
01

Je weet nooit wat 
er zal gaan gebeuren. “

Dolfijn en Goliat

“We waren dagen op zoek naar dolfijnen in

Corpus Christi, Texas. We kwamen op een

bepaald moment zo dicht bij, dat de loods

van de olietanker schreeuwde "Ga opzij!

Snel!". We hadden nog net genoeg tijd 

om deze foto te maken met een EF 300mm

f/2.8 objectief.”

Michel Denis-Huot

Winnaar World Press Photo

“Je kunt niet voorspellen wat een dier

gaat doen. Ik werk al 25 jaar met

Canon - mijn garantie dat de camera

alles altijd snel, efficiënt en met 

de hoogste kwaliteit vastlegt. 

Dat betekent dat ik mij kan blijven

concentreren op de perfecte opname."

Michel heeft alles onder controle met 

een Canon EOS-1Ds Mark II.

Het oog van de fotograaf ziet

dingen die anderen niet

opvallen. Dat is waarom

's werelds beste fotografen voor

EOS kiezen: camera's die

volledig in harmonie werken

met hun visuele perceptie.

Camera's die zich de afgelopen

twintig jaar hebben ontwikkeld

tot een moeiteloos verlengstuk

van het menselijk oog. Camera's

die worden ondersteund door

een ongeëvenaard assortiment

objectieven van wereldklasse.

Objectieven die zelfs het kleinste

detail haarscherp in beeld

brengen. Gebruik uw 'oog van

de fotograaf' om rond te kijken.

”
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Mario Moreno
Fotograaf
"Vanwege het contrast en de kleuren
is zonsondergang een fantastisch
moment om silhouetten vast te
leggen. Maar je moet wel snel zijn.
Je hebt maar een paar minuten voor
de perfecte foto."

Spiegelreflexcamera’s

Wanneer de eerste stap 
de belangrijkste is
Als beginnend fotograaf is de aanschaf van een EOS camera één van de

belangrijkste aankopen die u kunt doen. De reden is dat u niet zo maar 

een camera koopt. U investeert in een camerasysteem.

HET SUPERIEURE CAMERASYSTEEM

Met op dit moment vijf verschillende bodies en meer dan 60 compatibele

EF objectieven biedt Canons digitale EOS u het meest uitgebreide, meest

flexibele camerasysteem. Canon biedt ook een garantie op toekomstige

ontwikkelingen. Omvangrijke investeringen in ‘Research & Development’

op de verschillende terreinen van belangrijke kerntechnologieën – zoals

CMOS sensoren, elektronica, IC’s en lenstechnologie – hebben voor Canon

geresulteerd in een serie primeurs. 

De eerste 8 beelden per seconden D-SLR voor de consumentenmarkt. 

De eerste die de 16 megapixel barrière doorbreekt. Kies voor EOS en maak

deel uit van Canon innovatie met een verleden om trots op te zijn en een

toekomst die gewoonweg fascinerend is. 

NIET ALLEEN EEN CAMERA BODY

De EOS fotograaf heeft toegang tot een ruim en omvangrijk pakket aan

producten, objectieven en accessories. Draadloze flitsers. Objectieven 

met ingebouwde optische Image Stabilizer technologie. 's Werelds 

snelste AF-systeem met Canons Ultrasone motoren. Objectieven voor

macrofotografie. 45-punts AF. ‘Tilt & Shift objectieven’ voor

architectuurfotografie. Draadloze File Transmitters om tijdens het

fotograferen te downloaden. Software voor professionele RAW

beeldverwerking. 

Elke EOS body geeft hetzelfde aangename, bekende gevoel, zodat wanneer

fotografen doorgroeien binnen het programma – waarbij ze hun favoriete

objectieven* en accessoires kunnen blijven gebruiken – de overgang

vloeiend en intuïtief verloopt.

20 jaar aan innovatie

Het is maart 1987. Canon markeert haar 50ste verjaardag met de introductie 

van de EOS 650. De camera is uitgevoerd met een objectieffitting die een geheel

nieuw type objectiefsysteem ondersteunt en biedt fotografen een geheel nieuw

prestatieniveau bij SLR fotografie. De wereld maakt kennis met EOS.

Nu 20 jaar later blijft de innovatiekracht, die de basis vormde

voor de eerste EOS, onverminderd de centrale spil in de SLR

ontwikkelstrategie van Canon. De constante investeringen in

onderzoek hebben voor Canon geresulteerd in een positie in 

de frontlinie van SLR technologie. Maar het is de feedback van

professionals in het veld die vormgeven aan de ontwikkelingen

en verbeteringen die elk nieuw tijdperk in de EOS revolutie

markeren. 

Door de afgelopen decennia naar haar gebruikers te luisteren,

heeft Canon de lat steeds hoger gelegd voor zo ver dat mogelijk

is bij SLR fotografie. Ontwikkelingen in het analoge tijdperk,

zoals USM technologie, zijn in het digitale tijdperk aangevuld

met een serie innovaties: CMOS sensoren voor lagere beeldruis

en een breder dynamisch bereik; continu-opnamen met hogere

snelheden en betere detailregistratie; menu's, bedieningstoetsen

en ergonomie afgestemd op de eisen van de fotografen die de

camera's gebruiken. 

In combinatie met het gehele assortiment EOS systeemaccessoires

en EF objectieven vormt de EOS-1D Mark III het absolute topproduct

in de geschiedenis van Canon. 20 jaar aan innovatie wordt verenigd 

in een pakket toonaangevende hulpmiddelen voor de

beroepsfotograaf.

EOS 650 EOS-1N D EOS-1D Mark III
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Ingo Arndt
Natuurfotograaf
“De Kokerboom in Namibië 
is altijd een fraai onderwerp.
Het is eigenlijk een lange
aloë die negen meter hoog
en 300 jaar oud kan worden.”

Spiegelreflexcamera’s

CMOS

Elke digitale EOS camera beschikt bovendien over Canons CMOS sensor

technologie door Canon zelf ontwikkeld, ontworpen en geproduceerd. 

Als één van Canons platforms geeft CMOS de camera’s uit het EOS

programma een aantal aantoonbare voordelen.

Vergeleken met andere typen sensoren gaan CMOS sensors efficiënter 

om met de beschikbare voedingsspanning. De versterker bij elk pixel van

de CMOS sensor voorkomt overbodige ladingsoverdracht, zodat het signaal

sneller bij de processor arriveert. Dat is de reden waarom de EOS camera’s

zo snel zijn. Door elk pixel te voorzien van een versterker, wordt ook de

warmteontwikkeling gereduceerd die veelal de oorzaak is van beeldruis 

en zichtbaar wordt bij hoge ISO waarden en lange sluitertijden.

Omdat Canon zelf de sensoren ontwikkelt en produceert, kan voor elk 

type camera exact de juiste worden gebruikt, waarbij elke sensor exact

voldoet aan de eisen van het EOS model waarvoor het bestemd is.

