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Leica S, etkileyici görüntü kalitesi ile 35 mm'nin hızını birleştirerek sunan kompakt bir orta format kameradır.  Hem 
35 mm'nin ve hem de orta formatın en iyi yönlerini bir araya getirmekle, kabul gören standartları karşılamanın 
ötesinde, kendi sınıfının en iyisi olmuştur.

Sistem bileşenlerinin her birinin dışa vuran olağanüstü kalitesi ve yenilikçi ProFormat sensörü ile Leica S, 
profesyonel fotoğrafçıların tercih ettiği bir seçimdir. S lensler ve istenirse lens içindeki merkezi örtücü ile birlikte 
herhangi bir talebi kolayca karşılayabilme yeterliliği Leica kalitesinin zirvesidir. Bunlardan başka, Leica S'in 
profesyonel kullanımlar için tasarlandığını belli eden kullanım kolaylığı ve yüksek kaliteli yapısı ile popülerliğini 
sürdüreceği kesindir.

S-Sistem kameralar hızlı, sağlam ve her türlü kullanıma uygundurlar. Bu özellikler tüm Leica ürünlerinin yüz yıldan 
fazla -foto haberciliğin gelişimi için Oscar Barnack'ın kendi Ur-Leica'sı ile temelini attığından beri- bir süreden beri 
devam eden karakteristiğidir. Leica kameralar, yetenekli mühendislikle vizyoner risk alma isteğinin birleşimi 
sonunda ortaya çıkan ve düzenli yeniliklerle kendini gösteren sistematik şirket felsefesinin bir sonucudur. Bu 
atılımlar mevcut kurallara meydan okumakta ve fotoğrafta yeni ufuklar açmaktadır. Bu geleneğin devamı Leica S-
Sistem'i yakınınızdaki Leica mağazaları, butikleri ve bayilerinde deneyin.
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İki dünyanın da en iyisi
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PROFORMAT Tamamıyla dijital, yüksek kaliteli bir tasarım zorluğu ile karşı karşıya kaldığımızda, mevcut tüm 
formatların artı ve eksilerini karşılaştırdık ve 30x45 mm boyutlarındaki kendi sensör 
formatımızı ortaya çıkardık.  B     u sensör, 35 mm'lik bir kameranın sensöründen yüzde elli daha 
büyüktür. Leica ProFormat yerleşik formatlar ile çözülemeyen sorunları çözmekte, görüntü 
kalitesi ile yaratıcı durumlar arasındaki dengeyi doğru kurmaktadır. 35 mm'lik bir modelden 
çok daha yüksek görüntü kalitesi sağlamada yeterince büyük, belirgin şekilde sığ alan derinliği 
sağlamada kamera ve lenslerin taşınabilirliği ve bütünlüğü açısından da yeterince küçüktür. 
Bu da, fotoğrafçının orta format bir kameradan elde edeceği yaratıcılığın ufkunu 
genişletecektir. Bir başka avantaj da klasik orta formatların aksine, alan derinliğini artırmak 
için diyaframı çok fazla kısmaya gerek olmamasıdır. Aksi durumda ek ışık gereksinimi artacak 
ve görüntü kalitesi düşecektir.

Leica ProFormat, geleneksel orta format fotoğrafın kapsamı ötesine geçen fotografik 
senaryoların geniş bir yelpazesinde gereksinimleri karşılamaktadır.

04 I LEICA S-SİSTEM

30 x 45 mm
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Herşey optiğe bağlı
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LEİCA-S LENSLER

UYUMLULUK Leica S-Adaptörleri mevcut orta format sistem lensleri için yeni olanaklar sunar. Leica S, birçok 
üçüncü parti lensin otomatik netleme ve diyafram gibi elektronik ayarlarını en azından 
kendinden öncekiler kadar iyi yapar. Oluşan görüntü kalitesini son teknoloji ürünü dijital orta 
format kamera seviyesine yükseltir.

MERKEZİ ÖRTÜCÜLER
(CENTRAL SHUTTERS)

Her çekim öncesinde kameradaki metal yapraklı odak düzlemi örtücüyü mü yoksa lensteki merkezi 
örtücüyü mü kullanacağınızı Leica S'in açma kapama anahtarından kolayca değiştirebilirsiniz.

En yüksek enstantane hızı olan 1/1000 ile Leica merkezi örtücüsü (hemen hemen tüm Leica S 
lenslerde olan), fotoğrafçılara ortam ışığını baskılayan profesyonel flaş sistemleri ile çalışırken ya 
da stüdyo dışında kısık diyaframlar kullanıldığında gerekli olan ışığı elde etmede odak düzlemi 
örtücünün en yüksek senkronizasyon hızı 1/125'e göre yaratıcılığın sınırlarını en az üç stop 
genişletir.

06 I LEICA S-SİSTEM

100
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Herhangi bir kamera sisteminin kalitesi söz konusu olduğunda lensler çok önemlidir. Tüm S-
Sistem lensleri en yüksek optik performans beklentisini karşılayacak şekilde üretilmişlerdir. 
Renk ve cilt tonlarının mükemmelliği, eşsiz kontrastı, hassas olarak kalibre edilmiş netleme 
mekanizması ve bulanıklık (bokeh) efekti ile kusursuz görüntü kalitelerine diyafram değerine 
ve uzaklığa bakmaksızın güvenebilirsiniz. Leica, yüz yılı aşan birikiminden yararlanarak, yüksek 
kalitede malzeme ve çoğu elle gerçekleştirilen en yeni üretim yöntemlerini kullanır. Bu da, 
teknik olarak mümkün olanın sınırlarını yeniden tanımlayan lenslerin ortaya çıkmasına yol 
açmaktadır.



 LEICA S-SİSTEM
 Kontrollu Performans
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ÇALIŞTIRMA VE KULLANIM 
KOLAYLIĞI

S-Sistem üzerindeki tüm kontrol elemanları temel bir ilkeyi yansıtmaktadır: Az ama öz. K  ontrol 
elemanları olması gereken en az düzeyde tutularak çok yoğun çalışmalarda bile yönetimin 
daima sizde olması sağlanmıştır. F      onksiyonların çoğu basit ve açık hazırlanmış bir menü ile 
çalıştırılabilirken, temel kullanımlar son derece kullanıcı dostu ve sezgiseldir. 
Profesyoneller için tasarlanmış olmasına rağmen, Leica-S herkesin anında kullanabileceği 
bir kameradır.

ERGONOMİ Kontrol elemanlarının olabilecek en düşük sayıda tutulduğu sezgisel çalışma kavramı Leica-
S için geliştirilmiştir. Fotoğrafçının sağ baş parmağı tarafından kullanılmak üzere en iyi yere 
yerleştirilen tıklama tekerleği ve beş yönlü düğme, Leica-S'in iki temel kontrol elemanıdır. 
Fotoğrafçı diyafram ayarını kontrol edebilir ve kişiselleştirilebilen dört düğme ile çevrili arka 
ekrandaki menülerde gezinebilir. Kameranın açma kapama düğmesi, fotoğrafçının odak 
düzlemi örtücüsü ile merkezi örtücüden birini seçmesine olanak sağlar. Leica S-E'de klasik 
enstantane tekerleği varken, Leica S'te bu kısım çok fonksiyonlu bir kadrana dönüşmüştür. 
Kameraya eklenecek el desteği (hand grip), nispeten düşük ağırlığı ve yorulmadan fotoğraf 
çekmeyi sağlayan en uygun yere getirilmiş ağırlık merkezi ile kameranın ele daha iyi 
oturmasına yardımcı olur.

SEZGİSEL



YAPI

MALZEME Magnezyum kalıp dökümden yekpare gövde Leica S kameraları hem son derece dayanıklı ve 
hem de son derece hafif hale getirir. K ullanılan diğer tüm malzemeler de ödünsüz kaliteleri ile 
hem sağlam ve hem de işlevseldirler. Leica S ekranında kullanılan cam, çizilmeye karşı 
yüksek dirençli ve uzun yıllar kristal berraklığında görüntü veren Corning® Gorilla® Glass'tan 
yapılmıştır. Bu kamera, yekpare paslanmaz çelik bayonete sahip ilk Leica'dır. Hassas üretimi 
sayesinde lensleri üzerlerinde iz kalmadan istediğiniz kadar değiştirebilirsiniz.

SIZDIRMAZLIK Kameradaki birçok conta sayesinde toz ve sıvı sıçramalarının içeri girme şansı hiç yoktur. 
Kontrol elemanları ve gövde bileşenleri yabancı cisimlerin ve nemin kameranın içerisine 
nüfuz etme tehlikesine karşı tasarlanmış ve kaplanmıştır. Ayni durum lensler için de 
geçerlidir. özel üretim parçalar netleme sırasında lens boyunun değişmemesini sağlar ve 
böylelikle hava emilimi önlenmiş olur. Ayrıca, Aquadura™ kaplamalı özel cam yüzeyler 
mekanik koruma olarak ta kullanılmaktadır. Su ve toz oldukları yerde yani dışarıda kalacaktır. 
Bu da sistemin zorlu koşullara dayanmasını ve değerini korumasını sağlayacaktır.

BİLEŞENLER S Sistemine ait her parça ve bileşen sadece işlevselliğe değil, yüksek hizmet ömrü ve 
hasarlanma direncine de bakılarak son derece özenle seçilmiştir. Geliştiricilerimiz küçük 
görünen faktörleri de ihmal etmediler: Hepsi LEMO tarafından geliştirilen USB Bağlantı 
noktaları, uzaktan kumandalar, ses sistemi ve flaş senkronizasyonu sadece neme karşı 
korumayla kalmaz, ayni zamanda gerilim giderme mekanizmaları sayesinde son derece de 
dayanıklıdırlar.
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EN AZ

150.000
ÇEKİM

Dayanıklılık ve sağlamlık Leica S sistemi kavramının gelişiminde baştan beri çok önemli 
olmuştur. Profesyonel bir kamerayı kullanırken güvenilirlik, görüntü kalitesi ve kullanım 
kadar önemlidir. S-Sitemi ile, yüksek kalitedeki malzeme, özenle seçilen bileşenler ve son 
derece gelişmiş yapı, kameraların ve lenslerin işlerini yıllar boyu güvenle yapmalarını ve 
profesyonel fotoğrafçılığın zorlu koşullarına dayanmalarını sağlar.

36
SIZDIRMAZLIK CONTASI
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 Sinema açısından orta format
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ORTA FORMAT KAMERAYLA
FİLM YAPIMI

Ur-Leica'nın fotoğrafa uygun, 35 mm hareketli görüntü üretiminin üstünden bir asırdan fazla bir 
süre geçtikten sonra, Leica S, sinemacılığa uygun orta format dijital bir kamera oldu. İster S 
lenslerle, ister diğer orta format sistemlerden uyarlanan lenslerle olsun, S sistemin olağanüstü 
görüntü kalitesi video çekiminde de daha az heyecan verici değildir. Özel video düğmesi, 
kameranın hem video çekiminde hem de hareketsiz görüntü çekimleri için kolayca 
kullanılmasını sağlar.

FORMAT Leica Max CMOS sensör ve Maestro II serisi işlemci, full HD çekimler için kullanılan 45 mm 
genişliğindeki sensörün tamamı ile, 4K standardına uygun sinema kalitesine kadar olan 
profesyonel kamera görüntüsü için gereken tüm teknolojiyi Leica S'e sağlar.  Leica S-Sistem 
lenslerin olağanüstü kalitesiyle birleştiğinde çekimler film yapımcılarını sevindirecek düzeyde 
benzersiz bir görünümle ortaya çıkacaktır. Leica-S'in ürettiği videolar, Leica bokeh damgalı 
orta format görünümleriyle fotoğraflar kadar mükemmel olacaktır.

Videonun yüksek kalitesi, 4:2:2 renk alt örneklemesi ve MOV formatında kaydedilen dosyalar 
ve tarih kodu ile birlikte korunur. Video dosyalarının Motion JPEG sıkıştırması sayesinde kareler 
bağımsız olarak ta çalışırlar.  Bu yüzden de bu, format dönüşümü öncesinde bile film 
düzenleme için idealdir. 4K'ya kadar çözünürlüğe sahip dahili çekimlere alternatif olarak, Leica-
S, full HD çözünürlüğünde sıkıştırılmamış bir HDMI görüntü akışı da sunmaktadır.  Bu 
görüntüler daha sonra bağlanan bir monitörde ya da harici bir HDMI kaydedici ile de 
kaydedilebilirler.

