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Jsme ryze česká značka se sídlem a centrálou na Vysočině v Humpolci, s vlastním vývojem, výrobou 
a distribucí kvalitních fotofiltrů a příslušenství.
• firma zahájila svou činnost v roce 2008,  majitelem je Vladimír Fučík
• firma zpočátku prodává fotopříslušenství zejména filrem Phottix, JJC a JNT
• v pozdější době se specializuje pouze na vlastní fotografické filtry pod značkou VFFOTO
• v současné době jsme Vám schopni nabídnou provotřídní UV filtr, polarizační filtr a ND filtr
• prioritou firmy je spokojený zákazník

Hlavní milníky firmy:
• 2008 zprovoznění webu: www.vffoto.com
• 2011 spuštění webu: www.vffoto.sk
• 2012 uvádíme první vlastní UV a CPL filtry VFFOTO na český a slovenský trh
• 2013 uvádíme první ND filtry
• 2014 uvádíme ND filtry s antireflexními vrstvami
• 2014 zákazníkům začínáme nabízet přechodové filtry v nejvyšší možné kvalitě
• 2015 začínáme vyrábět první filtry serie „Golden“ s mosaznými obroučkami
• 2016 jako první v České a Slovenské republice uvádíme na trh velmi tmavý filtr ND 2000x v naší „zlaté sérii“, do sortimentu přidáváme 
novou řadu filtrů pro drony,  první plochý skleněný filtr do držáku 100 mm (VFFOTO Square System) a extrémně tmavý šedý 
filtr ND 32000x

• 2017 začínáme nabízet ploché skleněné přechodové filtry do držáku 100 mm, vlastní držák 100 mm filtrů a extrémně tmavý 77 mm 
kruhový ND3200x 
U polarizačních filtrů přicházíme s US (ultraslim) verzí rámečků pro širokoúhlé objektivy.
Při příležitosti pátého výročí zahájení výroby filtrů značky VFFOTO přicházíme s limitovanou "TITANIUM EDITION" sérií fotofiltrů 
v obroučce z titanu.

• 2018 uvádíme na trh řadu variabilních portrétních ND filtrů 
V řadě silných ND filtrů přicházíme s nejtmavším ND100000x

O značce VFFOTO
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Kontakty:
Vladimír Fučík–VFFOTO
Palackého 834
396 01 Humpolec
mobil: +420 737 803 355
email: info@vffoto.com

VFFOTO na internetu: www.vffoto.com, www.vffoto.sk          VFFOTO na Facebooku: VFFOTO.com

Specializovaný informační web s původními články o fotografických filtrech: www.fotofiltry.eu

Sortiment VFFOTO:
• Profesionální UV, CPL polarizační a ND filtry
• Filtry pro drony
• Ploché skleněné přechodové a ND filtry do držáku 100 mm
Příslušenství k filtrům:
• čištění  ofukovací balónky, lenspen, utěrky z mikrovlákna, čistící kapalina v lahvičce s mechanickým rozprašovačem
• redukce (step–  up ringy)
• kleštiny na povolování filtrů
• celokovová kulatá ochranná pouzdro pro ukládání filtrů

Klub VFFOTO   https://vffoto.com/klub_vffoto/o_klubu_vffoto
• dlouhodobý projekt pro příznivce značky VFFOTO z řad uživatelů  fyzických osob, členství bezplatné, jednoduchá registrace e–mailem
• elektronický zpravodaj s informacemi o novinkách a akcích
• speciální výhoda pouze pro členy klubu: V připadě rozbití fotofiltru značky VFFOTO vlastní vinou (pád, náraz...) oprava či výměna 
za snížený poplatek 50 % z ceny obdobného nového filtru