DIGIC 

Canons revolutionaire DIGIC beeldprocessoren vormen het hart van elke

EOS digitale camera. Het is het vermogen van DIGIC dat garant staat voor

de superieure EOS beeldkwaliteit, dynamische camerarespons, snelle AF,

hoge snelheid bij continu-opnamen en de langere gebruiksduur van de accu.

DIGIC is vele malen sneller dan andere beeldprocessors en is door de

ingenieurs van Canon ontwikkeld om met extreem hoge snelheid de

berekeningen uit te voeren die nodig zijn om in real-time een nauwkeurige

kleurreproductie te bieden. 

DIGIC functioneert niet als software, maar is hardware die deel uitmaakt

van het elektronicasysteem in de camera. Daarmee is het in staat de taken

van een aantal verwerkingseenheden te vervullen die daarmee komen 

te vervallen, zodat wordt bespaard op tijd, ruimte en voedingsspanning. 

DIGIC processoren zijn zo snel, dat ze tussen de opnamen door de

beeldgegevens lezen, verwerken, comprimeren en terugschrijven naar 

de buffer. Dankzij dit vermogen reduceren ze gegevenscongestie en zijn

langere reeksopnamen mogelijk.

Michel Denis-Huot
Winnaar World Press Photo
“We parkeerden langs de oever bij 
een bekend punt waar wild de rivier
oversteekt. En toen was het wachten.
Het duurde heel lang voordat er een
kudde gnoes verscheen. Ze stonden 
er een paar uur tot een van de gnoes
voldoende moed had verzameld om 
in het water te duiken en aan de
oversteek te beginnen. Dat was het
startsein en een uur later waren alle
dieren de rivier over.”

Magische momenten

Natuurfotograaf en winnaar van de World Press Photo Michel Denis-Huot gebruikt 

al bijna 20 jaar Canons EOS systeem om de natuur van de Masai Mara vast te leggen. 

“Waar het bij het fotograferen van dieren echt om draait, is het

zoeken naar het onmogelijke," zegt Michel. "Je kunt dagen en

dagen op pad zijn zonder iets bijzonders te zien. En dan in één

keer is plotseling dat magische moment aangebroken.” 

Na 32 jaar fotografie op de grote vlakten van Afrika weet 

Michel alles over de onvoorspelbaarheid van zijn onderwerpen.

"Het probleem is dat je nooit weet wat een dier gaat doen.

Daarom kun je niets aan het toeval overlaten. Je moet weten

waar en wanneer ze zullen verschijnen. En, voorbereid zijn op

lang wachten." 

"Die speciale opname is een combinatie van magisch licht, 

de perfecte positie en de beweging van het dier. Soms maak 

je een foto en weet je onmiddellijk dat alles goed is."

Digitale 
SLR Camera’s

Twee “DIGIC III”-processors voor extra hoge
snelheid en beeldkwaliteit
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De EOS-1Ds Mark II. De digitale SLR die elk

detail haarscherp vastlegt met nauwkeurige

weergave van middenformaat van billboard

kwaliteit. Met de DIGIC II beeldprocessor en

alle kenmerken van een professionele EOS

body die voldoet aan de hoogste eisen. 

• 16,7 Megapixel volbeeld CMOS sensor

• Continu-opnamen met vier beelden 

per seconde

• Grote buffer – reeksen van 32 JPEG foto’s

• Digital Photo Professional software voor

beeldverwerking van RAW bestanden

• Tweede generatie DIGIC II processor voor

ongeëvenaarde snelheid en kwaliteit

• 2" hoge resolutie 230k pixel LCD-scherm

met zoom tijdens weergave

• Groot 100 - 1600 ISO bereik. Uitbreidbaar

tot L:50 en H:3200

• E-TTL II afstandsgekoppeld

flitsprogramma

• Robuuste, water- en stofbestendige body

• Duurzame sluiter voor 200.000 cycli 

• Twee hoge capaciteit geheugenkaart-

houders

• IEEE1394 (Firewire), USB en Video voor

volledige aansluitbaarheid

• WFT-E1 Wireless LAN compatibel

• Volledig compatibel met alle Canon 

EF objectieven (uitgezonderd EF-S) en

Speedlite EX flitsers

De 10,1-megapixel EOS-1D Mark III stelt de

norm voor professioneel fotograferen met

hoge snelheid en een hoge beeldkwaliteit.

Krachtig genoeg voor een opnamereeks

van 110 beelden met een snelheid van 10

opnamen per seconde, sterk genoeg om

ook onder de zwaarste omstandigheden

optimaal te presteren. 

• 10,1-megapixel CMOS-sensor, formaat

APS-H (28,1 mm x 18,7 mm)

• 10 opnamen per seconde, max.

opnamereeks van 110 grote JPEG-beelden

(30 bij RAW)

• Twee “DIGIC III”-processors voor extra

hoge snelheid en beeldkwaliteit

• Breed AF-systeem met 19

kruismetingspunten, te gebruiken tot f/2,8

• EOS Integrated Cleaning System

• ISO-bereik 100 – 3200, uit te breiden 

tot L:50 en H:6400

• 3,0-inch 230-kilopixel LCD-scherm 

met Live View-modus

• Aanpasbare beeldstijlen

• Waterdichte behuizing van

magnesiumlegering, sluiterwerking

gegarandeerd tot 300.000 cycli.

• USB 2.0 Hi-Speed- en Video Out-aansluiting

• Compatibel met Wireless File Transmitter

WFT-E2, alle Canon EF-lenzen (m.u.v. EF-S)

en alle Canon Speedlite EX-flitsers 

De full frame 12,8 Megapixel EOS 5D.

Discreet genoeg om geen aandacht te

trekken en met genoeg resolutie om de

meest veeleisende fotoredacteur tevreden te

stellen. Zodra iedereen om u heen in paniek

raakt, zult u blij zijn dat deze legendarische

EOS zich tussen u en de actie bevindt. 

• 12,8 Megapixel full frame CMOS sensor

• 3 beelden per seconde, max. reeks van 

60 JPEG beelden (Large)

• 9-punts AF systeem met instelbare 

AF programma's

• 2,5" hoge resolutie 230k pixel 

LCD-scherm

• Compact en licht in gewicht

• DIGIC II processor voor ongeëvenaarde

snelheid en kwaliteit

• Instelbare Picture Styles voor optimale

beeldverwerking

• Gelijktijdige RAW en JPEG registratie

• Digital Photo Professional RAW software

voor beeldverwerking

• Zwart/wit opnameprogramma

• USB 2.0 Hi-Speed en Video Uit interface

• WFT-E1 draadloos LAN compatibel

• Volledig compatibel met alle Canon 

EF objectieven (excl. EF-S) en Speedlite 

EX flitsers

www.canon.nl/eos5d/ 

Maak met de EOS 30D van uw fotografische

visie een realiteit. Met onbeperkte creatieve

mogelijkheden dankzij snelheid en

nauwkeurigheid in een robuuste body

vervaardigd van magnesiumlegering,

toegang tot meer dan 60 EF objectieven en

een uitgebreid programma EOS accessoires.