TANIM Leica-S'in video seçeneğini kullanırken tüm S sistem lensleri ve uyarlanabilen diğer tüm orta 
format lensleri kullanabilirsiniz. Lens, video kaydı için elle netleme yapmaktadır ve Leica S 
bunu doğru yapabilmek için bol miktarda yardım sağlamaktadır. Görüntünün net bölgelerini 
görmede renk vurgusunu (focus peaking) kullanma optimum netliğe nerede ulaşıldığını 
belirlemede yardımcı olur. İsteğe bağlı parlama vurgusu ve ızgaraların gösterimi video 
kaydedilirken kullanılabilen araç çeşitliliğini tamamlar.

SES Hareketli görüntülere eşlik eden stereo ses otomatik olarak da elle de ayarlanabilmekte ve 
dahili ya da Ses Adaptörü S'e bağlanabilen 48 kHz ve 16 bit harici mikrofonla 
kaydedilebilmektedir.

VİDEO
4K



 LEICA S
 Orta Format Yeniden Tanımlandı
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Leica S-Sistem, orta format fotoğrafta yeni uygulama alanları açan marka olarak bu alanda özel bir statüye sahiptir.

Yeni Leica Max sensörü çözünürlük ve dinamik aralık açısından orta format kameralarda gerekli atılımı sağlarken, 
Leica ProFormat ta profesyonellerin gereksinim duyduğu yüksek kaliteli sonuçlar elde etmede gerekli piksel alanını 
sağlamaktadır. Bu performans düzeyine sadece basit anlamda erişilmemiştir, ortam ışığına bağımlıyken de bu 
düzeye erişilebilir. Önceleri hızlı görüntü için formattan ödün vermek gerektiği düşünülse de, Leica S'in kurallar 
kitabını yeniden yazmasıyla bu durum değişmiştir. 35 mm'lik bir modelin hızlı tepkileri ile orta format bir kamerayı 
birleştirmek üzere, çok hızlı çalışan bir örtücü mekanizması, CMOS sensör, Maestro II işlemci ve önsezili netleme 
Leica S'te bir araya getirilmiştir. S-Lenslerin ve sensörün görüntüleme kalitesinin gücü sadece hareketsiz 
görüntülerde değil, video çekimlerinde de ön plana çıkmaktadır. Kamera, hem sinemaya özgü 4K standardının 
yüksek çözünürlüğünü, hem de Full HD formatı desteklemektedir.
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CMOS SENSÖR Leica S, video kayıtları, canlı görüntü ve benzeri olmayan görüntü kalitesiyle CMOS 
teknolojisinin zirvesindedir. Yeni sensörde dinamik aralık 15 stop artışa ulaştığından parlak 
ve gölge bölgeler arasındaki tonlar da artmıştır. Duyarlılığın 12500 ISO'ya artabilmesinden 
dolayı Leica S sadece stüdyo ışığına bağlı değildir. Foto habercilikte, konserlerde veya 
düğünlerde olduğu gibi ortam ışığına bağlı olduğunuz her yerde daha büyük sensörün 
getirileriyle birlikte Leica S kendini kanıtlayacaktır.

MAESTRO II İŞLEMCİ Herhangi bir S modelin bileşenleri en yüksek veri transfer hızını sağlayacak biçimde 
tasarlanmışlardır. Sensör içindeki 7500 dijitalden analoğa paralel dönüştürücü sayesinde 
görüntü dosyaları kaliteden hiçbir ödün vermeden göz açıp kapayana kadar okunmaktadır.  
Sonra da Leica için özel geliştirilen Maestro II işlemcisi tarafından işlenmektedirler. 2GB'lık 
tampon bellek işlemler zincirindeki tüm bağlantıların hiç boşluk kalmadan, olabildiğince hızlı 
çalışmasını sağlar. Yüksek hızlı veri transferi ile saniyede 3.5 kare çekim hızı orta format 
kameralar için rekordur. Leica S'teki yeni işlemci öncekinden dört kat daha hızlı çalışmakta, 
gürültü azaltmayı iyileştirmekte ve kameranın tüm kontrollara anında yanıt vermesini 
sağlamaktadır.

OTOMATİK NETLEME S modellerindeki otomatik netleme, kameranın diğer bileşenlerinin yüksek performansıyla her  
şekilde eşleşmektedir. Lens ve kamera keskin görüntülere giden yolu açmada mükemmel bir 
bütün oluşturmaktadır. Otomatik netleme, saniyenin son kesrinde bile hızlı ve sorunsuz bir 
şekilde optimum görüntü netlemesine geçmek üzere tasarlanmıştır. Ö   nsezili otomatik 
netleme, konu tarafından yapılan hareketleri öngörerek dinamik fotoğrafçılığa olanak sağlar.

16 I LEICA S

 SANİYEDE

3.5
 KARE
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VİZÖR Görüntü formatından dolayı büyük vizör parlak olur ve bu da kusursuz görüntü kompozisyonuna 
olanak sağlar. Vizör görüntüsünün parlaklığı -ki bu sadece ayna ve prizmanın karmaşık 
yapısından değil, ayni zamanda lens hızının da bir sonucudur- hassas netlik kontrolu için 
mükemmel bir altyapı sunar. Vizördeki görüntünün alt kısmında yer alan bir ekranda 
enstantane hızı, diyafram, ISO ayarı gibi görüntüye ait önemli veriler görünürler. Elektronik bir 
tesviye, her eksende 10 ya da daha az bir hassasiyetle kameranın iki eksen boyunca 
dengelenmesine olanak sağlar. Gözünüzü vizörden ayırmadan gereksinim duyduğunuz herşeyi 
her zaman görebilirsiniz.

EKRAN 921600 piksel, 3" monitör ekran sadece menülerde gezinmek ve çekilen görüntüleri kontrol 
için kullanılmamaktadır. Çizilmeye dayanıklı Corning® Gorilla® Glass koruma ekranıyla canlı 
görüntü seçeneğinde 1700'lik geniş bir bakış açısı ve saniyede 60 kareye kadar görüntüleme 
olanağı sunar. İki eksenli tesviye yardımı ve netlik vurgulama gibi araçlar gerek görüldüğünde -
parlaklık ve poz ayarındaki gibi- gösterilebilir. Histogramlar, o anda var olan görüntüyü çok 
daha etkili bir şekilde değerlendirmeye yararlar.

Leica S'in üst kısmındaki durum ekranı, ortam ışığında okunmasını mümkün kılan geçirgen ve 
yansıtmalı (transreflective) bir LED ekrandır. Bu da değişken ışık koşullarında okunabilirliği 
artırır.

CANLI GÖRÜNTÜ VE 
BİLGİSAYARA BAĞLI ÇEKİM

Bilgisayara bağlı olarak yapılan çekim daha stüdyodayken kompozisyonu geliştirmeyi mümkün 
kılar. Leica Image Shuttle 3.0 ile otomatik netleme alanının konumunu değiştirmek te dahil 
olmak üzere, görüntü ile ilişkili tüm ayarlar bilgisayardan yapılabilmektedir. Dahası, görüntüler 
bilgisayar ekranından hemen kontrol edilebilmektedir. Leica S, Leica Image Shuttle 3.0 
yazılımına önceki USB 2.0 standardından çok daha hızlı veri aktarımı sağlayan USB 3.0 ile 
bağlanabilmekte, gelişmiş bağlanma teknolojisi yardımıyla görüntü incelemeye ilaveten kamera 
üzerinden canlı izleme de sağlanmaktadır. LEMO soketli, 5 m uzunluğundaki USB 3.0 kablo 
çekim sırasında esnekliği artırmakta ve dahili kuvvetlendirici ile güvenilir veri aktarımı 
yapılabilmektedir.

CANLI 
GÖRÜNTÜ
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 LEICA S

OPTİMİZE EDİLMİŞ 
AYNA HIZI

Leica S'i tercih ettiğiniz için orta format fotoğrafta çekim yapmak size hızlı gelebilir. 35 mm 
formatın dışındaki en hızlı kamerayı Leica sunmaktadır. En yüksek hızı sağlamada süreç 
herhangi bir SLR kameranın en önemli hareketli parçalarından biri olan ayna ile başlar. 
Aynanın tasarımı, hem çekim sıklığı ve hem de aynanın hareketinden kaynaklanan vizörün 
kararma uzunluğunu belirler. Geliştiricilerimiz aynanın hızını artırmayı başardılar. Bunun 
sonucu olarak da vizörün performansı daha küçük formattaki kameraların ayna hızına ulaştı ve 
kamera bütün olarak daha da hızlandı. Ayna hızının yüksek olmasına rağmen, deklanşöre 
basılınca oluşan titreşim çok azdır.

USB 3.0 Yaygın olarak kullanılan Firewire 800 standardından çok daha yüksek hızla veri aktarımı yapan 
bir USB bağlantı noktası, CompactFlash (CF) ya da SD hafıza kartlarındaki dosyaları anında 
okumayı sağlamanın dışında, bilgisayardan kontrol edilen bir kameradan yapılacak kararlı ve 
hızlı çekimler için de en iyi araçtır. Leica S benzeri, yüksek hızlı hiçbir dijital orta format SLR 
kamera profesyonellerin gereksinim duyduğu bu işlev olmadan tam değildir.

GPS Leica S, görüntü dosyalarının isteğe bağlı olarak coğrafi yer etiketlemesi için bütünleşik bir 
GPS modülüne sahip tek orta format profesyonel SLR kameradır. Ç  ekimin yapıldığı konum uydu 
tarafından hassas bir şekilde belirlenir ve otomatik olarak yapılan zaman ve saat dilimi ayarı ile 
birlikte görüntü EXIF verilerine depolanır. Leica S müşterileri tarafından ücretsiz olarak 
indirilebilen  Adobe® Photoshop® Lightroom®  yazılım paketleri çekilen her fotoğrafı yer adı ve 
saati ile birlikte bir haritaya tam olarak kaydetmenizi sağlar. Sonuç olarak, foto muhabirleri 
yorucu belgeler hakkında endişeye kapılmak yerine kendilerini tamamen fotoğraf çekmeye 
verebilirler.

n 50° 33.134 
e 008° 32.236



 LEICA S-E
Giriş Seviyesi Bir Modelden Çok Daha Ötesi
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S sisteminin tüm karakteristikleri Leica S-E'ye de yansımıştır. S Sistemi oluşturan iki kameradan biri olan Leica S-E 
sadece klasik fotoğrafçılık için özellikle üretilmiştir. Gelişmiş otomatik netlemeden yeniden tasarlanmış bir gövdeye 
kadar S-E'ye kapsamlı bir yenileme yapıldı. Leica S Sisteminin başarı hikayesi bu şekilde devam etmekte. 
Özelliklerine Leica-S'in daima en yüksek kalitede fotoğrafçılığı hedef aldığını gösteren düzenlemeler yapıldı. 
Mükemmel lenslerden kapsamlı sistem aksesuarlarına kadar Leica S-Sistemin tüm avantajları S-E'de de ayni 
şekilde kullanılabilmektedir. SLR vizörden bakmak ve alan derinliğini görererek ileri teknolojinin en son özelliklerini 
yaşamak isteyen, klasik fotoğraftan heyecan duyan biriyseniz Leica S-E tam size göredir.



 LEICA S-E
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CCD SENSÖR Leica'nın sensöründe mükemmel hale getirilen, denenmiş ve gözden geçirilmiş CCD 
teknolojimiz, olağanüstü doğal görüntüsüyle birlikte, çekim sonrası çok az işleme gerektiren 
keskin ve net görüntüleri garanti etmektedir.  CCD sensörün ışığa olan duyarlılığı görüntüdeki 
parazitin düşük olmasını sağlayarak konuyu tam dinamik aralığında yakalama fırsatını verir.

OTOMATİK NETLEME Leica S-E'nin yeni geliştirilen otomatik netleme özelliği hızlı olduğu kadar da hassastır.  Leica 
S-E'deki son derece hassas AF sensörü ve otomatik netleme motorunun ince ayarlı kontrolları
sayesinde Leica S-E'nin otomatik netlemesine her durumda güvenebilirsiniz.

FOTOĞRAFÇILIK Eğer en üst kalitede fotoğraflar oluşturmak arzusundaysanız, Leica S-E bunu ama'sız, ve'siz, 
fakat'sız olarak Leica S kadar iyi yapar. Leica S-E, S'nin tüm cazip üstünlüklerine sahiptir. 
Bununla birlikte, kardeşinden farklı olarak, tamamen fotoğraf odaklıdır. Sağlam ve dayanıklı 
yapısı, ele mükemmel oturuşu ve güçlü görüntü işleme sistemiyle Leica S-E, mükemmel lensleri 
ve bol miktardaki aksesuarları ile S-Sisteme tam teşeküllü bir giriş sunmaktadır.