O značce VFFOTO
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Profesionální fotografické filtry VFFOTO jsou dostupné v těchto hlavních produktových řadách:
VFFOTO Golden Series (GS) 
představují nejkvalitnější řadu profesionálních UV a ND filtrů se 14 (7+7) antireflexními vrstvami a nanovstvami, které zaručují jednodušší 
čištění,  vynikají  vyšší  tvrdostí  a  odpuzují  nečistoty.  Sklo  je  zasazené  do  černého  tenkého  (slim)  rámečku  ze  speciální  slitiny  mosazi, 
zdobeného na vnějším obvodu zlatou linkou. Na filtry Golden Series je poskytována záruka 10 let.
VFFOTO Premium Series (PS) 
je  prvotřídní  řada  profesionálních  UV  a  CPL  filtrů  s  12  (6+6)  antireflexními  vrstvami  a  zakončovacími  nanovstvami,  které  zaručují 
jednodušší čištění, vynikají vyšší  tvrdostí a odpuzují nečistoty. Nejnovější CPL VFFOTO verze III a US mají antireflexních vrstev 14 (7+7). 
Sklo  filtrů  Premium  series  je  zasazené  do  tenkého  (slim)  černého  rámečku  z  hliníkové  slitiny,  který  je  u  UV  filtrů  na  vnějším  obvodu 
ozdobený stříbrnou linkou. Na filtry Premium Series je poskytována záruka 10 let.
VFFOTO Titanium Edition 
Limitovaná  edice  s  rámečkem  z  titanu,  vyrobená  při  příležitosti  pátého  výročí  zahájení  výroby  fotografických  filtrů  VFFOTO.
VFFOTO  Titanium  Edition  jsou  filtry  s  černou  povrchovou  úpravou,  určené  pro  nejnáročnějšího  zákazníka.  Vyrábí  se  zakázkově 
na  individuální  objednávku.  Vybírat  je možné  z  více  verzí  špičkového  skla:  buď  několika  druhů ND  filtrů  různé  propustnosti  nebo UV. 
Výlučnost podtrhuje desetiletá záruka i to, že zákazník má v ceně jednu bezplatnou výměnu skla filtru v případně rozbití nebo poškození. 
Bonusem navíc je volitelné bezplatné označení jménem uživatele na vnějším obvodu obroučky.
VFFOTO Square System (NHDQ) 
je  prvotřídní  řada  profesionálních  plochých  skleněných  filtrů  do  držáku  100mm  se  14  (7+7)  antireflexními  vrstvami  a  zakončovacími 
nanovstvami, které zaručují jednodušší čištění, vynikají vyšší tvrdostí a odpuzují nečistoty. 
Řada zahrnuje:
Čtvercové neutrální šedé filtry 100*100 mm v denzitě ND2000x a ND32000x.
Obdélníkové přechodové filtry 100*150 mm 0,9 v soft i hard provedení přechodu.

O značce VFFOTO
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Nezávislé recenze produktů VFFOTO:

Recenze polarizačního filtru Premium Series III a šedých filtrů ND64x GS a ND1000x GS od fotografa přírody 
Petra Bambouska:
http://www.sulasula.com/cs/filtryvffoto/

Recenze polarizačních filtrů Premium Series II a III na Paladix.cz od fotografa wildlife a přírody Michala Krause:
https://www.paladix.cz/clanky/polarizacnifiltryvffoto.html

Recenze ultraslim polarizačního filtru VFFOTO od fotografa krajiny a architektury Daniela Řeřichy:
https://www.danielrericha.cz/blog/vffotopsuspolarizacnifiltrpodlemehogusta139.html

Recenze šedého filtru ND2000x GS od fotografa architektury a krajiny Michala Vitáska:
https://www.fotoskoleni.cz/blog/neutralnisedyfiltr2000xodvffoto78.html

Recenze ND filtrů VFFOTO od fotografů krajiny a architektury Daniela Řeřichy a Tomáše Morkese:
http://www.danielrericha.cz/blog/vffotodokonalostvkazdemfiltruanebnd32000x124.html

Recenze šedých filtrů ND1000x GS a ND2000x GS v anglickém jazyce od slovenského fotografa Miroslava 
Petráska:
http://www.hdrshooter.com/2017/02/22/vffotond1000nd2000review/

Recenze šedého filtr ND1000x GS od fotografa přírody Ondřeje Prosického:
http://www.naturephoto.cz/fototechnika/prislusenstvi/645kvalitnifotografickefiltryvffoto.html

Recenze plochých šedých přechodových filtrů NHDQ  GND od fotografa přírody Ondřeje Prosického:
http://www.naturephoto.cz/blog/fototechnika/prislusenstvi/900/sedeprechodovefiltryvffoto

VFFOTO v recenzích
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Nezávislé recenze produktů VFFOTO:

Recenze variabilních ND filtrů 232x Premium Series VFFOTO od režiséra a kameramana Petra Špetly:
http://petrspetla.cz/variabilnindfiltryodvffoto/

Recenze ND filtrů VFFOTO od fotografa krajiny Jana Šmída:
http://www.smidphotography.com/articles/select/13

VFFOTO v recenzích
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Ultrafialový  (UV) filtr  slouží  v  prvé  řadě  jako mechanická ochrana přední  čočky objektivu  proti  poškrábání  (včetně odletujícího 
písku či kaménků – rallye, poušť), ale též proti kapkám vody (při fotografování za deště, u moře nebo u vodopádů). Sklo UV filtru je tvrdší 
a odolnější nežli optické členy objektivu a navíc se daleko snáze a lépe čistí.