• 8,2 Megapixel CMOS sensor

• 5 beelden per seconden bij continu-

opnamen, max. reeks van 30 grote JPEG

beelden

• 2,5" hoge resolutie 230k pixel LCD-scherm

• Instelbare Picture Styles voor optimale

beeldverwerking

• Spotmeting (3,5% van beeld)

• Nauwkeurig instelbaar 100 – 1600

(H:3200) ISO bereik

• Nauwkeurige 9-punts AF

• Duurzame sluiter voor 100.000 cycli

• DIGIC II processor voor ongeëvenaarde

snelheid en kwaliteit

• Digital Photo Professional RAW software

voor beeldverwerking

• Duurzame en robuuste body vervaardigd

van magnesiumlegering

• E-TTL II flitssysteem

• USB 2.0 Hi-Speed en Video Uit interface

• Compatibel met alle Canon EF en 

EF-S objectieven, Speedlite EX flitsers 

en Wireless File Transmitter WFT-E1

www.canon.nl/eos30d/

Neil Buchan-Grant
Reisfotograaf
“Ik ontdekte dit verborgen strand
in Pelion op het vasteland van
Griekenland. Het staat op geen
enkele kaart aangegeven.
Ongeveer achthonderd meter
omlaag langs een steile klip -
maar elke voorzichtige stap was 
het waard." 
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• Zeer responsieve prestatie van de DIGIC II-

processor en superbe beeldweergave 

• Digital Photo Professional RAW software

voor beeldverwerking

• Compacte en lichtgewicht body

• USB 2.0 Hi-Speed & Video Out interface

• Compacte en lichtgewicht body

www.canon-europe.com/eos400d/

• 10,1 Megapixel CMOS sensor

• EOS Integrated Cleaning System 

• 3 bps reeksopnamen tot max. 27 grote

JPEG beelden

• 2,5“ high resolution 230k pixel LCD-

scherm

• High precision 9-punts wide-area AF met

selecteerbare autofocus tracking modes

Maak van de wereld uw speelplaats met de EOS 400D. Met 10,1 Megapixels superieure CMOS

resolutie en Canons EOS Integrated Cleaning System (EOS Geïntegreerd Reinigingssysteem)

noemen we de belangrijkste twee van een hele reeks uitgebalanceerde en geavanceerde

technologische eigenschappen. Deze technologie zorgt voor het EOS kenmerk: Kristalheldere,

zuivere beelden en prestaties vol inspiratie.

EOS 400D

Het vermogen en de precisie 

van de professional

De EOS 400D is een poort naar de wereld van serieuze fotografie. Deze camera is

compatibel met het Canon EOS systeem - het systeem waar professionele fotografen

al meer dan 20 jaar op vertrouwen - en net zo veelzijdig is als de foto's die u wilt

maken. Een 10,1 megapixel sensor en DIGIC II beeldprocessor staan garant voor

adembenemende helderheid en haarscherpe detailweergave. En de EOS 400D is

uitgevoerd met Canons EOS Integrated Cleaning System: een revolutionair

mechanisme dat uw opnamen beschermt door stof van de componenten in de

camera af te stoten en te verwijderen .

Zo vrij als een
vogel
Peter Kruithof

Operations manager 

Van negen tot vijf werken kan zwaar zijn. Wanneer ik vrij ben,

wil ik ook echt eruit zijn. Gewoon alleen ik, mijn camera en 

een warme, zachte bries.

Toen ik ging paragliden, nam ik een Canon EOS 400D mee.

Deze camera is licht en krachtig genoeg om elke uitdaging aan

te gaan. Voor mij draait het om echt los te kunnen gaan, de

vrijheid om alles vast te leggen - vanuit elke hoek. 

Ik maakte deze foto bij Oludeniz in het zuiden van Turkije.

Blauwe lucht, steile hellingen en een turkooisen zee - veel

meer kun je niet wensen. De beleving zelf en de foto's waren

beide adembenemend! 

Welcome to the 
playground

Een goede foto legt de wereld vast zoals

wij die kennen. Een fantastische foto

onthult de wereld zoals wij die nog

nooit eerder hadden gezien. 

Weet u nog wat spelen is? Laat je gaan. Probeer iets nieuws.

Zorg voor een frisse kijk op het leven. Het is net zo gemakkelijk

als het grijpen van een camera en zien wat je kunt zien. 

Het leven is een speelveld. En Canon biedt het 'speelgoed' om

het kind in ons naar boven te brengen. Doe mee. Het is nooit te

laat om te leren. 

Ingo Arndt
Natuurfotograaf
“De Namib is één van de meest
barre plaatsen op aarde. Het
werken daar is een echte uitdaging,
maar je ziet daar wel dingen die
je elders nooit zult aantreffen." 
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Met een zeer snelle autofocus, intuïtief

geplaatste knoppen voor uitzonderlijk

bedieningsgemak en duidelijk afleesbaar

LCD. De Canon EOS 3000V is een

instapmodel spiegelreflexcamera dat

meegroeit met uw verdere fotografische

ontwikkeling.

• Uitzonderlijk snel autofocus

• Ultracompact, licht in gewicht 

en een geavanceerd design

• Meervoudige lichtmeting in 35 zones,

gekoppeld aan scherpstelpunten;

deelmeting en integraalmeting met

nadruk op het midden

• 7 scherpstelpunten voor AF met breed

instelveld, automatisch of handmatig

• Uitzonderlijk gebruiksgemak, 

ook met één hand

• Groot LCD, duidelijk afleesbaar

• 12 opnamemethoden inclusief 

6 PIC programma’s

• Continu-opnamen met ca. 1,5 beelden 

per seconde

• Instelbaar filmtransport

• Hoog geplaatst, automatisch verschijnend

TTL-flitser, met TTL-flitsmeting gekoppeld

aan scherpstelpunten

• E-TTL/A–TTL/TTL flitsprogramma’s 

met Speedlites, gekoppeld aan

scherpstelpunten; E-TTL meting

compatibel met draadloos flitssysteem 

(E-TTL meting alleen met Speedlite 

EX flitsers)

Veelzijdig, alert en dynamisch; de EOS 300X

is uw ideale metgezel op uw creatieve reis. 

Een camera die zo intuïtief is, dat hij een

verlengstuk van uw verbeelding wordt. 

Een camera die reageert op uw keuzes,

maar ze niet voor u maakt.

• Snelste autofocus in zijn klasse*

• Continu-opnamen met 3 beelden 

per seconde

• Sluitertijd van 1/4.000 sec.