Leica S-E'yi www.s-magazine.photography'den keşfedin.
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GERÇEK ESNEKLİK Bir kameranın kişisel iş akışınızla sorunsuzca bütünleşebilmesi için yeterince esnek olması gerekir. Leica 
S'te özel bir RAW dönüştürücü gerektirmeyen öncü DNG formatı kullanılmaktadır. Leica S, istendiği 
takdirde yüksek kalitede JPEG dosyaları oluşturabilir, CompactFlash (CF) ve SD hafıza kartlarının ikisini de 
destekler, bir bilgisayar ya da tabletten Wi-Fi aracılığı ile uzaktan kontrol edilebilir. B u da sizin için, değişen 
durumlara hızlıca ve esnek bir biçimde tepki verebilme yeteneği ve eldeki iş için araç seçiminde özgürlüğü 
en üst düzeye çıkarma yeteneği anlamına gelir.

EVRENSEL GÖRÜNTÜ
FORMATI

Sensörden elde edilen RAW veriler, çekim sonrası işlemlerle maksimum esneklikte oluşturulabilecek 
optimum kalitede görüntülerin ana malzemesidir. Leica, Adobe® tarafından geliştirilen DNG (Digital 
Negative) formatını kullanır – tüm görüntü bilgilerini güvenli bir şekilde koruyan ve tüm üreticiler tarafından 
onaylanmış tek standart veri formatıdır -. Adobe® Photoshop® dahil olmak üzere RAW veri dönüştürme ya da 
dijital görüntü işleme programlarının çoğu DNG verilerini doğrudan kabul eder ve yorumlanmalarına izin 
verir. Böylelikle, Leica kamera sahipleri iş akış çözümleri söz konusu olduğunda neredeyse sınırsız seçim 
özgürlüğüne sahiptir. Leica S, diyafram, uzaklık,..vb gibi üst verilerle birlikte tüm renk ve görüntü bilgilerini 
saklayan mevcut DNG 1.4 standardının tüm getirilerinin sağladığı avantajlardan yararlanır. Bu da, S 
dosyalarının optimum görüntü kalitesine ulaşmak için herhangi bir özel uyarlamaya veya profile gerek 
kalmadan, bu standardı destekleyen tüm programlarla işlem yapmaya izin verir. Leica S, DNG dosyalarını 
kaydederken gerekli bellek kapasitesini yaklaşık olarak yarı yarıya azaltan kayıpsız sıkıştırmayı kullanır.
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Adobe® Photoshop® Lightroom® Leica-S'teki DNG dosyalar doğrudan Adobe® Camera Raw® 'a aktarılabilir.

KUSURSUZ İŞ AKIŞI Adobe® Photoshop® Lightroom®, tüm dijital görüntü işleme gereksinimlerini karşılamada bir kontrol 
merkezi olarak hizmet verecek şekilde tam donanımlıdır. Dosyaları içe aktarma, sıralama (anahtar sözcük 
tanımlama dahil) ve görüntüleri işlemeden e-posta ile veya doğrudan web'e aktarmaya kadar her şey 
düşünülmüştür. Lightroom'daki son derece güçlü dijital görüntü işleme araçları ileri düzeyde kullanımlar 
için mükemmel tasarlanmışlardır.  Lightroom®, orijinal verilere dokunmadan, tüm düzenlemeleri ayrı bir 
dosyada depolayan tahribatsız bir RAW iş akışının özel avantajını da sunmaktadır. Tüm düzenlemelerin 
yapılmış olduğu yeni dosya sadece dışa aktarma aşamasında yaratıldığından, ayni görüntünün çeşitli 
sürümleri oluşturulurken orijinal verilerin üzerine yazma riski yoktur. Adobe® Photoshop® gibi klasik dijital 
görüntü işleme yazılımları daha fazla iş yapmak üzere iş akışına dahil edilebilirler.

OTOMATİK DÜZELTME Leica S-Sistemin lensleri olağanüstü yüksek derecede sağladıkları düzeltmeler ile farkındalık oluştururlar, 
pratik olarak da optik hatalardan arındırılmışlardır. B ununla beraber, optik hatalar hiçbir zaman tamamen 
önlenemez. Leica, kenarlardaki düz çizgilerin hafif bükülü görünmesi gibi son derece kritik görüntülerin 
ortaya çıktığı nadir durumlar için lens profillerini hesaplamıştır. Bu durum, kalan bükülmenin ve renk hatası 
(chromatic aberration) etkisinin otomatik olarak düzeltilmesine olanak sağlayan yoğun test uygulamaları ve 
yapı verilerine bağlı olarak  Adobe® Photoshop® Lightroom® ve Adobe® Camera® Raw®'da kullanım için 
özeldir. U ygulanacak düzeltmeler için odak uzaklığı, diyafram ve lens tarafından iletilen gerçek netleme 
uzaklığı gibi teknik ön koşullar düzenli biçimde kaydedilir ve DNG dosyalarındaki görüntü verilerinde 
listelenirler. Bu lens profilleri, görüntü işleme aşamasında önemli ölçüde zaman kazandırabilir ve tüm 
koşullarda mükemmel görüntü veren sonuçları sürekli olarak sağlayabilirler.

sukrualpbaray
Üzerini Çiz
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LEICA IMAGE SHUTTLE Stüdyo çalışmalarında kamerayı bir bilgisayara bağlamak (bağlı çekim) genellikle avantajlıdır. Böyle bir 
kurulum, otomatik görüntü aktarımı ve hassas görüntü değerlendirmesi için sunduğu fırsatlarla tüm 
prosedürü çok daha verimli hale getirebilir. Leica Image Shuttle 3.0 yazılımı böyle durumlar için ideal 
çözümdür. Leica S'in özel gerilim azaltıcı ve özellikle güçlü, yüksek hızlı USB 3.0 bağlantı noktasına bir 
bilgisayarın bağlanması sonucunda Image Shuttle ile kameranın uzaktan tam olarak kontrolu mümkün olur. 
Fotoğrafçılar sonradan normal ya da bilgisayara bağlı çekim seçeneklerinden birini tercih edebilirler. 
Görüntüler bilgisayar monitöründe anında görüntülenir ve bu da kamera ekranındakine göre daha hassas 
görüntü değerlendirmesine olanak sağlar. Tüm bunlara ek olarak, Image Shuttle enstantane hızı, diyafram 
ve hatta netleme gibi tüm çekim parametrelerinin klavyeden doğrudan girilerek bilgisayardan kontrolü de 
sağlar. Leica Image Shuttle 3.0, Leica S ile kullanıldığında fotoğraf ve video için canlı görüntü tercihini de 
destekler. Ü stelik, AF telemetre dikdörtgeni canlı görüntü seçeneğini yüzde yüz büyüterek netlemeyi kontrol 
etmek üzere yazılımla yönlendirilebilmektedir.

Fotoğrafçılar bilgisayara gelen görüntü dosyalarını kaydetmek üzere belli bir klasör tanımlayabilir ve klasör 
izleme fonksiyonu ile görüntüleri otomatik olarak iş akışı yazılımına aktarabilirler.

LEICA S UYGULAMASI iPhone ve iPad'ler için geliştirilen Leica S uygulaması bilgisayar tabanlı uzaktan kontrol için bir alternatif 
oluşturur. Leica S ile kameranın kontrolunu kablosuz olarak tamamen uygulamaya bırakmak mümkündür. 
Bu durumda, iPhone ya da iPad'in ekranı harici bir vizör gibi iş görür. Ekrana dokunarak canlı görüntüye 
zoom ve seçtiğiniz kısma netleme yapabilirsiniz. Elbetteki, diğer tüm önemli çekim parametrelerini 
yönetebilir, uygulama yardımıyla fotoğraf veya video çekebilirsiniz. Çekilen görüntüler iPhone/iPad'e 
indirilebilir ve görüntülenip sosyal medyada paylaşılabilir.

GELİŞMİŞ YAZILIM 
DESTEĞİ

Adobe® Photoshop® Lightroom®, bilgisayara bağlı çekimlerde de kullanılabilir. Her çekim sonrasında,
yazılım aracılığı ile uzaktan kontrolla ya da deklanşöre basarak USB 3.0 ile görüntü doğrudan  Lightroom®

kataloğuna aktarılır ve değerlendirme için görüntülenir. Leica Image Shuttle kullanıcıları, canlı görüntü ve 
genişletilmiş kontrol işlevleri yelpazesine ek olarak, görüntüleri doğrudan Adobe® Bridge®'e aktarma ve
ardından da Adobe Photoshop® tabanlı bir iş akışından doğrudan görüntü erişimine sahip olma seçeneğine
de sahiptirler. Kullanılan USB 3.0 standardı sayesinde veriler bilgisayarınıza hızlı ve güvenli bir şekilde 
aktarılır.
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 LEICA S-LENSLER
Benzersiz
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En iyi kamera bile lensin verdiği görüntüyü geliştiremez. Bundan dolayı, tasarım mühendislerimiz teknik olarak 
mümkün olanın sınırlarını daima zorlar ve bazen de ötesine geçerler, hiçbir zaman da bundan ödün vermeyi kabul 
etmezler. S- Sistem lensler söz konusu olduğunda da geleneksel Leica kalitesi ile en çağdaş teknoloji bir araya 
gelmiştir. Kaliteye olan bağlılığımız basit bir ilke üzerine inşa edilmiştir:  Fotoğrafçı lenslerine her çekim durumunda 
ve her koşul altında tamamen güvenebilmelidir. Bu felsefenin devamı olarak, Leica S-Lensler mükemmel görüntü 
performansını sadece tüm netleme uzaklıkları için değil, tüm diyafram açıklıkları için de sağlamaktadır.

Yüz yılı aşan deneyim ve çağdaş üretim yöntemlerinin birleşimi Leica'yı olağanüstü kaliteli ve büyük çaplı seri SLR 
lens üretiminde de tek üretici haline getirmiştir.  Bu, ayni zamanda, üretimlerinde teknik uzmanlığın son noktasını 
gerektiren yüksek kaliteli özel camlar için de geçerlidir -örneğin, düzensiz parçalı yayılımlı (anomalous partial 
dispersion), özellikle de yüksek kırılma indisli camlar. 

Otomatik netlemeli her Leica S-Lens, tüm fonksiyonlarının tam kontrolu için kendi bütünleşik işlemcisine sahiptir. 
Ayni zamanda, herhangi bir durumda otomatik netlemeyi geçersiz kılıp netleme halkası yardımıyla elle de ayar 
yapabilirsiniz. Leica S-Sistem lenslerinin çoğunluğu ilave ışık kullanıldığında yaratıcı özgürlüğü en üst düzeye 
çıkarmaya yarayan, yenilikçi, merkezi örtücüye sahip bir sürüme de sahiptir.
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Alman yapımı: Ustalık ve yüksek teknoloji – bunlar yüksek performanslı 
Leica lenslerin üretimindeki kilit unsurlardır.

LENS HIZI Leica S-Lenslerin olağanüstü bir özelliği de son derece hızlı olmalarıdır. Leica S-Lensler 
olağanüstü görüntü performansı sunduklarından, yaratıcı gereksinimleriniz için her zaman en 
iyi diyaframı kullanabilirsiniz. Diyaframı kısmak sadece alan derinliğini kontrol etmeye yarar, 
performansı artırmak için gerekli değildir. B aşlangıçta açık diyafram kullanmak, fotoğrafçının 
konuların ayrıntılarını belirgin şekilde ayırabilmesi için net ve net olmayan kısımları 
belirlemede rakipsiz bir serbestlik sağlar.  Net kısımlarla net olmayan kısımların uyumlu 
şekilde belirlenmesiyle ortaya çıkan etkileşim sonucunda oluşan görsel etkiler sadece Leica 
lenslerin sunduğu mükemmellik düzeyi ile elde edilebilir.

SİSTEMLE BÜTÜNLEŞME S-Sistemin dijital yaklaşımı görüntü kalitesinde anlamlı bir iyileşme sağlamıştır. Ö rneğin, görüntü 
sensörünün önündeki cam perde ve filme göre daha sığ ve daha hassas tanımlanmış olan 
netleme düzlemi her lens için dikkate alınmıştır. Bu da, kontrast performansının önceden 
düşünülmeyecek seviyelerde artmasını sağlayan optik tasarımların gerçekleştirilmesine yol 
açmıştır. Böyle bir performans potansiyelinden yararlanmak sadece her zaman ayni hassaslıkta 
bir otomatik netleme mekanizmasıyla mümkündür ve bu aşamada her S-lensin mikro işlemcisi 
kameranın kontrol sistemiyle mükemmel bir uyum içinde çalışır. Her S-lenste bulunan otomatik 
netleme, özel bir mekanizma sayesinde rahatça döndürülebilen lens üzerindeki netleme halkası 
ile herhangi bir anda devre dışı bırakılabilir.