Druhou funkcí je odfiltrování neviditelného ultrafialového záření a tím ostřejší a kontrastnější fotografie.

UV filtry VFFOTO jsou dostupné ve dvou produktových řadách:
VFFOTO Golden Series (GS) představují nejkvalitnější řadu profesionálních UV filtrů se 14 (7+7) antireflexními vrstvami a nanovstvami, 

které  zaručují  jednodušší  čištění,  vynikají  vyšší  tvrdostí  a  odpuzují  nečistoty.  Sklo  je  zasazené  do  černého  tenkého  (slim)  rámečku  ze 
speciální  slitiny  mosazi,  zdobeného  na  vnějším  obvodu  zlatou  linkou.  Na  filtry  Golden  Series  je  poskytována  záruka  10  let.
Některé filtry 72, 77 a 82 mm jsou v Golden Series dostupné i ve verzi s rámečkem z titanu (Titanium Edition)

VFFOTO  Premium  Series  (PS)  je  prvotřídní  řada  profesionálních  UV  filtrů  s  12  (6+6)  antireflexními  vrstvami  a  zakončovacími 
nanovstvami, které zaručují jednodušší čištění, vynikají vyšší tvrdostí a odpuzují nečistoty.. Sklo filtrů Premium series je zasazené do tenkého 
(slim)  černého  rámečku z hliníkové  slitiny. U nové generace Premium Series filtrů  je  černý  rámeček navíc na vnějším obvodu ozdobený 
stříbrnou linkou. Na filtry Premium Series je poskytována záruka 10 let.

Cirkulární polarizační filtr (CPL) dokáže ztmavit modrou oblohu a zvýraznit na ní světlé mraky, omezit namodralý vzdušný opar 
a zvýšit kontrast dálek, zvýraznit nasycení barev, odstranit odlesky z vodní hladiny a z nekovových předmětů. To vše jej předurčuje k využití 
zejména v krajinářské fotografii, při fotografování vody a pro snímky přírody (rostlin, hmyzu…). Naprosto nepostradatelný je za šedivého 
pošmourného a deštivého počasí s nevýrazným světlem.

Všechny profesionální  polarizační  filtry VFFOTO patří  do prémiové  řady  (PSPremium Series)  s  tenkou  (slim) obroučkou.  Řada US       
(ultraslim) nabízí ještě tenčí obroučku, navrženou speciálně s ohledem na širokoúhlé objektivy. 

Velkou  výhodou  CPL  filtrů  VFFOTO  je  přední  závit,  lze  tedy  používat  běžné  krytky  a  šroubovací  sluneční  clony.  Perfektní  vyleštění 
vnějších  i vnitřních ploch špičkových optických skel zachovává v maximální míře detaily kresby  i při použití na dlouhých  teleobjektivech. 
Speciální  utěsnění polarizační  fólie  zaručuje maximální odolnost proti  vodě,  vlhkosti a nepříznivým vlivům prostředí. Kvalitní antireflexní 
vrstvy  (6+6 u  verze  II,  7+7 u  verze  III  a US) minimalizují  nežádoucí  odlesky. Nové  tvrzené  zakončovací  nanovrstvy brání  poškrábání, 
usnadňují čištění a odpuzují vodu, olej, prach i nečistoty. 

UV a polarizační filtry VFFOTO
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ND (Neutral Density) filtr  je šedý filtr, v ideálním případě bez jakéhokoli barevného zabarvení. Slouží k omezení množství světla 
procházejícího  do  objektivu,  tedy  redukuje  průchod  světla  všech  vlnových  délek  a  barev.  Umožní  fotografovat  při  použití  delšího 
expozičního času či pracovat i za nadbytku okolního světla s více odcloněným objektivem.

Slabší neutrální filtry (ND2x až ND64x)  jsou vhodné pro portrét (lidí, zvířat), módní  fotografie a dále pro filmování. Přes  tyto filtry  je 
ještě dobře vidět, lze ostřit v hledáčku či přes živý náhled na displeji. Umožní pracovat i za nadbytku okolního světla s více odcloněným 
objektivem a tedy malou hloubkou ostrosti oddělit hlavní motiv od pozadí.

Neocenitelnou pomůckou je ND filtr při natáčení videa. Množství světla lze sice ovlivnit přes ISO a zejména clonou, jenže ta na vyšších 
clonových číslech zvětší i hloubku ostrosti a hlavní motiv se může ztratit v chaosu ostře vykresleného pozadí. S časem závěrky příliš hýbat 
nelze (měl by být zafixovaný na hodnotě 1/2x snímkovací frekvence, například při 30 sn./s. vychází čas 1/60 s), takže při silnějším světle 
problém nejlépe řeší nasazený ND filtr.