• Meervoudige lichtmeting in 35 zones,

gekoppeld aan scherpstelpunten, plus

deelmeting en integraalmeting met

nadruk op het midden

• 7-punts autofocus met breed instelveld,

handmatige of automatische selectie

• Toetsen voor eenvoudige selectie van 

AF-punt en bediening met één hand

• Afstandsgekoppeld E-TTL II

flitsprogramma met ingebouwde flitser 

en EX-Speedlites

• 6 gebruikersfuncties en 12 opname-

instellingen

• Groot verlicht LCD-paneel voor informatie

in één oogopslag

• Dioptrie-aanpassing voor brildragers 

* Met de nieuwe EF 28-90 mm f/4-5,6 III, per augustus 2004

Analoge SLR Camera’s

Deze camera is net zo gek op creativiteit 

als u bent. Een robuuste metalen body

beschermt de legendarische EOS functies,

met een snelheid van 4 beelden per seconde

en een buitengewoon dynamisch, snel

autofocus.

• Buitengewoon snelle autofocus

• Continu-opnamen met een snelheid 

van maximaal 4 beelden per seconde 

en ingebouwde motoraandrijving

• Duurzame metalen behuizing met

ergonomisch design

• E-TTL II flitsmeting met Speedlite EX flitsers*,

gekoppeld aan scherpstelpunten

• 7-punts AF met breed instelveld en

ooggestuurd autofocus

• De scherpstelpunten zijn gekoppeld aan

meervoudige lichtmeting in 35 zones,

plus deelmeting

• LCD scherm met verlichting

• 13 programmeerbare functies, 

met 34 instellingen om uw camera 

te personaliseren

• 11 opnamemethoden inclusief 

6 PIC programma’s

• Uiterst geruisloos filmtransportsysteem

• Knop voor dioptrische aanpassing

aanwezig

* Raadpleeg bijbehorende overzicht technische gegevens

EF-objectieven 

De EOS 3 is een professionele camera 

die tevens geschikt is voor fervente

amateurfotografen.

• AF met 45 scherpstelpunten en breed

instelveld. Automatisch, handmatig 

of ooggestuurd te selecteren

• De scherpstelpunten zijn gekoppeld 

aan meervoudige lichtmeting in 21 zones;

deelmeting, spotmeting, multispotmeting

en integraalmeting met nadruk op het

midden zijn tevens beschikbaar 

• Maximaal 4,3 beelden per seconde

continu-opnamen met het ingebouwd

motortransport, te verhogen tot 7 beelden

per seconde met de Power Drive Booster

PB-E2 en de NP-E2 accu 

• Uiterst geruisloos filmtransportsysteem 

• E-TTL/A-TTL/TTL Flitsprogramma met

Speedlites, gekoppeld aan scherpstel-

punten; E-TTL-flitsmeting compatibel 

met infrarode multiflitsopnamen 

(E-TTL-flitsmeting alleen in combinatie

met Speedlite EX flitsers) 

• Flitsbelichtingscompensatie 

• 18 programmeerbare standaardfuncties 

Deze camera’s spelen een hoofdrol in 

het analoge Canon EOS aanbod en zijn

ontworpen voor intensief gebruik door

professionele fotografen. Beide camera’s

zijn zeer robuust uitgevoerd en zijn

ongelooflijk veelzijdig.

• Een duurzame behuizing uit een

magnesiumlegering 

• AF met 45 scherpstelpunten en breed

instelveld. Automatisch of handmatig

geselecteerd

• De scherpstelpunten zijn gekoppeld aan

meervoudige lichtmeting in 21 zones;

deelmeting, spotmeting, multispotmeting

en integraalmeting met nadruk op het

midden zijn beschikbaar 

• Maximaal 3,5 beelden per seconde 

continu-opnamen met het ingebouwde

motortransport 

• Continu-opnamen met 10 beelden 

per seconde (met Power Drive Booster 

PB-E2 en accu NP-E2)

• E-TTL/A-TTL/TTL Flitsprogramma 

met Speedlites, gekoppeld aan

scherpstelpunten; E-TTL-flitsmeting

compatibel met infrarood draadloos

flitssysteem (E-TTL-flitsmeting alleen in

combinatie met Speedlite EX flitsers) 

• 20 programmeerbare standaardfuncties;

extra functies kunnen vanaf de computer

worden ingesteld 

• Met de optionele EOS Link-software kunt 

u opnamegegevens naar een computer

downloaden en deze opslaan in een

database en hierop beheren 

Spiegelreflexcamera’s

Mario Moreno
Fotograaf
“De zonsondergang hier in
Cumbuco in het noordoosten
van Brazilië is echt iets speciaals.
De plaatselijke bevolking
verhuurt paarden, zodat je 
het echt in alle pracht en
schoonheid kunt ervaren.”



18 19

Spiegelreflexcamera’s

Speedlite-Flitsers vervolg

Speedlite Infraroodzender ST-E2
De Speedlite Infraroodzender ST-E2 is een speciale signaalzender voor het
aansturen van flitsers bij Infrarode E-TTL Multiflitsopnamen. Maakt het mogelijk om
voor maximaal twee groepen 580EX- en 430EX-flitsers de flitsintensiteit in te
stellen, met een vereenvoudigde bediening.

Macroflitser MR-14EX
Een flitser voor macrofotografie die kan worden gecombineerd met de 
MP-E 65mm f/2,8 1-5X, de EF 50mm f/2,5, de EF 100mm f/2,8 en de 
EF 180mm f/3,5L macro-objectieven. De flitser beschikt over een groot aantal
functies, waarbij de geselecteerde instellingen worden weergegeven in een groot,
makkelijk leesbaar LCD-display. De MR-14EX is uitgerust met het E-TTL
Flitsprogramma (Bij gebruik in combinatie met Speedlite 580EX- en 430EX-units,
kunnen maximaal drie groepen Slave Units infrarood worden bestuurd). 
Het maximale richtgetal is 14 (bij ISO 100).

Macroflitser MT-24EX
Close-up flitser voor gebruik in combinatie met alle macro-objectieven uit de EF-
serie. Het ontwerp is vergelijkbaar met dat van de Macroflitser MR-14EX, maar de
twee flitskoppen zijn verder uit elkaar geplaatst en kunnen in zowel verticale als
horizontale richting volledig worden versteld. Het richtgetal is ook hoger, namelijk
24 (bij ISO 100 wanneer beide flitskoppen werkzaam zijn).

Speedlite 220EX
Hoewel de 220EX compatibel is met alle EOS-camera’s, is deze flitser speciaal
ontworpen voor gebruik in combinatie met het E-TTL Flitsprogramma van de 
EOS 3000N en EOS 300. Wanneer de flitser met deze camera’s wordt gebruikt,
wordt door het E-TTL Flitsprogramma van deze flitser een preflits uitgezonden voor
meervoudige meting van de benodigde flitsintensiteit. Bij de instelling High-Speed
sync kan de flitser synchroon werken met alle sluitertijden. De 220EX heeft een
richtgetal van 22 (bij ISO 100).