İLERİ TEKNOLOJİYE 
DAYALI ÜRETİM

Yüksek kaliteli S-lenslerin temelini oluşturan olağanüstü tasarım hassas üretimin sonucudur. 
Tüm S-lensler ağırlıklı olarak elle ve yüksek nitelikli uzmanlar tarafından üretilmektedir. Optik 
ve mekanik imalat arasındaki etkileşimin ilerlemesiyle on yıllarca sürede elde edilen birikim, 
her yüksek performanslı Leica Lensin tasarım özelliklerinin gerektirdiği son derece hassas 
toleranslara ulaşmayı mümkün kılmıştır. İddialı bir tasarımı mükemmel bir ürün haline 
getirmenin tek yolu budur. Leica, ayni zamanda, üretime katkısı gerektiğinde küresel olmayan 
(aspherical) lens teknolojisi gibi kendi geliştirdiği mekanik süreçleri de kullanmaktadır. Küresel 
olmayan (aspherical) lens üretiminde bir bilgi ve uzmanlık hazinesi olan Leica S-lenslerin  
olağanüstü performans karakteristiklerine ulaşmadan hiçbir üretici ayni muazzam deneyime 
sahip olamaz.

KORUMA S-sistemin diğer tüm bileşenlerinde olduğu gibi, lensler de toz ve nem gibi çevresel etkilere 
karşı mükemmel bir şekilde korunurlar. Netleme halkası yağmurda bile kullanılabilir ve suyun 
bayonetten veya ön lensin etrafından içeri sızması mümkün değildir. Tüm S-lenslerin açıktaki 
yüzeyleri su damlalarının ve kir parçacıklarının buralara tutunmalarını önleyip, camdan 
yuvarlanarak kaymalarını sağlayan su ve kir itici AquaDuraR kaplamaya sahiptir. Dolayısıyla, 
Leica S yağmurlu ve tozlu ortamlarda bile her zaman kullanıma h azırdır.
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 LEICA S-LENSLER
Merkezi Örtücü

Leica merkezi örtücü, S-Lenslerin 
çoğuyla kolayca bütünleşecek 

kadar kompakttır.

FLAŞ SENKRONİZASYONU S-Lenslerin hemen hemen tümünde bulunan Leica merkezi örtücü, teknik açıdan, en modern 
yüksek teknolojili malzeme üretim yöntemlerinden kaynaklanan bir gelişmedir. Bu hassasiyet ve 
güvenilirlik şaheseri içeride büyük, dışarıda küçüktür.  Leica merkezi örtücü, Leica Lenslerin ışık 
alma hızına ayak uydurabilmek için büyük bir iç çapa sahiptir. Ayni zamanda boyut olarak çok 
kompakt olup, hemen her S-Lense kolaylıkla adapte edilebilmektedir. En az 100000 çekimlik 
(shutter) son derece uzun bir servis döngüsü ile üretilmiş olup, ortam ışığını bastıran flaş 
sistemleriyle veya büyük diyaframla ortam ışığını kullanırken en hızlı 1/1000 enstantaneyle çok 
yaratıcı bir serbestlik sağlamaktadır. Bu da yaratıcılık sınırlarınızı keşfetmek için çok daha 
kapsamlı bir faaliyet alanı sağlar.

SON TEKNOLOJİ MALZEME Yağ ve yağlayıcıların da toz ve parçacık gibi optik bir sistemde olmaması gerekir.  Bu açıdan ele 
alındığında, Leica merkezi örtücü, yağlayıcılara gerek kalmadan tüm hareketli parçaların 
sürtünmesiz etkileşimini sağlayan üretim yöntemleriyle son teknoloji malzemelerden 
üretilmiştir.  Örneğin, örtücünün hassas metal yaprakları çok özenli işleme gerektiren karbon 
fiberden üretilmiştir. Örtücünün bazı kontrol elemanları yüksek performanslı seramikten imal 
edilirken, bazıları da  özel sentetik malzemeden imal edilmişlerdir. Çok temiz ortam 
koşullarında üretilen merkezi örtücü sisteminin imalat ortamı çok özel yüksek gereksinimlere 
sahiptir. Tüm bileşenlerin yüzeyleri ve açılan delikler, pratikte sürtünme ve bundan 
kaynaklanan aşınmaların olmamasını sağlayacak şekilde titizlikle işlenip parlatılır. Sürtünmenin 
olmadığı yerde aşınma da olmayacağından sürekli bir performans garanti edilmiş olur. Leica, 
merkezi örtücünün enstantane hızının ilk günde neyse, uzun yıllar süren zorlu profesyonel 
kullanım sonrasında da ayni olacağını garanti etmektedir. 

İKİLİ DEKLANŞÖR SİSTEMİ Leica S kullanırken, kameranın gövdesindeki en yüksek 1/4000 enstantane hızlı metal odak 
düzlemi örtücü ile CS lenslerin gövdesine eklenmiş olan merkezi örtücüden birini seçebilirsiniz. 
Tek yapmanız gereken, kameranın gövdesindeki açma kapama düğmesinde yer alan "odak 
düzlemi örtücü (FPS)" ile "Merkezi örtücü (CS)" seçeneklerinden birini tercih etmektir. Flaş 
modunda odak düzlemi örtücüde en yüksek senkronizasyon hızı 1/125 iken merkezi  örtücüde 
1/1000 ile çalışma aralığı üç stop artmaktadır.
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 LEICA SUPER-ELMAR-S 24 mm f/3.5 ASPH.  LEICA VARIO-ELMAR-S 30–90 mm f/3.5–5.6 ASPH.

UFKUNUZU GENİŞLETİN

Leica Super-Elmar-S 24 mm f/3.5 ASPH. (35 mm karşılığı 19 mm), 
özellikle iç mekan, mimari ve manzara fotoğrafçılığında görüntü 
kompozisyonu açısından çok çeşitli yaratıcı fırsatlar sunar. Ayni 
zamanda lens en geniş diyafram açıklığında çözünürlüğü ve en yüksek 
kontrastı sağlamak üzere optimize edilmiş olup, en yakın uzaklıktan 
sonsuza kadar olan sabit yüksek kalitesi garanti edilmiştir. B u optik 
tasarımın olağanüstü doğrultma derecesi bozulmanın (distortion) 
neredeyse hiç olmadığı bir durum olarak kendini göstermiştir.

KARAKTERİSTİKLERİ

Lensin 97o'lik köşegen bakış açısındaki kontrast en büyük diyafram 
açıklığında bile olağanüstü yüksektir. Bozulma en düşük düzeydedir.  
Diyaframı kısmak görüntünün en uç köşelerindeki optik performansı 
hafifçe artırmaktadır. Kontrast değerleri, teğetsel (noktalı çizgiler) ve 
sagittal (düz çizgiler) yapılar için Leica ProFormat'ın yüksekliği dikkate 
alınarak 5, 10, 20 40 lp/mm (yüzde)'ye göre gösterilmiştir.

HER İŞİN USTASI

Leica Vario-Elmar-S 30–90 mm f/3.5–5.6 ASPH. (35 mm karşılığı 
24-72 mm), her durumda kullanılabilen odak uzaklıkları, derli toplu
yapısı ve hafifliği ile en açıktan diğer tüm diyafram değerlerine ve en
yakından sonsuza kadar olağanüstü yüksek görüntü performansını
birleştirmiştir. Bir parça yavaş kalan en yüksek diyafram açıklığı
dışında sabit odak uzaklıklı lenslere tam bir alternatiftir. Esnekliği
anlamlı ölçüde artırarak daha uzun ve çok daha az yorucu çekimlere
olanak sağlar.

KARAKTERİSTİKLERİ

En açık diyaframda bile standart zoom lens tüm uzaklıklarda ve bütün 
zoom aralıklarında çok düşük bozulması (distortion) ve yüksek 
çözünürlüğü kadar, sağladığı yüksek kontrast ile de karakterizedir. 
Diyaframı bir stop kadar kısmak optik performansı hafifçe 
artırmaktadır.  Kontrast değerleri, teğetsel (noktalı çizgiler) ve sagittal 
(düz çizgiler) yapılar için Leica ProFormat'ın yüksekliği dikkate 
alınarak 5, 10,20 ve 40 lp/mm (yüzde)'ye göre gösterilmiştir.

YAPISAL AYRINTILAR

On gruptaki oniki elemanın beşi düzensiz parçalı dağılıma sahip 
camdan üretilmiştir. Bunlardan üçü renk sapmasını düzeltmek için 
özellikle düşük dağılımlı florür lens elemanlardır. İrisin arkasındaki 
iki küresel olmayan yüzey ve ön lensin küresel olmayan yüzeyi tek 
renkli (monochromatic) sapmaları en aza indirir.  Netleme sırasında 
sadece üç elemanlı orta grup hareket eder. Serbest bir eleman 
bağımsız olarak hareket ederek en yakın netleme mesafesinde bile 
çok yüksek görüntü performansı sağlar.

YAPISAL AYRINTILAR

Dört gruptaki ondört elemanın dokuzu düzensiz parçalı dağılıma 
(anomalous partial dispersion) sahip camdan üretilmiştir. Bunlardan 
üçü renk sapmasını düzeltmek için özellikle düşük dağılımlı florür lens 
elemanlardır. Arka elemanda bulunan iki küresel olmayan (aspherical) 
yüzey tek renkli (monochromatic) sapmaları en aza indirirken, ikinci 
grubun ön lensindeki bir diğer küresel olmayan yüzey, kısa 
mesafelerde görüntü performansındaki tutarlılığı sürdürmeye ve 
bozulmaları en aza indirmeye katkıda bulunmaktadır.
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Göreli bozulma da dahil olmak üzere tüm MTF eğrilerini görmek için lütfen www.s.leica-camera.com'u ziyaret edin.

%

mm

Diyafram 3.5 %

mm

Diyafram 8.0

30 mm
%

mm

Diyafram 3.5 %

mm

Diyafram 5.6

Sonsuzda

36 I LEICA S-LENSLER LEICA S-LENSLER   I   37 



 LEICA ELMARIT-S 30 mm f/2.8 ASPH. (CS)  LEICA SUMMARIT-S 35 mm f/2.5 ASPH. (CS)

DÜNYAYA DAHA GENİŞ BİR AÇIDAN BAKIŞ

LEICA Elmarit-S 30 mm f/2.8 ASPH. (35 mm karşılığı 24 mm), 
neredeyse süper geniş açı lensler grubuna dahildir. Lens ayni 
zamanda, diyaframın en açık olduğu yüksek çözünürlük ve sunduğu 
çok yüksek kontrast için optimize edilmiş olup, en yakın netleme 
mesafesinden sonsuza kadar üst düzey kalitesini sürdürmeyi garanti 
etmektedir. Bu optik tasarımın son derece yüksek doğrultma derecesi 
bozulmanın neredeyse hiç olmadığı bir durum olarak kendini 
göstermektedir. LEICA Elmarit-S 30 mm f/2.8 ASPH. (CS), ayni 
zamanda merkezi örtücü ile de kullanılabilmektedir.

KARAKTERİSTİKLERİ

Lensin 84°'lik köşegen bakış açısındaki kontrast en yüksek diyafram 
açıklığında bile son derece yüksektir. Diyaframı kısmak, görüntünün 
en uç köşelerinde optik performansı hafifçe artırmaktadır. Maksimum 
%2.8'lik bozulma böylesi genişlikte bir lens için etkileyici biçimde 
düşüktür. Kontrast değerleri, teğetsel (noktalı çizgiler) ve sagittal (düz 
çizgiler) yapılar için Leica ProFormat'ın yüksekliği dikkate alınarak 5, 
10, 20 ve 40 lp/mm (yüzde)'ye göre gösterilmiştir.

HER DURUM İÇİN

Leica Summarit-S 35 mm f/2.5 ASPH. (CS) (35 mm karşılığı 28 mm),  
stüdyoda olduğu kadar, manzara ve mimari fotoğraflar için de 
idealdir. Sonsuzdan en yakın netleme mesafesine kadar maksimum 
diyaframda maksimum kontrast için sistemik olarak tasarlanmış, 
alışılmadık derecede hızlı bu lens daha en başta evrensel bir lens 
olarak kullanılmak üzere düşünülmüştür.  Karmaşık tasarımı ve 
yapısı  The Leica Summarit-S 35 mm f/2.5 ASPH. (CS) is also 
available with a built-in central shutter.

