحدید المدى مع حامل

 LEICA MAX 24 MP CMOS Sensor
عدد وحدات البكسل الفعالة: 24 ملیون بكسل  

 ISO 200 - ISO 6400, Auto ISO

مغالق المستوى البؤري من النوع المزدوج لعرض الصور  
الكالسیكیة والعرض المباشر  

4000/1 ثانیة -60 ثانیة، تزامن فالش 
180/1 ثانیة  

سرعة بوابة الكامیر ا

2 ثانیة / 12 ثانیة  جھاز بدء التشغیل التلقائي 

SD / SDHC / SDXC من بطاقة الذاكرة   جھاز التخزین 

DNG™ (RAW مضغوطة مسبقاً أو غیر  
 JPEG ،(مضغوطة

تنسیق ملف الصورة  

تلقائي/ ضوء النھار/ غائم / ظل / تنجستن/  فلورسنت دافئ/  بارد  
فلوریسنت /  فالش/  یدوي (بطاقة  رمادیة) / كیلفن  13100-2000 

Quicktime تنسیق ,(Motion JPG) ضغط الفیدیو في وقت واحد

  (VGA) 480 * 640 ،دقة الفیدیو : 1080 بكسل، 720 بكسل
معدل أخذ عینات الفیدیو: 25 إطاًرا في الثانیة، 24 إطاًرا في الثانیة، 30

إطاًرا في الثانیة (VGA فقط) 
المیكروفون:  أحادي، یتوفر محول میكروفون استریو اختیاریًا

تسجیل الصوت :  ضبط المستوى التلقائي، تعدیل المستوى الیدوي (متوفر
أثناء التسجیل)

التعویض: -3 فولت إلى +3 فولت، 3/1 و توقف
f-stop 3/2/1 /  0.5 ،التعریض المتدرج : 5/3 إطارات

،(TTL) في وضع معین المنظر الكالسیكي: من خالل معایرة العدسة
 . المتمركزة بفتحة متغیرة

في Live View ووضع معین المنظر الممتد: من خالل قیاس العدسة  
(TTL) أو قیاس المنتصف أو القیاس الدقیق أو متعدد المجاالت. قیاس

 SCA-3000/2  مع وحدات فالش قیاسیة TTL  مركزي للفالش

توازن اللون األبیض  

تسجیل الفیدیو 

معرض الصور 

المعایرة 

ضبط یدوي لسرعة الغالق مع االتصال  
المباشر، الوضع  A مع االتصال المباشر  

معلمات التعرض  

،سرعة الغالق التلقائیة( A-الوضع) 
 ) التعرض الیدوي ( M-الوضع

أوضاع اختیار التعرض عند التصویر  

 152x42x80~ األبعاد (العرض× العمق×  االرتفاع) 

~ 710 غرا  الوزن

نوع الكامیرا 

مستشعر الصورة  

نطاق الحساسیة  

بوابة التصویر الفوتوغرافي  
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للمالحظات 



ش. م. ع "  مصنع كراسنوغورسك الذي سمي على اسم س . أ . زفیریفا" 
الھاتف.: +7 (495) 561-8887, +7  (495) 561-2708, + 7 ( 495)  561-8008

 Е-mail: info@zenit.photo, gp@zenit-kmz.ru
 www.zenit-optics.ru

 www.shvabe.com
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