Verlengkabel 60/verlengkabel 300*
Speciale verlengkabels voor flitsers
met een lengte van 0,6 en 3 meter.

TTL Flitsschoenadapter 3* 
Wordt op de flitsschoen van de
camera geschoven en dient als contact
voor de verlengkabel en als flitsschoen
bij gebruik van een flitser die zich los
van de camera bevindt of bij gebruik
van meerdere flitsers.

TTL Verdeler*
Biedt vier contactpunten voor 
het aansluiten van de 
TTL Flitsschoenadapter 3 
op maximaal drie losse
flitsschoenadapters.

Losse flitsschoenadapter OA-2*
Wordt aangesloten aan de onderzijde
van een Speedlite en dient als contact
voor een verlengkabel bij gebruik van
een flitser die zich los van de camera
bevindt. Kan op een statief worden
gemonteerd.

Speedlite Accessoires

Flitsschoenkabel OC-E3
Met dit accessoire kunt u een Speedlite bedienen vanaf een afstand van maximaal
0,6 m van de camera met volledig behoud van de flitsfuncties. Een connector
wordt in de flitsschoen van de camera geschoven; de andere wordt aan de
onderzijde van de Speedlite aangebracht. De Speedlite-connector is voorzien van
een statiefmoer.

Speedlite flitsschoenadapter SB-E2
Plaatst de flitser aan de zijkant van de camera. Voorkomt schade aan het
bevestigingsvoetje van de Speedlite of de accessoireschoen van de camera in
geval van botsingen. In de portretstand onderdrukt de adapter onnatuurlijke
schaduwen. De adapter wordt compleet met flitsschoenkabel geleverd en maakt
het mogelijk om batterijen ter plaatse te vervangen.

* Niet compatibel met EOS Digital SLR camera’s en EOS 300X 

kleurtemperatuur om de witbalans te optimaliseren. Inclusief E-TTL II en 
AF-hulplicht compatibiliteit met EOS systemen, instelbaar zoombereik van 
14-105mm indien voorzien van het groothoek paneel en oplaadtijd van 
3,7 seconden. De flitskop kan 180º naar links, 90º naar rechts en 90º naar 
boven worden geroteerd.

Speedlite 430EX
De Speedlite 430EX heeft een richtgetal van 43 (m/ISO 100 bij 105mm), ideaal
voor tele-opnamen en indirect flitsen. Deze flitser heeft een groot aantal functies
die u ook aantreft bij de Speedlite 580EX en is speciaal ontworpen voor de digitale
fotograaf. Tot de functies behoren een automatische zoomregeling die is
afgestemd op de sensorafmetingen in de EOS body en de informatie over de 

Speedlite 580EX II 
De Speedlite 580EX II is Canons krachtigste Speedlite. Een richtgetal van 58
(m/ISO 100 bij 105 mm) voorziet de camera van meer dan genoeg capaciteit voor
tal van opnamesituaties, zoals telefoto’s en indirect flitsen. Een verstelbare
dekkingshoek is geschikt voor groothoekobjectieven tot 14 mm. Deze speedlite
werkt als draadloze Master voor compatibele Slave Units, of als een Slave voor
andere Speedlite-zenders zoals de ST-E2.

De Speedlite 580EX II is een belangrijk onderdeel van het geïntegreerde
flitssysteem bij zowel analoge als digitale SLR camera’s. De Speedlite is volledig
compatibel met het afstandsgekoppelde E-TTL II systeem in recente EOS-camera’s.
Bij alle EOS camera’s die na januari 2003 zijn geïntroduceerd, zorgt de zoomflitser
voor een nauwkeurige dekking door zich automatisch aan te passen aan de
afmetingen van de sensor in de camera.

De digitale EOS-camera’s en de Speedlite wisselen onderling gegevens over de
kleurtemperatuur uit om een optimale witbalans in te stellen voor evenwichtiger
kleuren. Een AF hulplicht maakt deel uit van alle EOS AF-systemen.

Ondanks zijn kracht en snelle korte oplaadtijden is de flitser klein en licht van
gewicht. De flitser kan 180° naar links of naar rechts worden gedraaid, voor
portretopnamen. Een intrekbare catchlight reflector is ingebouwd.

De intuïtieve en ergonomische interface is voorzien van een nieuw functiewieltje
voor het snel wijzigen van instellingen en een ontgrendelknop voor directe
aanpassing van de hoek. Programmeerbare standaardfuncties stellen de gebruiker
in staat om de meest gebruikte functies razendsnel op te roepen.

Wanneer de Speedlite 580EX II wordt gebruikt in combinatie met de EOS-1D Mark III, 
dan zorgt de nieuw ontworpen flitsschoen voor dezelfde afdichting en
bescherming tegen de elementen die u verwacht van EOS-1 serie camera's. 

Speedlite-Flitsers

Accessoires

Het nieuwe E-TTL II flitsalgoritme is ontworpen voor gebruik in

combinatie met alle Speedlite flitsers. Dit algoritme maakt deel uit

van alle huidige EOS digitale SLR’s (van de professionele EOS-1

serie tot en met de EOS 350D) en sommige analoge SLR’s (de

EOS 300X en EOS 30V). Het biedt fotografen een nauwkeurige

flitsmeting, zelfs bij complexe onderwerpen en onder moeilijke

belichtingssituaties. Naast de afstandsinformatie die door 

compatibele EF objectieven wordt aangeleverd, gebruikt E-TTL II

waarden uit meerdere meetzones. Om in problematische

omgevingen een nauwkeurige belichting te verkrijgen, geeft het

systeem minder gewicht aan waarden afkomstig van reflecterende

voorwerpen binnen het beeld, zoals een spiegel, porcelein of de

bruidsjurk. Het systeem zorgt voor nauwkeurige flitsbelichtingen 

in situaties die traditionele meetsystemen in de war brengen.

E-TTL II flitsalgoritme

Met Canons E-TTL II flitssysteem verkrijgt u altijd 

de perfecte flitsbelichting.
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Ec-A
Microprisma

Ec-CII (voor de
EOS-1N)
Lasermat
standaard
(Lasermat met
autofocusveld)

Ec-CIII
Lasermat
standaard

Ec-H
Lasermat met
schaalverdeling

Ec-D
Lasermat met
lineatuur

Ec-CIV (voor
EOS-1D Mark III)
Lasermat

Ec-L
Cross Split-image

Ec-I
Lasermat met
kruisdraden

Ec-N 
(voor de EOS 3)
Nieuwe Lasermat

Ec-R (voor de 
EOS-1N RS)
Nieuwe Lasermat

Ee-D 
(voor EOS 5D)
Lasermat met
lineatuur

Ec-S (voor 
EOS-1D Mark II N)
Lasermat
handmatig

Ee-A 
(voor EOS 5D)
Standaard
lasermat

Ec-B
Nieuwe splitsing

Ee-S 
(voor EOS 5D)
Lasermat
handmatig

Matglazen

Externe Voedingsbronnen vervolg

GR-E2
Wordt standaard meegeleverd met de EOS-1V.