KARAKTERİSTİKLERİ

Bu lensin ne kadar hızlı olduğu göz önüne alındığında, en açık 
diyaframda bile yüksek kontrast performansı daha da dikkat çekici 
hale gelmektedir. Diyaframı hafifçe kısmak, görüntünün en uç 
köşelerindeki, zaten çok yüksek olan performansı daha da artırır. 
Sadece %1.2'lik bozulma bu lensin evrensel bir lens olarak 
kullanılmasını sağlar ve bu sayede çekim sonrasındaki düzenlemelerde 
ek düzeltme veya müdahale gerekmez. Kontrast değerleri, teğetsel 
(noktalı çizgiler) ve sagittal (düz çizgiler) yapılar için Leica 
ProFormat'ın yüksekliği dikkate alınarak 5, 10, 20 ve 40 lp/mm 
(yüzde)'ye göre gösterilmiştir.

YAPISAL AYRINTILAR

Dokuz gruptaki onüç elemanın beşi düzensiz parçalı dağılıma 
(anomalous partial dispersion) sahip camdan üretilmiştir. Bunlardan 
üçü renk sapmasını (chromatic aberration) düzeltmek için özellikle 
düşük dağılımlı florür lens elemanlardır. Özellikle yüksek kırılma 
indisine sahip üç eleman ve iki küresel olmayan (aspherical) eleman 
tek renkli hata sapmalarını en aza indirmektedir.  Netleme sırasında, 
sadece, sonsuzdan en yakın netleme mesafesine kadar olan aralıkta 
mükemmel performans gösterecek şekilde tasarlanmış olan altı 
elemanlı arka grup hareketlidir.

YAPISAL AYRINTILAR

Renk sapmasını kusursuz biçimde en aza düşürmek için onbir lens 
elemanının beşi düzensiz parçalı dağılıma sahip camlardan üretilmiş 
olup, bunların üçü ayni zamanda düşük dağılım özelliği 
göstermektedir. Titizlikle üretilen iki küresel olmayan yüzey, bozulma 
benzeri etkilerin olağanüstü düşük düzeyda tutulmasını sağlamaktadır. 
Arka grupla yapılan netleme, sonsuzdan en yakın netleme mesafesine 
kadar mükemmel görüntü özelliklerinin sürekliliğini garanti 
etmektedir.
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Göreli bozulma da dahil olmak üzere tüm MTF  eğrilerini görmek için  lütfen www.s.leica-camera.com'u ziyaret edin.
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 LEICA ELMARIT-S 45 mm f/2.8 ASPH. (CS)  LEICA SUMMARIT-S 70 mm f/2.5 ASPH. (CS)

MÜKEMMELLİKTE BİR KLASİK

LEICA Elmarit-S 45 mm f/2.8 ASPH. (CS) (35 mm karşılığı 36 mm), 
orta derece geniş açı olmasının yanısıra, gerçeğe uygun perspektifiyle 
stüdyoda olduğu kadar, manzara ve mimari fotoğraflarında da 
üstündür. Maksimum diyafram ve en kısa netleme mesafesinde en 
yüksek kontrastı sağlamak üzere tasarlanan son derece ayrıntılı yapısı 
pratikte lensin sapmalardan arınmasını sağlamıştır. Tek renkli sapma 
neredeyse yok denecek kadar az olup, renk sapması da olabilecek en 
düşük düzeydedir. LEICA Elmarit-S 45 mm f/2.8 ASPH. (CS) ayni 
zamanda merkezi örtücüye de sahiptir.

KARAKTERİSTİKLERİ

Bu çok hızlı lensin kontrast performansı en açık diyaframda bile çok 
yüksektir. Çerçevenin en uç köşelerinde bile bu performans düzeyini 
tekrarlamak için sadece diyaframı hafifçe kısmak yeterlidir. %1'den 
bile daha az olan bozulmanın küçüklüğünden dolayı en zorlu 
görüntüleme durumunda bile başka düzeltmeye gerek olmaz. Kontrast 
değerleri, teğetsel (noktalı çizgiler) ve sagittal (düz çizgiler) yapılar için 
Leica ProFormat'ın yüksekliği göz önüne alınarak 5, 10, 20 ve 40 lp/
mm (yüzde)'ye göre gösterilmiştir.

STANDARTLAR YENİDEN TANIMLANDI

Leica Summarit 70 mm f/2.5 ASPH. (CS) (35 mm karşılığı 56 mm), 
çok çeşitli fotoğraf çekimlerinde standart odak uzaklığı olarak 
uygun olup, hızı ve olağanüstü görüntü kalitesi sayesinde tüm 
diyaframlarda ve netleme mesafelerinde liderdir. Tek renkli sapmayı 
neredeyse tamamen ortadan kaldırmak için küresel olmayan 
yüzeylerin kullanılması, bu odak uzaklığı için olağan dışıdır ve bu 
lensin istisnai karakterini vurgulamaktadır.

KARAKTERİSTİKLERİ

Sürekli yüksek performansı sayesinde bu lensin sınırsız kullanım alanı 
vardır. En açık diyaframda dahi, en yüksek kontrasta sahip bir değere 
ulaşır. Diyaframı hafifçe kısmak bile köşeden köşeye mükemmel 
keskinlik sağlar. En yüksek bozulma değeri %1.2 olup, hissedilen 
değerin oldukça altındadır. Kontrast değerleri, teğetsel (noktalı 
çizgiler) ve sagittal (düz çizgiler) yapılar için Leica ProFormat'ın 
yüksekliği göz önüne alınarak 5, 10, 20 ve 40 lp/mm (yüzde)'ye göre 
gösterilmiştir.

YAPISAL AYRINTILAR

Oniki lens elemanının üçü renk sapmasını en aza indirmek için 
düzensiz parçalı dağılıma sahip camdan, diğer ikisi de son derece 
düşük dağılımlı, yüksek kırılma indisli camdan yapılmıştır. Bunlara 
ilaveten, tek renkli sapmayı en aza indirmek için de küresel 
olmayan bir yüzey kullanılmıştır. Arka netleme grubu, sonsuzdan en 
yakın netleme mesafesine kadar mükemmel görüntü özelliklerini 
sürekli biçimde sağlamayı garanti eder.

YAPISAL AYRINTILAR

Leica Summarit-S 70 mm f/2.5 ASPH. (CS)'ın sekiz lens elemanı altı 
grup halinde düzenlenmiştir. Yüksek düzensiz parçalı dağılıma sahip 
iki yapışık eleman renk sapmasını en aza indirirken, çok yüksek 
kırılma indisli camlar ve bir adet küresel olmayan eleman tek renkli 
sapmanın etkisini ortadan kaldırmaktadır. Dahili ön filtre, optik 
tasarımın ayrılmaz bir parçası olup, toz ve püskürmelere karşı 
optimum koruma sağlar. Bu tasarımda serbest bir elemanla birlikte 
yapılan netlik ayarı, yakın netleme aralığında mükemmel bir 
performans sergiler.
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Göreli bozulma da dahil olmak üzere tüm MTF eğrilerini görmek için lütfen www.s.leica-camera.com'u ziyaret edin.
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Göreli bozulma da dahil olmak üzere tüm MTF eğrilerini görmek için lütfen www.s.leica-camera.com'u ziyaret edin.

 LEICA SUMMICRON-S 100 mm f/2 ASPH.  LEICA TS-APO-ELMAR-S 120 mm f/5.6 ASPH.

CANLILIĞIN TANIMI

Summicron-S 100 mm f/2 ASPH. (35 mm karşılığı 80 mm), son derece 
yumuşak bulanıklık (blur) geçişleriyle birlikte canlı ve yüksek ayırma 
gücü sayesinde yaratıcı bir özgürlük sağlar. Gelişmiş çok katmanlı 
kaplama gerçek renk uygunluğu ve gerçek cilt tonları sunar. Diyafram 
ne olursa olsun, görüntü kalitesi tartışmasız bir şekilde ayni kalır. 
Summicron-S, ışık dağılımına izin vermemesi sebebiyle kritik ışıklı 
senaryolara yeni standartlar getirmiştir.

KARAKTERİSTİKLERİ

Maksimum diyaframda maksimum görüntü kalitesine ayarlı en büyük 
değer ile 0.7 m'den sonsuza kadar olan tüm uzaklıklarda mükemmel 
bir kontrast garanti edilmiştir.  Bozulma, tüm uzaklıklarda yüzde birin 
çok altında olduğundan uygulamadaki kullanımla hiçbir ilişkisi yoktur. 
Kontrast değerleri, teğetsel (noktalı çizgiler) ve sagittal (düz çizgiler) 
yapılar için Leica ProFormat'ın yüksekliği göz önüne alınarak 5, 10, 
20 ve 40 lp/mm (yüzde)'ye göre gösterilmiştir.

YAPISAL AYRINTILAR

Lensin tasarımı tek renkli sapmaları en aza indiren iki taraflı küresel 
olmayan bir eleman ile beş grupta yedi lensten oluşmaktadır.  
Düzensiz parçalı dağılımlı üç eleman, renk düzeltmelerindeki ince 
dengeyi garantilemek içindir. Arkadaki yapışık serbest eleman tüm 
aralıklardaki ayrıntılı kontrastı fenomen haline getirmiştir. Lensin 
uzunluğu hiç değişmediği için toz ve su sıçramalarına karşı korumalı 
olup, birinci ve sonuncu elemanlardaki güçlendirilmiş camlarla 
sağlamlık artırılmıştır.

aSPH Serbest Eleman 

%

mm

Diyafram  5.6 %

mm

Diyafram  8.0

Sonsuzda
%

mm

Diyafram 2.0 %

mm

Diyafram 5.6

Sonsuzda

100

80

60

40

20

3 6 9 12 15 18 21 24 270

0

100

80

60

40

20

3 6 9 12 15 18 21 24 27

0

0

100

80

60

40

20

3 6 9 12 15 18 21 24 270

0

100

80

60

40

20

3 6 9 12 15 18 21 24 27

0

0

PERSPEKTİF KONTROLU

Büyük format körüklü saha kameralarında olduğu gibi Leica TS-APO-
Elmar-S 120 mm f/5.6 ASPH. (35 mm karşılığı 96 mm) ile en keskin 
odak düzleminin yerini belirlemek ve perspektif üzerinde tam bir 
kontrol sağlamak üzere ayarlamalar yapmak mümkündür. Lens, 
optik eksene göre tüm doğrultularda 12 mm'ye kadar paralel 
kaymalara izin vermek üzere, çapı 24 mm'ye kadar artırılmış dairesel 
bir görüntü sunar. Bu durum, bakış açısını ve buna bağlı olarak ta 
perspektifi etkili bir şekilde değiştirir. Dikey çizgilerdeki istenmeyen 
yakınsamaların ya da ıraksamaların olmadığı ürün fotoğrafçılığına 
olanak sağlaması buna güzel bir örnektir. Bu kayma işlevinden 
bağımsız olarak lens, Scheimpflug İlkesine göre en keskin odak 
düzlemini yatırmak için tüm yönlerde 8o 'ye kadar eğilebilmektedir. Bu 
yöntem yardımıyla bir konu eğik bir açıdan en yüksek anlatım gücüyle 
çekilebilir.

KARAKTERİSTİKLERİ

Lensin geniş görüntüleme dairesi eşanlı olarak 12 mm kayma ve 8o 'lik 
yatırmaya izin vermektedir. Yatırma ve kaydırma ayarlarının her yönde 
bağısız olarak yapılabilmesi için yatırma ve kaydırma mekanizmalarının 
her biri 360o döndürülebilmektedir. Bu ayarlama seçenekleri, çekim 
sırasında görüntülere yaratıcı müdahalelerde bulunmaları konusunda 
fotoğrafçılara muazzam bir serbestlik sağlar.

