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LOẠI NÀO PHÙ 
HỢP VỚI TÔI?

Sê-ri RF là một dòng ống kính chất lượng cao dành 
riêng cho máy ảnh không gương toàn khung hình 

EOS R. Hãy cùng chúng tôi khám phá những sở 
thích chụp hình khác nhau và tìm hiểu loại ống 

kính nào phù hợp nhất với bạn.

Bạn thích chụp ảnh con người-bạn bè, gia đình, 
người lạ trên đường phố, v.v. Bạn tò mò về cách 

mọi người tương tác với nhau và những biểu cảm 
khuôn mặt đa dạng của họ, và thường là người 
chịu trách nhiệm chụp ảnh trong các cuộc gặp 

mặt gia đình hay bạn bè.

Ống kính này có sự sắc nét mà bạn cần để chụp 
ảnh chân dung và hiệu quả khi chụp trong ánh 

sáng thấp của nó vô cùng ấn tượng, đặc biệt nếu 
bạn phải chụp trong ánh sáng mờ (ví dụ: bữa tối 

với ánh nến). Khẩu độ rộng f/1.2 có nghĩa là độ sâu 
trường ảnh nông hơn, giúp bảo đảm nền của bạn 
được làm mờ hợp lý để đối tượng chụp trở thành 

tiêu điểm.

Bạn đi du lịch nhiều hơn bốn lần mỗi năm và thích 
cho gia đình và bạn bè xem những bức ảnh về kỳ 

nghỉ của mình. Bạn thích những bức ảnh chất 
lượng cao để thể hiện kỹ năng của mình trên 

mạng xã hội.
Bên cạnh du lịch, bạn cũng thích chụp cận cảnh 

những thứ như cây cối và động vật.

Ống kính góc rộng này rất phù hợp khi chụp ảnh 
cảnh quan và du lịch. Với khẩu độ f/1.8, bạn sẽ nhìn 
thấy đối tượng chụp rõ nét, nổi bật so với nền ảnh 

mờ ảo. Bên cạnh đó, ống kính này còn có tính năng 
phóng to 0.5 lần, nghĩa là bạn có thể chụp chi tiết 

đối tượng cận cảnh.

Ống kính RF 35mm f/1.8 IS Macro STM

Sở thích nhiếp ảnh của bạn không chỉ dừng lại ở 
một loại. Bạn chụp hình mọi thứ, từ du lịch, con 

người, thú cưng, đường phố cho đến ẩm thực. Đôi 
khi, bạn cũng thích quay những video ngắn cho dự 

án cá nhân.

Sự linh hoạt là đặc trưng của ống kính này. Với độ 
thu phóng tiêu cự dài, góc rộng và tiêu chuẩn, đây 
là ống kính mà bạn sẽ cần cho mọi chuyến phiếu 
lưu hàng ngày. Ống kính được trang bị Bộ ổn định 

Hình ảnh 5 điểm dừng để đảm bảo ảnh chụp 
không rung.

Bạn là thợ chụp ảnh đám cưới và sự kiện đang 
tìm ống kính với ưu điểm là nhanh và linh hoạt. 
Bạn cần ống kính linh hoạt để không cần mang 
theo nhiều loại ống kính khi làm việc. Bạn muốn 
loại ống kính lấy tiêu điểm yên lặng và đủ nhanh 

để chụp đúng khoảnh khắc.

Ống kính này có khẩu độ f/2.0 và khả năng lấy tiêu 
điểm tự động nhanh chóng và yên lặng, đồng thời 

cho phép bạn thu phóng đến một khoảng cách 
nhất định. Chất lượng hình ảnh cao với khả năng 
thu phóng linh hoạt cho phép bạn linh hoạt khi 

chụp ảnh con người cũng như ghi lại những 
khoảnh khắc quan trọng từ phía sau và ở xa. Khả 

năng lấy tiêu điểm tự động yên lặng của ống kính 
cho phép bạn tận hưởng chế độ tàng hình khi chụp 
ảnh đối tượng, đặc biệt là trong khi diễn ra bài nói 

chuyện hay thuyết trình.
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Các ống kính chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không thể hiện sản phẩm thật sự.