Handgreepvergroter GR-80TP/GR-100TP
Beide handgreepvergroters zijn uitgerust 
met een ingebouwd ministatief.

Handriem E1 
Biedt een goed houvast voor de camera bij gebruik van de
Power Drive Booster E1, PB-E2, BP-E1, BP-50, BG-ED3 of
VG-10.

Verwisselbare Handgrepen

Oogschelp Ed-E
Ontworpen om te voorkomen dat sterk
licht in de zoeker valt bij toepassing
van Ooggestuurde Autofocus.
Bijzonder geschikt voor brildragers.

Oogschelp  Eb, Ec II, Ed, Ef en Eg
Gemaakt van rubber en komvormig
voor zacht contact; zelfs bij het dragen
van een bril.

Oculairvergroter EP-EX15
Vergemakkelijkt het kijken in de zoeker
doordat de oogafstand met 15 mm in
achterwaartse richting toeneemt. Kan
niet worden gecombineerd met
Oogschelp Ec-II.

Waasvrije oculairs Ec, Ed en Eg
Deze speciale oculairs voorkomen
dankzij een waterabsorberende
polymeercoating dat het glas 
van het oculair beslaat

Hoekzoeker C
Geeft zicht op het zoekerbeeld vanaf een rechte hoek ten opzichte van het oculair van de
camera. Handig voor opnamen vanaf lage camerastandpunten en voor het werken met
de camera op een kopieerstandaard. Roteert voor het maken van verticale en horizontale
opnamen. Toont het zoekerbeeld in de juiste positie, niet ondersteboven, wat handig is
bij het maken van een compositie. Met dioptriecorrectie van -5 tot 3 dioptrie en 1,25 en
2,5x vergrotingsfuncties. Adapters Ec-C en Ed-C worden meegeleverd. 

Oogcorrectielenzen lens E, Ed en Eg
Voorziet bij- en verzienden van een
duidelijker zoekerbeeld, zonder dat
deze een bril hoeven te dragen.
Verkrijgbaar in sterkten van +3 tot 
–4 dioptrie.

Rubber frame Eb, Ec en Ef
Gebruikt om oogcorrectielens E 
aan te bevestigen.

Zoekeraccessoires

BG-E2
Batterij grip met grote capaciteit en verticale handgreep 
voor EOS 20D en EOS 30D. Met diverse toetsen die 
u kunt gebruiken wanneer u de camera verticaal
houdt: ontspanknop, hoofdinstelwieltje, AE/FE-
vergrendelingstoets en toets voor het selecteren 
van het AF-punt. De camera maakt gebruik van 
twee BP-511A/BP-514 accu’s of 6 AA-batterijen 
met de bijgeleverde batterijhouder. 

Handgreep/batterijhouder BG-E4
Speciaal ontworpen, uit magnesiumlegering
vervaardigde verticale handgreep en batterijhouder
voor de EOS 5D. Voorzien van knoppen voor
gemakkelijk verticaal gebruik van de camera:
ontspanknop, programmawieltje, AE/FE vergrendeling
en knop voor selectie van AF punt. Gebruikt twee 
BP-511A/BP-514 accu's of 6x AA batterijen bij gebruik
van het meegeleverde magazijn.

Power Drive Booster PB-E2
Voorzien van een ontspanknop, 
een hoofdwijzer, een knop voor
belichtingsvergrendeling, een knop
voor flitsbelichtingsvergrendeling 
en een scherpstelpuntselector voor
verticale indelingen. De buitenkant is
gemaakt van een magnesiumlegering
voor nog grotere robuustheid.

Ni-MH Accu NP-E2 
Speciaal ontworpen voor de PB-E2. 
Het nominale voltage is 12 volt. 
De accu kan meer dan 500 maal
opnieuw worden opgeladen. Wanneer
de accu volledig is opgeladen, levert
deze voldoende voeding voor 70 films
van 36 opnamen, bij een temperatuur
van 20°C.

Ni-Cd Accu E1
Ni-Cd Accu voor de Power Drive
Booster E1. Bijzonder effectief bij lage
temperaturen. Een volledig opgeladen
accu levert voldoende voeding voor
ongeveer 30 films van 36 opnamen
bij temperaturen van -20°C.

Batterijhouder BM-E2
Speciaal ontworpen voor en geleverd
met de PB-E2; houder voor acht 
AA-formaat alkaline- of
lithiumbatterijen of Ni-Cd accu’s.

Ni-MH Oplader NC-E2
Laadt een NP-E2 accu op in ongeveer
100 minuten. De ontlaadfunctie (duur
ongeveer 8,5 uur) minimaliseert het
memory-effect van de NP-E2. Werkt
met netspanningen van 100 tot 
240 volt.

Power Drive Booster E1
Uitgerust met een ontspanknop en
knop voor belichtingsvergrendeling
voor verticale opnamen. Batterijhouder
E1 wordt standaard meegeleverd.

Batterijhouder E1
Wordt standaard meegeleverd met 
de Power Drive Booster E1; houder
voor acht AA-formaat alkaline- of
lithiumbatterijen* of oplaadbare Ni-Cd
accu’s. Een extra houder maakt het
mogelijk snel van batterijen te
wisselen.
*Kan niet worden gebruikt voor de EOS-1.

Ni-Cd Oplader E1
Speciale oplader voor de Ni-Cd Accu
E1. Twee accu’s kunnen tegelijkertijd
worden opgeladen. De oplaadtijd is
slechts 90 minuten. Werkt op
netspanningen van 100 tot 240 volt
en is dus overal ter wereld te gebruiken.

Extern Motortransport

Speedlite Externe Voedingsunits

Compacte Voedingsunit CD-E4
Klein, licht en extreem krachtige en duurzame voedingsunit. Versnelt het opladen
van professionele EX-Speedlites. Kan op de statiefmoer van de camera worden
bevestigd; compatibel met alle EX Speedlites met externe voeding.

Batterijhouder CPM-E4
Een afneembare batterijhouder voor de Compacte Voedingsunit CD-E4. In de
houder worden 2 rijen van elk 4 AA-batterijen geplaatst waardoor deze snel kan
worden omgewisseld. Ideaal wanneer de tijd voor het maken van een opname
beperkt is.

Externe voedingsunit E
Batterijhouder. Bestaat uit Batterijhouder TP en Verbindingskabel ET. Dient als
externe verbindingsunit E. 