YAPISAL AYRINTILAR

Yatırma/kaydırma (tilt/shift) lenslerin özel yapılarından dolayı  Leica 
TS-APO-Elmar-S 120 mm f/5.6 ASPH. lensin dış yapısı diğer S-Sistem 
lenslere göre farklıdır. Lenste doğru uzaklık ayarı için netleme halkası 
ile birlikte, diyafram ayarı için  ayar halkası ve ön ayar halkası 
bulunmaktadır. Lenste odak düzlemi yatırma ve kaydırmalarını kontrol 
etmek için toplamda dört halka vardır. Bunlar, yatırma ve kaydırma 
açılarının her birinin ayarı için birer ve yatırma ve kaydırma doğrultusu 
ayarlarının her biri için birer çevir/it halkası şeklindedirler.  Ayrıca, 
döndürülebilir bir sıkma halkası ve sabitleme vidası sayesinde seçilen 
pozisyonda sabitleme yapabilmek için lenste 1/4" ve 3/8" 'lik dişli 
üçayak yuvası bulunmaktadır.
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PORTRE LENSİNİN ÇOK ÖTESİNDE

Leica APO-Macro-Summarit-S 120 mm f/2.5 (CS) (35 mm karşılığı 96 
mm), lensin iki temel fonksiyonu vardır. Birincisi, bu lens, yakın çekim 
(close-up) fotoğraflar için 1:2'lik büyütme oranı ile bir makro lenstir. 
İkincisi ise f/2.5 açıklıklı fevkalade diyaframıyla hızlı bir uzak çekim 
(telephoto) lensidir. Ayni zamanda, diyaframı kısmanın sadece alan 
derinliğini artırdığı, sunduğu olağanüstü kontrastın daha da artamadığı 
tüm netleme aralığı boyunca maksimum diyaframda hayrete 
düşürecek bir görüntü kalitesi sağlamaktadır. B Bu da, farklı keskinliğin 
sağladığı yaratıcı fırsatları keşfetmek için çok sayıda büyüleyici 
seçeneğe olanak sağlar. Merkezi örtücüye sahip alternatif CS 
versiyonu sınırsız potansiyel kullanım yelpazesini daha da 
artırmaktadır.

KARAKTERİSTİKLERİ

Bu odak uzaklığı ve makro fotoğraf için tasarlanmış bir lens için 
alışılmadık derecede hızlı başlangıç diyafram değeri bir parça 
kısıldığında çerçevenin en uç köşelerinde hafifçe artan, zaten açık 
diyaframda bile neredeyse mükemmel olan bir kontrast performansı 
sergiler. Bu, hem makro ve hem de telefoto kullanım alanları için eşit 
olarak geçerlidir. Çok düşük olan lens muhafazası kaynaklı bozulmanın 
uygulamada bir anlamı yoktur. K ontrast değerleri, teğetsel (noktalı 
çizgiler) ve sagittal (düz çizgiler) yapılar için Leica ProFormat'ın 
yüksekliği göz önüne alınarak 5, 10, 20 ve 40 lp/mm (yüzde)'ye göre 
gösterilmişlerdir.

UZAKTAN ÇEKİMDE SON NOKTA

Leica APO-Elmar-S 180 mm f/3.5 (CS) (35 mm karşılığı 180 mm), elde 
yapılan uzaktan çekimlerde kalitenin yeni standartlarını belirlemiştir. 
Kontrast performansı diyaframı kısarak bundan daha fazla 
iyileştirilemediğinden en açık diyafram da yeterli olmakta ve bu çok 
yüksek performanslı lensin uygulamadaki optik hataları 
görülemediğinden bilinmemektedir. B u lens, yüksek hızı sebebiyle, 
portrelerde fark edilen netliğinin yaratıcı kullanımında çok başarılıdır. 
Stüdyo çalışmalarında kamera-konu arasındaki uzaklığın fazla olması 
sayesinde ortaya çıkan daha fazla alan aydınlatma ayarlarında yardımcı 
olmaktadır. Ayni zamanda, en yakın netleme uzaklığının 1.5 m olması 
büyüleyici yakın plan çekimleri için idealdir. Leica ELPRO-S 180 yakın 
plan (close-up) çekim lensi (ayrı olarak satılmaktadır) ekleyerek netlik 
mesafesini 1.1-2.7 m (3.6-8.9 feet) arasına düşürmek ve yakın plan 
çekim sınırlarında 1:4.5 büyütme oranına yaklaşmak mümkündür.

KARAKTERİSTİKLERİ

Bu lensin kenardan kenara olan tutarlı performansı ve uç 
noktalardaki çözme gücü her yönden olağanüstüdür. MTF eğrilerinde 
görülen, diyafram kısıldığında optik performansta oluşan güçlü, 
algılanabilir iyileşmelerin gerçek kullanımda bu lensin olağanüstü 
görüntü kalitesi üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Kontrast değerleri, 
teğetsel (noktalı çizgiler) ve sagittal (düz çizgiler) yapılar için Leica 
ProFormat'ın yüksekliği göz önüne alınarak 5, 10, 20 ve 40 lp/mm 
(yüzde)'ye göre gösterilmişlerdir.

YAPISAL AYRINTILAR

Lensin tasarımı yedi grupta dokuz elemandan oluşur ve bir serbest 
elemanlı ön grup netlemesi makro çekim bölgesindeki en kısa netleme 
uzaklığında bile olağan üstü kontrast performansını garanti eder. 
Düzensiz parçalı dağılımlı camlardan yapılmış üç elemandan ikisi tek 
renkli sapmaları minimize eden son derece düşük dağılıma sahiptir. 
Küresel sapmayı ve renk kusurlarını düzelten gelişmiş renklenmesiz 
(apochromatic) düzeltme yüksek kontrastlı ince ayrıntılarda bile 
mükemmel çözünürlük sağlar.

YAPISAL AYRINTILAR

Renklenmesiz (apochromatic) olarak düzeltilen Leica APO-ELMAR-S 
180 mm f/3.5 (CS)'in tasarımı yedi grupta dokuz elemandan oluşur.  
Düzensiz parçalı dağılımlı camlardan yapılmış olan altı lensin ikisi 
özellikle düşük dağılımlıdır ve renk sapmalarının ortadan 
kaldırılmasında etkilidir. Yüksek kırılma indisine sahip camlardan 
yapılmış olan üç lens elemanı tek renkli sapmaları neredeyse 
tamamen ortadan kaldırmaktadır.
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 LEICA APO-MACRO-SUMMARIT-S 120 mm f/2.5 (CS)  LEICA APO-ELMAR-S 180 mm f/3.5 (CS)

Göreli bozulma da dahil olmak üzere tüm MTF eğrilerini görmek için lütfen www.s.leica-camera.com'u ziyaret edin.
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 LEICA S-SİSTEM
Aksesuarlar

08

03

02

05

06

04

09

07

ÇOK İŞLEVLİ EL DESTEĞİ S (MULTIFUNCTIONAL GRIP S) (Şekil 01) 

Ürün kodu (el desteği): 16 028 |  Ü  rün kodu (el kayışı): 16 004

Çok işlevli el desteği S'in iki temel işlevi vardır: Öncelikle, güç rezervini 

iyileştirmek için ilave bir pil bölmesidir. İkincisi de, portre türü çekimlerde 
rahat bir tutuş sağlamasıdır. İkinci bir deklanşör, ikinci bir tıklamalı tekerlek 

ve bunlara ek olarak AF/AE kilit düğmesi portre türü çekimlerde işi çok 
kolaylaştırmaktadır. Bir diğer seçimlik aksesuar da Leica El Kayışı S olup, 
sentetik kauçuktan, yeni Velcro hızlı takma sistemiyle birlikte kamerada el 
desteğinin güvenli ve kararlı durmasını sağlar.

UZAKTAN KUMANDA KABLOSU S (REMOTE-RELEASE CABLE S) (Şekil 02)

Ürün kodu: 16 029

Uzaktan kumanda kablosu S, HDR görüntüler gibi çoklu pozlamalarda ya 
da zaman alan pozlamalar,..vb durumlarda deklanşöre basıldığında 
titreşimi engelleme fırsatı sunar. Ayrıca, (B) seçeneği ile çekim yaparken 
de mükemmel bir yardımcı olarak deklanşör kilidi seçeneğine sahiptir.

SES ADAPTÖRÜ S (AUDIO ADAPTER S) (Şekil 03) 

Ürün kodu (Sadece Leica S (Type 007) için): 16 042 

Lemo Ses Adaptörü S, kulaklık ve uzak mesafedeki mikrofonlar için kablo 
giriş soketlerine sahiptir -her iki giriş te 3.5 mm'dir.

LEMO USB KABLO S (LEMO USB CABLE S) (Şekil  04)

Ürün kodu (Leica S (Type 007) için LEMO USB Kablo): 16 040

Aktif haldeki LEMO USB 3.0 SuperSpeed kablosu, maksimum hızda 
güvenilir veri transferi için kamera ile bilgisayar arasında son derece 
kararlı bir bağlantı oluşturur. 5m uzunluğunda olup, kabloların seri olarak 
bağlanmasıyla daha da uzatılabilir.

PROFESYONEL DOLUM CİHAZI S (PROFESSIONAL CHARGER S) (Şekil 05) 

Ürün kodu:16 011

Profesyonel Dolum Cihazı S, iki pili ayni zamanda hızla doldurur. Cihaz, 
standart araba çakmak yuvasına da bağlanabilir.

LEMO FLAŞ SENKRONİZASYON KABLOSU S
(LEMO FLASH SYNC CABLE S) (Şekil 09)

Ürün kodu: 16031

5 m'lik Lemo Flaş Senkronizasyon Kablosu S, kamera dışı (off-camera) 
flaş sistemlerinde 1/1000 saniyeye kadar olan çok kısa senkronizasyon 
hızlarında istikrarlı ve güvenilir bir senkronizasyon sağlar.

PİL S (BATTERY S) (Şekil 06) 

Ürün kodu (Leica S (Type 007) için S BP-PRO1): 16 039  

Yüksek performanslı, doldurulabilir, lithium-ion pil özellikle Leica S için 
geliştirilmiştir. İlgili pil verilerinin sürekli izlenmesi güvenli ve rahat bir 
çalışma sağlar.

HDMI KABLO S (HDMI CABLE S) (Şekil 07) 
Ürün kodu: 14 491

HDMI S kablosu, Leica S ve S-E kameraların video kayıtlarını ve 
fotoğraflarını mümkün olan en iyi kalitede görüntülemek için HDMI 
bağlantıya sahip bir monitöre ya da TV'ye doğrudan bağlanmalarını 
sağlar.

AC ADAPTÖRÜ S (AC ADAPTER S) (Şekil 08) 

Ürün kodu: (Leica S (Type 007) için AC Adaptörü S): 16 041 

AC Adaptörü S, özellikle stüdyo ayarlarında çekim yaparken kullanışlıdır. 
Sürekli olarak sağladığı güç, pilin gereksiz yere boşalmasını önler ve 
kameranın sürekli olarak çekime hazır olmasını sağlar.

01
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LEICA S-ADAPTÖRLER

ÇANTA S (CASE S) 
Ürün kodu: 16 010

Elde taşınabilen tarz bu çanta, sadece bir S kamera ve beş lens için değil, 
Leica çok işlevli el desteği, hızlı dolum cihazı, profesyonel dolum cihazı, 
USB kablo, Leica netleme ekranı, iki pil ve uzaktan çekim kablosu gibi 
aksesuarlar için de bol miktarda saklama alanı sunmaktadır. Leica S Çanta 
özellikle çok dayanıklı yapılmıştır. Bu çantaya konan, sisteme ait tüm 
bileşenler toza ve su sıçramalarına -hatta çekim yapılan kötü koşullara bile- 
karşı güvenli bir şekilde korunurlar. Uygun boyutlarıyla çanta, uçuşlarda el 
bagajı olarak kullanım için de idealdir (IATA uyumlu/bazı havayolu 
şirketleri, rotalar ve uçuş sınıfına göre değişebilir).

