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YANG COCOK DENGAN SAYA?
Seri RF adalah serangkaian lensa berkualitas tinggi yang 

didedikasikan untuk kamera mirrorless full frame EOS R. 
Mari jelajahi berbagai minat fotografi dan temukan mana 

yang terbaik untuk Anda.

Anda ingin memotret orang-teman, keluarga, orang asing 
di jalan, dll. Anda tertarik dengan cara orang berinteraksi 
dan berbagai ekspresi wajah mereka, dan sering disuruh 
untuk mengambil foto keluarga atau teman yang sedang 

berkumpul.

Lensa ini menghasilkan ketajaman yang Anda perlukan 
dalam foto, dan kinerjanya di saat cahaya rendah sangat 

mengesankan terutama di lingkungan sekitar dengan 
cahaya remang-remang (misalnya dengan cahaya dari 
lilin untuk makan malam). Aperture lebar f/1.2 adalah 

kedalaman bidang yang lebih dangkal, memastikan latar 
belakang Anda menjadi buram saat subjek Anda fokus.

Anda bepergian lebih dari empat kali setahun dan senang 
menunjukkan foto liburan Anda kepada keluarga dan 

teman-teman Anda. Anda lebih suka foto berkualitas tinggi 
untuk menunjukkan keahlian fotografi Anda di media sosial.

Selain bepergian, Anda juga tertarik untuk mendapatkan 
bidikan gambar jarak dekat seperti tanaman dan hewan.

Lensa sudut lebar ini sangat cocok untuk fotografi lanskap 
dan perjalanan. Dengan aperture o�/1.8, Anda akan melihat 
subjek Anda yang tajam dengan latar belakang yang buram. 

Selain itu, lensa ini dilengkapi dengan pembesaran makro 
0.5x, yang artinya lensa ini memberi Anda kemampuan 
untuk menangkap detail subjek yang rumit dari dekat.

Lensa RF 35 mm f/1.8 IS Macro STM

Minat Anda dalam fotografi tidak terbatas hanya pada satu 
kategori saja. Anda mengambil foto segala sesuatu di saat 
melakukan perjalanan bisa saja orang, hewan peliharaan, 

makanan ataupun jalanan. Terkadang Anda juga menikmati 
untuk merekam video pendek untuk proyek pribadi Anda.

Fleksibilitas adalah kunci ketika berbicara tentang 
kemampuan lensa ini. Mencakup sudut lebar, standar, dan 
zoom telefoto, ini adalah lensa yang Anda perlukan untuk 

mencakup semua hal dalam petualangan harian Anda. Lensa 
ini dilengkapi dengan Image Stabilizer 5-stop untuk 

mendapatkan gambar tanpa goncangan.

Anda adalah seorang fotografer pernikahan dan event 
yang mencari lensa yang cepat dan fleksibel. Anda 

memerlukan lensa serba guna sehingga Anda tidak perlu 
membawa banyak lensa pada suatu tugas. Anda 

menginginkan sesuatu yang memiliki fokus senyap dan 
cukup cepat untuk menangkap momen yang tepat.

Lensa ini memiliki aperture o�/2.0, dan pemfokusan 
otomatisnya yang cepat dan tenang, dan pada saat yang sama 

memungkinkan Anda untuk memperbesar hingga jarak 
tertentu. Kualitas gambarnya yang tinggi ditambah dengan 

fleksibilitas, Anda akan mendapatkan lensa serba guna untuk 
memotret orang dan momen-momen penting dari belakang 

dan jauh. Fokus otomatis lensa juga memungkinkan Anda 
menikmati mode senyap saat memotret subjek terutama 

selama berpidato atau presentasi.
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Lensa RF 50 mm f/1.2L USM

Lensa RF 24-105 mm f/4L IS USM

Lensa RF 28-70 mm f/2L USM

Lensa RF 35 mm 
f/1.8 IS Macro STM

Lensa RF 50 mm 
f/1.2L USM

Lensa RF 24-105 mm 
f/4L IS USM

Lensa RF 28-70 mm 
f/2L USM

Lensa ini digunakan untuk ilustrasi dan mungkin tidak mewakili produk yang sebenarnya.