Ni-Cd accu’s 
Bestaat uit Ni-Cd Accu TP en Verbindingskabel ET.
Dient als externe voedingsunit TP, Ni-Cd oplader TP voor de Speedlites 
550EX, 580EX, MT-24EX en MR-14EX. Kan werken in combinatie met C-formaat
alkalinebatterijen, oplaadbare Ni-Cd accu’s of met de voor de unit ontworpen 
Ni-Cd Accu TP.

Ni-Cd Lader TP E
Exclusieve acculader voor Ni-Cd Accu TP. Volledig opnieuw op te laden in minder
dan 15 uur.

Voedingsunit BP-E1
Dit is een voedingsunit met twee soorten voeding:
vier AA-formaat alkalinebatterijen of oplaadbare Ni-
Cd accu’s en een 2CR5 lithiumbatterij. Met een
schakelaar aan de onderzijde kunt u kiezen voor het
AA-formaat of de lithiumbatterij. De speciale
Batterijhouder BM-1 voor vier 
AA-formaat batterijen, die standaard wordt
meegeleverd, is ook los verkrijgbaar. U kunt geen
lithiumbatterijen gebruiken.

Batterijset BP-220
Voor vier AA alkaline of Ni-MH batterijen. De
handgreep is uitgevoerd met een extra ontspanknop
voor gemakkelijk verticaal gebruik. Ontworpen voor
de EOS 300X, EOS 300V en EOS 3000V.

Voedingsunit BP-300
Voedingsunit BP-300 zorgt voor extra voeding voor de
EOS 30V Date en EOS 33V en werkt op vier AA-formaat
alkalinebatterijen, Ni-Cd of Ni-MH accu’s of twee
CR123A lithiumbatterijen. De handgreep heeft een
extra ontspanknop en een knop voor belichtingsver-
grendeling voor meer bedieningsgemak bij horizontale
en verticale opnamen. U kunt geen AA-formaat
lithiumbatterijen gebruiken.

Externe Voedingsbronnen

BG-E3
Optionele EOS 400D battery grip. Wordt geleverd 
met één magazijn voor 6 AA batterijen en een ander
magazijn dat ruimte biedt aan twee oplaadbare 
NB-2LH Li-Ion accu's. Voorzien van ontspanknop 
en programmawieltje voor gemakkelijk verticaal
gebruik. 
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Paulo Bizarro
Geoloog
“Het zonlicht in de woestijn kan
gedurende de dag sterk
veranderen. Door heel vroeg 
in de ochtend op pad te gaan,
vermijd je de hitte en heb je 
de beste opnamecondities."
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Afstandsbediening RS-80 N3
Biedt controle over de TTL-lichtmeting
en het ontspannen van de sluiter.
Lengte van de kabel is 80 cm. Voorzien
van een ruimte aan de achterzijde
waarin het deksel van het aansluitpunt
van de afstandsbediening voor EOS-1V
of EOS 3 kan worden opgeborgen.

Afstandsbediening RS-60 E3 
Ontspant de sluiter vanaf een afstand
van 60 cm. TTL-lichtmeting is ook
mogelijk. 

Verlengkabel ET-1000 N3
10 m lange verlengkabel voor
aansluiting van compatible camera’s
op de Timer/Afstandsbediening TC-80
N3 of Afstandsbediening RS-80 N3.

Afstandsbedieningsadapter RA-N3
Voor het op de EOS-1V, EOS 3, 
EOS-1Ds, EOS-1D Mark II of EOS-20D
aansluiten van accessoires met een 
3-pins plug met schroefdraad (zoals
de Infraroodafstandsbediening LC-5).

Draadloze File Transmitter WFT-E2 
De draadloze File Transmitter WFT-E2 is
een speciale draadloze file transmitter
voor de EOS-1D Mark III en maakt
bekabelde en draadloze
bestandsoverdracht mogelijk van uw
camera naar uw computer of ftp server.

Draadloze File Transmitter WFT-E1 
Om via een draadloos of bekabeld
netwerk vanaf EOS digitale SLR
camera's beelden te verzenden.

Gegevensverificatieset OSK-E3 
Stelt u in staat te controleren of uw
beeldgegevens authentiek zijn en niet
op één of andere manier zijn gewijzigd.
Bij gebruik in combinatie met 
EOS-1D Mark III is voor extra
beveiliging ook codering van 
uw beeldgegevens mogelijk. 

Gegevensverificatieset DVK-E2
Bewijst dat uw digitale foto's niet zijn
geretoucheerd, bewerkt of zijn vervalst.

EOSLink Software ES-E1*
Sluit de EOS-1 aan op uw PC om
fotomateriaal te beheren, gescand
fotomateriaal als miniaturen weer te
geven, standaard en persoonlijke
functies in te stellen, plus nog veel meer.

* Compatibel met Windows® 95/98/2000/XP 
en Macintosh besturingssystemen

Datumachterwand DB-E2
Uitgevoerd met subinstelwiel en LCD-
scherm. Kan de datum/tijd op diverse
manieren printen. 

Gegevensopslag M30/M80
De Gegevensopslag M30 en M80 vormen een duurzame en hoge capaciteit
oplossing voor het opslaan van de digitale foto’s die D-SLR fotografen onderweg
maken. Multimediabestanden zijn direct te uploaden vanaf SD of CF kaarten en
vervolgens met alle details te bekijken op een 3,7" LCD-scherm.

Timer/Afstandsbediening TC-80 N3
Afstandsbediening met een kabel van 80 cm, een zelfontspanner, een interval
timer, een timer voor Tijdopnamen en een functie voor het instellen van het 
aantal belichtingen. De timer kan worden ingesteld van 1 seconde tot 99 uur, 
59 minuten en 59 seconden. Een speciaal instelwiel vergemakkelijkt het
programmeren van getallen met de duim.

Afstandsbediening

Infraroodafstandsbediening

Draadloze afstandsbediening LC-5
Ideaal voor natuurreportages of macro-opnamen. Deze infrarood
afstandsbediening biedt tot een afstand van maximaal 100 meter volledige
controle over alle functies van de camera. Enkelvoudige opname, continu-
opnamen, Test programma en sluiteractivering met 3,5 seconden vertraging zijn
standaard. Kan worden aangesloten op Afstandsbediening RS-80 N3.

Stel de camera vooraf scherp en gebruik daarna het 1SR (enkelvoudige opname)
programma om de camera na een onbepaalde wachtperiode uit het Sluimer
programma te halen. Bij andere programma's kunt u de activeringsknop van de
afstandsbediening half indrukken om de camera automatisch te laten
scherpstellen voor het maken van de foto. 

Infraroodafstandsbediening RC-1
Speciaal voor EOS-camera’s ontworpen unit die de sluiter ontspant tot op een
afstand van 5 meter van de camera. De sluiter kan direct ontspannen of met 
2 seconden vertraging.