NETLEME EKRANLARI (FOCUSING SCREENS) 
Ürün kodu (standard netleme ekranı-standart focusing screen-): 16 000 

Ürün kodu (Kırık görüntülü ve mikroprizma halkalı netleme ekranı  -focusing screen with split-image indicator and microprism spot-): 16 001 

Ürün kodu (Izgaralı netleme ekranı -focusing screen with grid-): 16 002  

Kullanıcılar küçük bir çabayla kameralarının vizöründeki netleme ekranını kolayca değiştirebilirler. Kamerayla birlikte verilen standart netleme ekranına ek 
olarak iki farklı netleme ekranı daha vardır. Bunlardan biri, hassas kamera ayarlarına yardımcı olan, üzeri ızgaralı ekran, diğeri ise kırık görüntü ayarı ve 
mikroprizma halkasına sahip mat ekrandır. Bunlar, genellikle elle netleme yapan S fotoğrafçıları için kullanışlı olup, bir S kamera gövdesinde S 
adaptörlerle kullanılan üçüncü parti lenslerle netleme yaparken de yardımcı olurlar.

distagon t* 45 mm f/2.8 distagon t* 55 mm f/3.5 
apo-macro-planar t* 120 mm f/4 Sonnar t* 140 mm f/2.8 
tele-apotessar t* 350 mm f/4 vario-Sonnar t* 45–90 mm f/4.5 

LEICA S-ADAPTER C 
Ürün kodu: 16 038 

Uyumlu olduğu Contax 645 sistem lensleri : 

distagon t* 30 mm f/3.5 
planar t* 80 mm f/2.8 
Sonnar t* 210 mm f/4 
mutar 1.4× t* 

hc 35 mm f/3.5 hc 50 mm f/3.5 ii 
hc 100 mm f/2.8 hc macro 120 mm f/4 ii 
hc 210 mm f/4 hc 300 mm f/4.5 

LEICA S-ADAPTER H 
Ürün kodu: 16 030 

Uyumlu olduğu Hasselblad H Sistem lensleri:

hcd 28 mm f/4 
hc 80 mm f/2.8 
hc 150 mm f/3.2 
hc 50–110 mm f/3.5–4.5 hcd 35–90 mm f/4–5.6

Zeiss distagon cfe 40 mm f/4 Zeiss distagon cfi 50 mm f/4 

LEICA S-ADAPTER V 
Ürün kodu: 16 024

Uyumlu olduğu Hasselblad V Sistem lensleri:  

Zeiss distagon cfi 30 mm f/3.5 
Zeiss distagon cfi 60 mm f/3.5 Zeiss planar cfi 80 mm f/2.8 Zeiss planar cfi 100 mm f/3.5 
Zeiss makro-planar cfe 120 mm f/4 Zeiss Sonnar cfi 150 mm f/4 Zeiss Sonnar cfe 180 mm f/4 
Zeiss Sonnar cfi 250 mm f/5.6

Smc 67 45 mm f/4 Smc 67 55 mm f/4 
Smc 67 90 mm f/2.8 LS Smc 67 2.8/90 mm 
Smc 67 165 mm f/4 LS Smc 67 200 mm f/4 
Smc 67 400 mm f/4 Smc 67 500 mm f/5.6 
Smc 67 800 mm f/4 Smc 67 800 mm f/6.7 edif 

Smc 67 macro 135 mm f/4 Smc 67 Shift 75 mm f/4.5 

LEICA S-ADAPTER P67 
Ürün kodu: 16 026 

Uyumlu olduğu Pentax 67 sistem lensleri:  

Smc 67 35 mm f/4.5 fish-eye 
Smc 67 75 mm f/2.8 aL 
Smc 67 105 mm f/2.4 
Smc 67 300 mm f/4 
Smc 67 600 mm f/4 
Smc 67 1000 mm f/8 
Smc 67 100 mm f/4 macro Smc 67 120 mm f/3.5 Soft Smc 67 165 mm f/2.8 

Smc 67 300 mm f/4 ed if Smc 67 400 mm f/4 ed if Smc 67 55–100 mm f/4 
Smc 67 90–180 mm f/5.6

35 mm f/3.5 45 mm f/2.8 
55 mm f/2.8 55 mm f/2.8 LS 

LEICA S-ADAPTER M645 
Ürün kodu: 16 025 

Uyumlu olduğu Mamiya 645 sistem lensleri: 

24 mm f/4 
50 mm f/4 Shift 
80 mm f/1.9 80 mm f/2.8 80 mm f/4 macro 
120 mm f/4 apo   150 mm f/2.8 150 mm f/3.5 
150 mm f/3.8 LS 200 mm f/2.8 apo 210 mm f/4 
300 mm f/5.6 300 mm f/2.8 apo 500 mm f/5.6 
500 mm f/4.5 apo 55–110 mm f/4.5 105–210 mm f/4.5 
tS 120 mm f/5.6

 LEICA S-SİSTEM
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 S-SİSTEM DÜNYASI Leica S-Sistem, profesyonel fotoğrafçıların mümkün olan en iyi danışmanlık hizmetini ve desteğini 
alabileceği özel nitelikli S Bayileri ve Leica Mağazalarından oluşan bir ağ tarafından dağıtılmaktadır. 
Leica'nın içinde sadece S-Sistemle ilgilenen ve müşterilerle doğrudan temasta olan küresel bir ekip 
oluşturulmuştur. Mükemmel destek, doğrudan ve en kısa yoldan iletişim sağlayan kanallar ve doğrudan 
temas, kamera sistemlerinin değerlendirilmesinde işin gereğidir.

Mükemmel bir kamera sistemi, mükemmel bir servisle desteklenmelidir. S-Sistemin portföyündeki tüm 
ürünler satın alma tarihinden itibaren oniki ay garantilidir. Ürünün piyasadan kaldırılmasından sonra, en az 
altı yıl boyunca tüm yedek parçaların kullanılabilirliğini Leica garanti etmektedir.

Tüm Leica S kullanıcılarının yararlanabileceği onarımlar için özel yardım hattı daha hızlı, daha verimli 
iletişim kanalları temin eder ve onarım siparişlerinin hızlı bir şekilde karşılanmasını da garanti eder. Tüm 
Leica teçhizatlarının ömürleri boyunca müşterilerimize ücretsiz* telefon desteği de sunulmaktadır.

Leica S, lensleri ve sistem aksesuarları profesyonel fotoğrafçıların zorlu günlük çalışmalarında 
karşılaşabilecekleri tüm risklere karşı hazırlıklıdır. Bununla birlikte, kamera sisteminin tam ve hazır olmasını 
sağlamak üzere, beklenmeyen durumlar için de koruma sağlanmalıdır.En kötü durum senaryosu 
gerçekleşirse Leica Koruma Planı (LPP -Leica Protection Plan-), satın alma tarihinden itibaren üç yıl boyunca  
ya da 150000 çekim döngüsü (S Tip 007) veya 100000 çekim döngüsü (S-E Tip 006) için (hangi durumun 
önce gerçekleşeceğine bağlı olarak) genişletilmiş servis garantisi sunar. LPP'ler tüm S-Sistem kamera ve 
lensler için ayrı olarak satın alınabilir.

LPP tarafından sunulan hizmetlerden biri de, ürün temizliği ve ayarlama dahil olmak üzere bir seferlik 
kontroldur. Kamera gövdesindeki ya da CS lensteki örtücünün değiştirilmesi teknik nedenlerden ötürü 
zorunluysa, bu işlem kontrol sırasında yapılacaktır. Herhangi bir anda onarım ihtiyacının ortaya çıkması 
durumunda, dünyanın birçok bölgesindeki Leica Müşteri Hizmetleri 24 saat değiştirme hizmeti sunar ve 
işlerine devam edebilmeleri için fotoğrafçılara yedek ekipman verir -bununla birlikte, tamir süresi önemli 
tahsisler için emsal değildir-. 

MEVCUT LEICA KORUMA 
PLANLARI

LPP Gövde (body) Leica S (Type 007), LPP Gövde (body) Leica S-E (Type 006) 
LPP S-Lens, LPP S-Lens CS, LPP S-Lens Vario

* Bölgesel telefon ücretleri söz konusu olabilir.

 LEICA S-SİSTEM 
Hizmet Paketleri

LEICA KORUMA PLANI
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 LEICA S-SİSTEM
Teknik veriler

Örtücü

Türü Mikroişlemci kontrollü, metal yapraklı düşey 
odak düzlemi örtücü

Mikroişlemci kontrollü, metal yapraklı düşey 
odak düzlemi örtücü

Enstantane hızları Yarım stop artışla 60 sn (ISO ayarına bağlı 
olarak) - 1/4000 sn

Yarım stop artışla 125 sn (ISO ayarına bağlı 
olarak) - 1/4000 sn 

CS (merkezi örtücü) seçeneği Leica S-Lenslerde isteğe bağlı (CS versiyonlarda) Leica S-Lenslerde isteğe bağlı (CS versiyonlarda)

CS örtücü hızı 1/1000'e kadar ; duraklı (stop), flash senk: 1/1000 1/1000'e kadar; duraklı (stop), flash senk: 1/1000

Doğrusal (linear) flaş seçeneği HSS yeteneğinde SCA3002 flaş ve uygun donanımlı  
Leica Sistem flaşı ile 1/125'ten daha yüksek 
senkronizasyon hızı

HSS yeteneğinde SCA3002 flaş ve uygun donanımlı 
Leica Sistem flaşı ile 1/125'ten daha yüksek 
senkronizasyon hızı

Sürekli çekim 3.5 fps'ye kadar 1.5 fps'ye kadar

Deklanşör İki aşamalı basma; poz ölçümünün ve AF'nin 
aktivasyonu, çekim

Üç aşamalı

Zamanlayıcı İki- veya 12- saniye gecikmeli (ayna kalktıktan sonra) İki- veya12- saniye gecikmeli (ayna kalktıktan sonra)

Ayna kilidi Var Var

Video (Video özelliği yoktur)

Video kaydı Leica ProFormat (medium format) ile Full HD, 
Super 35 window modunda CINE 4K Video

-

Video çözünürlüğü Full HD, 1080 × 1920 
CINE 4K, 4096 × 2160

-

Hızı Full HD, 24, 25, 30 fps 
4K, 24 fps

-

Video formatı MOV (motion JPEG) -

Color sampling 4:2:2 -

Poz kontrol Elle (manuel) ve otomatik -

Ses kontrol Elle (manuel) ve otomatik -

Yerleşik ses Bütünleşik stereo mikrofon
48 kHz, 16 bit

-

Harici ses Ses girişi (3.5 mm soket), ses çıkışı (3.5 mm soket) (ses 
Adaptörü S ile)

-

Zaman kodu Dahili -

Çeşitli Netlik vurgulama, video oynatma, HDMI kayıt 
cihazları için (kamera harici) full-HD HDMI video 
akışı (temiz ve sıkıştırılmamış) 

-

(Canlı görüntü özelliği yoktur)Canlı görüntü 

En yüksek seri çekim hızı 60 fps'ye kadar -

Netleme Vizördeki herhangi bir yere alan kaydırmalı AF -

Poz kontrol Çok parçalı, merkez ağırlıklı, nokta -spot- (vizör 
görüntüsündeki herhangi bir yere hareket edebilme ve 
AF ölçüm alanına bağlı olarak)

-

Pozlama simülasyonu Var -

Çeşitli Yanıp sönen ekranlı histogram, netlik vurgulama, denge 
ayar yardımı (tesviye), pozlama bilgisi

-

Kameranın türü Leica S-Lenslerin kullanımına uygun, orta format, 
dijital SLT kamera

Leica S-Lenslerin kullanımına uygun, orta format, 
dijital SLR kamera

Görüntü Sensörü

Türü Mikro lensli Leica CMOS sensör Mikro lensli ve mikrolens kaydırmalı Leica CCD sensör

Boyutlar 30 × 45 mm (Leica ProFormat) 30 × 45 mm (Leica ProFormat)

En boy oranı 2:3 2:3

Çözünürlük 37.5 megapiksel (5000 × 7500 pixels) 37.5 megapiksel (5000 × 7500 pixels)

Piksel aralığı 6 µm 6 µm

Dinamik aralık 15 stopa kadar 12 stop

Renk derinliği Piksel başına 16 bit Piksel başına 16 bit

Renk uzayları sRGB/Adobe RGB/ECI RGB 2.0 sRGB/Adobe RGB/ECI RGB 2.0

Beyaz dengesi Hazır ayarlar: gün ışığı, bulutlu, gölge, ampul 
(tungsten), HMI, sıcak floresan, soğuk floresan, flaş, 
gri kart (görüntüden elde edilir), gri kart Canlı 
Görüntü, otomatik, renk sıcaklığı (Kelvin)

Hazır ayarlar: gün ışığı, bulutlu, gölge, ampul (tungsten), 
HMI, sıcak floresan, soğuk floresan, flaş, gri kart 
(görüntüden elde edilir), otomatik, renk sıcaklığı (Kelvin)

Hare giderme (low-pass) filtre/IR filtre Yok/sensörde Yok/sensörde

Hare (Moiré) giderme Görüntü işleme yazılımları ile (Örn. Adobe 
Lightroom)

Görüntü işleme yazılımları ile (Örn. Adobe 
Lightroom)

Lensler

Lens uyumu Leica S lensler için Leica S bayonet Leica S lensler için Leica S bayonet

Odak uzaklığı Takılan Leica S-Lens'e bağlı. 35 mm'ye dönüştürme 
faktörü: 0.80x

Takılan Leica S-Lens'e bağlı. 35 mm'ye dönüştürme 
faktörü: 0.80x

Netleme

Türü Netleme ekranındaki artı kılı tarafından ortasındaki 
sensörle belirlenen tahmini AF, lenslerle bütünleşik 
netleme

Netleme ekranındaki artı kılı tarafından ortasındaki 
sensörle belirlenen tahmini AF, lenslerle bütünleşik 
netleme

AF seçenekleri AFs (tek-single-) = odak önceliği, AFc (sürekli-continuous-) 
= öngörülü odak izleme, MF (elle -manual-), AF ayarları 
yerine MF ile netleme yapmak her zaman mümkündür.

AFs (tek-single-) = odak önceliği, AFc (sürekli -continuous-) 
= öngörülü odak izleme, MF (elle -manual-), AF ayarları 
yerine MF ile netleme yapmak her zaman mümkündür.

AF hafızası Beş yönlü joystick Beş yönlü joystick

Elle netleme (MF) Lensteki netleme halkası ile Lensteki netleme halkası ile

Pozlama Ayarları

Poz ölçümü Lens aracılığı ile (TTL -Through To Lens-) lens aracılığı ile (TTL -Through The Lens-)

Ölçüm seçenekleri Çok parçalı (beş bölge), merkezi ağırlıklı bileşik 
ölçüm, seçmeli (nokta -spot-) ölçüm (görüntü alanının 
%3.5'i)

Çok parçalı (beş bölge), merkezi ağırlıklı bileşik 
ölçüm, seçmeli (nokta -spot-) ölçüm (görüntü alanının 
%3.5'i)

AE hafızası Deklanşör ya da beş yönlü düğme Deklanşör ya da beş yönlü düğme

Ölçüm aralığı (f/2.5 ve ISO 100'de) nokta ölçüm: EV 2.7–20, merkez 
ağırlıklı ya da çok parçalı ölçüm: EV 1.2–20

(f/2.5 ve ISO 100'de) nokta ölçüm: EV 2.7–20, merkez 
ağırlıklı ya da çok parçalı ölçüm: EV 1.2–20

Çekim tercihleri Program AE (kaydırma işlevli) (P), enstantane öncelikli AE 
(T), diyafram öncelikli AE (A), serbest ölçüm -manuel- (M)

Program AE (kaydırma işlevli) (P), enstantane öncelikli AE 
(T), diyafram öncelikli AE (A), serbest ölçüm -manuel- (M)

Poz telafisi Yarım EV artışlı ±3 EV Yarım EV artışlı ±3 EV 

Basamaklama (AEB) 3/5 pozlama (otomatik/manuel) / yarım-, bir-, iki- ve 
üç- EV artışlı

3/5 pozlama (otomatik/manuel) / yarım-, bir-, iki- ve 
üç- EV artışlı

ISO duyarlılığı ISO 100/ISO 200/ISO 400/ISO 800/ISO 1600/ISO 
3200/ISO 6400/ISO 12 500/Auto (Otomatik) ISO

ISO 100/ISO 200/ISO 400/ISO 800/ISO 1600/Auto 
(Otomatik) ISO

Leica S (Type 007) Leica S-E (Type 006)Product Leica S (Type 007) Leica S-E (Type 006)
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Viewfinder

Türü Okülere biraz uzaktan baktığınızda bile görüntüyü 
görmenizi sağlayan pentaprizmalı vizör. Vizördeki 
görüntünün altında parlak LCD uyarı/görüntüleme 

Okülere biraz uzaktan baktığınızda bile görüntüyü 
görmenizi sağlayan pentaprizmalı vizör. Vizördeki 
görüntünün altında parlak LCD uyarı/görüntüleme

Büyütme 0.87× (sonsuzda 70 mm lens ile) 0.87× (sonsuzda 70 mm lens ile)

Vizör kapsama alanı Yaklaşık olarak %98 Yaklaşık olarak %98

Göz no (diyoptri) telafi ayarı –3 / +1 diyoptri –3 / +1 diyoptri

Netleme ekranı Değiştirilebilir Değiştirilebilir

Ekran

Üst ekran Üst kısımda, kendinden aydınlatmalı LCD Üst kısımda, tam renkli, kendinden aydınlatmalı OLED

Arka ekran (monitör) 921600 pikselli, 16 milyon renkli, sRGB renk uzaylı, 
görüntü alanının yaklaşık %100'ünü kapsayan, en 
yüksek eğimli görüş açısı 170o olan 3" TFT ekran

921600 pikselli, 16 milyon renkli, sRGB renk uzaylı, 
görüntü alanının yaklaşık %100'ünü kapsayan, en 
yüksek eğimli görüş açısı 170o olan 3" TFT ekran

Koruyucu kaplama Yansıma engelleyici, kir tutmayan, çizilmeye dirençli 
Corning® Gorilla®  Camdan kaplama

Yansıma engelleyici, kir tutmayan çizilmeye dirençli 
Corning® Gorilla®  Camdan kaplama

Flaş

Bağlantılar ISO harici flaş yuvası, Lemo® flaş bağlantı soketi ISO harici flaş yuvası, Lemo® flaş bağlantı soketi

Ölçüm seçenekleri TTL (çok parçalı, seçmeli, merkez ağırlıklı) TTL (çok parçalı, seçmeli, merkez ağırlıklı)

Uyumluluk Leica SF58 ile ve SCA3002 adaptör ile diğer flaşlarda 
uyum

Leica SF58 ile ve SCA3002 adaptör ile diğer flaşlarda 
uyum

X-sync Odak düzlemi örtücü: 1/125; CS lenslerle merkezi örtücü: 
1/1000, daha düşük tüm hızlarda senk., birinci ya da ikinci 
perde senk. seçimi; uygun donanıma sahip flaşlarla (HSS 
modu) mümkün olan daha yüksek enstantanelerde 1/180 
ile 1/4000 FPS flaş senkronizasyonu

Odak düzlemi örtücü: 1/125; CS lenslerle merkezi örtücü: 
1/1000, daha düşük tüm hızlarda senk., birinci ya da 
ikinci perde senk. seçimi; uygun donanıma sahip flaşlarla 
(HSS modu) mümkün olan daha yüksek enstantanelerde 
1/180 ile 1/4000 FPS flaş senkronizasyonu

Flaş reflektör yansıtma açısı Leica SF58 flaşa ya da motorlu zoom reflektörleriyle 
sisteme uyumlu flaşlara bağlanan lenslerin odak 
uzaklıklarına otomatik adaptasyon.

Leica SF58 flaşa ya da motorlu zoom reflektörleriyle 
sisteme uyumlu flaşlara bağlanan lenslerin odak 
uzaklıklarına otomatik adaptasyon

Senkronizasyon zamanı Birinci ya da ikinci perdede (FPS) Birinci ya da ikinci perdede (FPS)

Çekim

Çekim seçenekleri Tek kare, sürekli, zamanlayıcılı 2sn, zamanlayıcılı 12 
sn (ayna hazırlığı ile birlikte), zaman gecikmeli çekim

Tek kare, sürekli, zamanlayıcılı 2 sn, zamanlayıcılı 12 
sn (ayna hazırlığı ile birlikte)

Veri kaydı

Format Kayıpsız sıkıştırılmış DNG (poz başına yaklaşık 42 MB), 
JPEG (çözünürlüğe ve görüntü içeriğine bağlı olarak poz 
başına 1-16 MB, 37.5 / 9.3 ve 2.3 MP çözünürlükte)

DNG 37.5 megapiksel, poz başına yaklaşık 72 MB, 
kayıpsız sıkıştırılmış DNG (görüntü başına yaklaşık 42 
MB, JPEG (çözünürlüğe ve görüntü içeriğine bağlı olarak 
poz başına 1-16 MB civarı; 37.5/ 9.3 ve 2.3 MP 
çözünürlükte)

Tampon bellek DNG sıkıştırılmış, yaklaşık 15 çekim, JPEG sınır yok 
(hafıza kartının türüne, enstantane ve ISO ayarına 
bağlıdır)

DNG en fazla 28 çekim, DNG sıkıştırılmış en fazla 32 
çekim, JPEG sınır yok (hafıza kartının türüne, 
enstantane ve ISO ayarına bağlıdır)

DNG ve JPEG verilerinin eşanlı kaydı Var Var

Kayıt ortamı SD kart (SDXC, SDHC), 
CF kart (UDMA7), 
bağlanılan PC'ye göre

SD kart (SDXC, SDHC), 
CF kart (UDMA7), 
bağlanılan PC'ye göre

Diğer fonksiyonlar

Menü dilleri İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, 
İspanyolca, Rusça, Japonca, Klasik Çince, 
Modern Çince, Portekizca, Korece

İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, 
İspanyolca, Rusça, Japonca, Klasik Çince, 
Modern Çince, Portekizce, Korece

Yazılım güncelleme İsteğe bağlı, kullanıcı yükleme İsteğe bağlı, kullanıcı yükleme

GPS Seçilebilir (yerel mevzuatlar gereği tüm ülkelerde 
kullanılamayabilir); konum verileri görüntü dosyalarının 
EXIF verilerine kaydedilmektedir.

Seçilebilir (yerel mevzuatlar gereği tüm ülkelerde 
kullanılamayabilir); konum verileri görüntü dosyalarının 
EXIF verilerine kaydedilmektedir.

Wi-Fi Kameraya yerleşik (IEEE 802.11n) - 

Tarih/saat Elle ayarlama seçeneği, etkin GPS modülü ile otomatik, 
tarih, saat ve yerel zaman dilimi senkronizasyonu

Elle ayarlama seçeneği, etkin GPS modülü ile otomatik, 
tarih, saat ve yerel zaman dilimi senkronizasyonu

Doğruluk (Tesviye) yardımı 0o - 40o ortam sıcaklığında <1o ölçüm hassasiyeti / 
ekran duyarlılığı

0o - 40o ortam sıcaklığında <1o ölçüm hassasiyeti/
ekran duyarlılığı

Arayüzler

USB Lemo® USB 3.0 SuperSpeed Lemo® USB 2.0 HighSpeed

HDMI HDMI type C soket HDMI type C soket

Ses Ses adaptörlü (ses girişi, ses çıkışı, zaman 
kodu)

-

Flaş senkronizasyonu Lemo® flash sync soketi X flash sync, Lemo® flash sync soketi

Uzaktan kumanda Lemo® uzaktan kumanda kablosu  Lemo® uzaktan kumanda kablosu

El desteği Çok işlevli el desteği S Çok işlevli el desteği S

Güç kaynağı

Pil Doldurulabilen lithium-ion pil, anma voltajı 7.3 V; 
kapasitesi 2300 mAh

Doldurulabilen lithium-ion pil, anma voltajı 7.4 V; 
kapasitesi 2100 mAh

Sürekli güç kaynağı Leica AC Adaptör S ile (isteğe bağlı aksesuar) Leica AC Adaptör S ile (isteğe bağlı aksesuar)

Güç kaynağı ve dolum cihazları Hızlı dolum cihazı S (US prizi ile, araç dolum 
adaptörünün yanısıra AB, UK ve AUS prizleri ile 
birlikte); giriş: 100–240 V AC, 50/60 Hz, otomatik 
şalter ya da 12/24 V DC; çıkış: 7.4 V DC, 1250 mA

Hızlı dolum cihazı S (US prizi ile, araç dolum 
adaptörünün yanısıra, AB, UK ve AUS prizleri ile 
birlikte; giriş: 100–240 V AC, 50/60 Hz, otomatik 
şalter ya da 12/24 V DC; çıkış: 7.4 V DC,  1250 mA

Gövde

Malzeme Yüksek tutuş kabiliyetli sentetik kaplamalı magnezyum 
alaşımlı kalıp dökümden tamamen metal gövde, üst 
kısım magnezyum alaşımı, taban Alüminyum.

Yüksek tutuş kabiliyetli sentetik kaplamalı 
magnezyum alaşımlı kalıp dökümden tamamen 
metal gövde, antrasit grisi magnezyum alaşımlı 
emaye üst kısım, polikarbonat takviyeli fiber taban.

Çalışma koşulları 0–45°C, %15–80 bağıl nem 0–45°C, %15–80 bağıl nem

Boyutlar (Uz ×Der×Yüks): 160 × 80 × 120 mm 160 × 80 × 120 mm

Ağırlık Yaklaşık 1260 gr (sadece gövde, pil ile) Yaklaşık 1260 gr (sadece gövde, pil ile)

Toz/sıçrama koruması Var/var Var/var

Üçayak yuvası Dönme engelleyici kilit pimi ile 1/4" ve 3/8" Dönme engelleyici kilit pimi ile 1/4" ve 3/8"

Leica S (Type 007) Leica S-E (Type 006)Leica S (Type 007) Leica S-E (Type 006)
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