Verwisselbare Achterwanden

Gegevensverificatie

Gegevensopslag M30/M80

File Transmitter

S P E E D L I T E S

Speedlite 580EX/580EX II/430EX/220EX

Macro Ring Lite MR-14EX

Macro Twin Lite MT-24EX

Speedlite Transmitter ST-E2

S P E E D L I T E  A C C E S S O I R E S

Flitsschoenkabel 2

Flitsschoenkabel OC-E3

Speedlite flitsschoenadapter SB-E1

Speedlite flitsschoenadapter SB-E2

E X T E R N  M O T O R T R A N S P O R T

Batteries LP-E4

Batteries BP-511A

Batteries NB-2LH

Batteries NP-E3

Oplader LC-E4

Ni-MH Accu NP-E2/E3

Batterijhouder BGM-E3

Ni-MH Oplader NC-E2

DCK-E1

ACK-E2

ACK-E4

ACK-DC20/ACK-700

H A N D G R E E P / A C C U H O U D E R

Handgreep/Accuhouder BG-E2

Handgreep/Accuhouder BG-E3

Handgreep/Accuhouder BG-E4

R I E M E N

Handgreep E1

B E E L D Z O E K E R  A C C E S S O I R E S

Oogschelp/Rubber frame Eb

Oogschelp/Rubber frame Ec II

Oogschelp/Rubber frame Ef

Oogschelp/Rubber frame Eg

Oculairvergroter EP-EX15

Antiwaas oculair Ec

Antiwaas oculair Eg  

Hoekzoeker C.

Oogcorrectielens E (-4 tot +3)

Oogcorrectielens Eg (-4 tot +3)

I N S T E L G L A Z E N

Instelglas Ec

Instelglas Ee

A F S TA N D S B E D I E N I N G

Afstandsschakelaar RS-80 N3

Afstandsschakelaar RS-60 E3

Afstandsbedieningsadapter RA-N3

Timer /Afstandsbediening TC-80 N3

D R A A D L O Z E  A F S TA N D S B E D I E N I N G

LC-5

RC-1

F I L E  T R A N S M I T T E R

Draadloze File Transmitter WFT-E1

Draadloze File Transmitter WFT-E2

G E G E V E N S V E R I F I C A T I E

Gegevensverificatieset DVK-E2

Gegevensverificatieset OSK-E3

Technische gegevens Digitale SLR
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Vilhelm Gunnarsson
Fotojournalist
“Ik leerde mijn teleobjectieven echt waarderen tijdens 
het fotograferen van een moeras-voetbalwedstrijd in het
noordwesten van IJsland. Dat is iets waar je niet te dichtbij
wilt komen!"

Spiegelreflexcamera’s

Compatibiliteitsoverzicht draagtassen voor spiegelreflexcamera's
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Bijbehorende tas

Tas uitvoering

L E N Z E N

EF 14mm f/2,8L USM

Fish-eye EF 15mm f/2,8

EF 20mm f/2,8 USM

EF 24mm f/1,4L USM

EF 28mm f/1,8 USM

EF 28mm f/2,8 

EF 50mm f/1,0L USM

EF 50mm f/1,4 USM

EF 50mm f/1,8 II

EF 50mm f/2,5 Compact-macro

EF 50mm f/2,5 Compact-macro + LSC EF*

EF-S 60mm f/2,8 Macro USM 

EF 85mm f/1,2L USM

EF 85mm f/1,8 USM

EF 100mm f/2,0 USM

EF 100mm f/2,8 Macro

EF 135mm f/2,8 (softfocus)

EF 17-40mm f/4,0L USM

EF-S 17-85mm f/4-5,6 IS USM

EF-S 18-55mm II f/3,5-5,6

EF 20-35mm f/3,5-4,5 USM

EF 22-55mm f/4-5,6 USM 

EF 24-85mm f/3,5-4,5 USM

EF 28-80mm f/3,5-5,6 II 

EF 28-80mm f/3,5-5,6 V USM

EF 28-90mm f/4,0-5,6 III

EF 28-90mm f/4,0-5,6 II USM

EF 28-105mm f/3,5-4,5 II USM

EF 28-105mm f/4-5,6

EF 28-105mm f/4-5,6 USM

EF 28-135mm f/3,5-5,6 IS USM

EF 28-200mm f/3,5-5,6 USM

EF 35-80mm f/4,0-5,6 III

EF 35-80mm f/4,0-5,6 USM 

EF 55-200mm f/4,5-5,6 II USM 

EF 80-200mm f/4,5-5,6 II
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S P E E D L I T E S

Speedlite 580EX II/430EX/220EX

Macro Ring Lite MR-14EX

Macro Twin Lite MT-24EX

Speedlite Transmitter ST-E2

S P E E D L I T E  A C C E S S O I R E S

Flitsschoenkabel 2

Speedlite flitsschoenadapter SB-E1

E X T E R N  M O T O R T R A N S P O R T

Booster PB-E2

Power Drive Booster E1

Ni-MH Accu NP-E2

Ni-Cd Accu E1

Batterijhouder BM-E2

Batterijhouder E1

Ni-MH Oplader NC-E2

Ni-Cd Oplader E1

A C C U ' S

Accu BP-E1

Accu BP-8

Accu BP-220

Accu BP-300

U I T W I S E L B A R E  H A N D G R E P E N

GR-E2

GR-80TP Handgreepverlenging

GR-100TP Handgreepverlenging

Handgreep E1

B E E L D Z O E K E R  A C C E S S O I R E S

Oogschelp Ed-E

Oogschelp/Rubber frame Eb

Oogschelp/Rubber frame Ec II

Oogschelp/Rubber frame Ed

Oogschelp/Rubber frame Ef

Oculairvergroter EP-EX15

Antiwaas oculair Ec

Antiwaas oculair Ed

Hoekzoeker C

Oogcorrectielens Ed (-4~+3)

I N S T E L G L A Z E N

Instelglas Ec

Instelglas Ed

A F S TA N D S B E D I E N I N G

Afstandsschakelaar RS-80 N3

Afstandsschakelaar RS-60 E3

Afstandsbedieningsadapter RA-N3

Timer/Afstandsbediening TC-80 N3

D R A A D L O Z E  A F S TA N D S B E D I E N I N G

LC-5

RC-1

D A T U M A C H T E R W A N D E N

EOS Link Software ES-E1

Datumachterwand DB-E2

Technische gegevens Analoge SLR
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Ingo Arndt
Natuurfotograaf
“Hoeveel van ons krijgen ooit
de kans een echte kameleon
te zien op Madagaskar?
Fotografie is mijn manier 
om mensen bewust te
maken van wat er leeft."

s Compatibel. u Bruikbaar zonder filter en zonnekap. t Ruim maar bruikbaar.* LSC EF: Life-Size Converter EF.
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Spiegelreflexcamera’s

Systeemoverzichten