Silné ND filtry (ND64x–100 000x) se hodí pro krajinářskou a turistickou fotografii, nutný je stativ. V krajinářské fotografii silný ND filtr 
dovolí prodloužení expozice na desítky sekund až minuty. Na obloze lze takto dlouhým časem docílit efektní stopy pohybujících se mraků. 
U  tekoucí  vody  dlouhý  čas  vyhladí  detaily,  zjednoduší  a  zpřehlední  snímek.  Zajímavé  jsou  snímky  mořského  pobřeží,  prodloužená 
expozice vyčistí i velké příbojové vlny.

Efekt  pohybového  rozmazání  mraků  na  obloze,  docíleného  dlouhou  expozicí  za  použití  silného  ND  filtru.  V  turistické  fotografii 
památek,  architektury,  či  význačných míst  jsou mnohdy  nevítaným prvkem obrazu právě ostatní  turisté.  Vadí?  Prostě  je  vygumujte  extra 
dlouhou  expozicí.  Trik  spočívá  v  tom,  že  nehybnou  pamětihodnost  exponujete  časem  v  řádu  několika  minut.  Procházející  turisté  (tedy 
pokud se nezastaví či nepostávají) zůstávají na jednom místě jen po dobu pár vteřin a v dlouhé expozici na snímku jednoduše zmizí. 

Neutrální šedé (ND) filtry VFFOTO

9



Neutrální šedé (ND) filtry VFFOTO

Důležitým parametrem u silných ND filtrů je prodloužení času. V tabulce níže najdete v prvé řádce hodnotu expozičního času bez filtru, 
v dalších řádcích pak odpovídající hodnoty času při použití ND64x až ND100000x.
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Limitovaná edice s rámečkem z titanu při příležitosti pátého výročí zahájení výroby fotografických filtrů VFFOTO.
Titan, latinsky Titanium, chemická značka Ti,  je šedý až stříbřitě bílý kov, objevený na konci osmnáctého století. Velice lehký, poměrně 

tvrdý  a  výrazně  odolný  proti  korozi.  Kovový  titan  je  chemicky  naprosto  mimořádně  netečný.  Jako  odolný,  zdravotně  nezávadný 
nealergenní  kov  se  využívá  ve  zdravotnictví  i  šperkařství.  Mechanická  pevnost  a  nízká  váha  titan  předurčují  pro  použití  v  letecké 
a  kosmické  technice,  je  to  bez  nadsázky  "kosmický  materiál".  Jedinou  nevýhodu  titanu  představuje  cena.  Ačkoliv  jde  o  sedmý 
nejrozšířenější kov v zemské kůře, výroba v čisté podobě je značně nákladná a též opracování náročnější.

Na  obroučku  filtru  je  titan  ideální  materiál. Mimořádně  lehký,  tvrdý,  skvěle  odolává  korozi  (dokonce  slané  mořské  vodě)  a  přitom 
zdravotně nezávadný, vhodný i pro alergiky. 
VFFOTO Titanium Edition  jsou  filtry  s  černou povrchovou  úpravou,  určené pro  nejnáročnějšího  zákazníka.  Vyrábí  se  zakázkově 

na  individuální  objednávku.  Vybírat  je možné  z  více  verzí  špičkového  skla:  buď  několika  druhů ND  filtrů  různé  propustnosti  nebo UV. 
Výlučnost podtrhuje desetiletá záruka i to, že zákazník má v ceně jednu bezplatnou výměnu skla filtru v případně rozbití nebo poškození. 
Bonusem navíc je volitelné bezplatné označení jménem uživatele na vnějším obvodu obroučky.

Filtry VFFOTO Titanium Edition
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Nová  produktová  řada  filtrů  VFFOTO  pro  drony  představuje  spojení  tradičních  víceletých  zkušeností  VFFOTO  ve  výrobě  špičkové 
fotooptiky s novým trendem fotografování a filmování z dronů s jejich specifickými potřebami. 

Prioritou  VFFOTO  zůstává  nekompromisní  optická  kvalita  a  precizní  mechanické  provedení.  Zároveň  plně  respektujeme  požadavek 
co nejnižší hmotnosti.

Pro  kvalitní  záznam  videa  je  ideální  snímání  časem  závěrky,  který  je  dvojnásobkem  nastavené  snímkové  frekvence.  Tedy  například 
při  rychlosti  30  snímků/s  je  ideální  rychlost  závěrky 1/60  s. Mnohé drony ovšem disponují  jen omezenou možností  změny  clonového 
čísla, případně u některých  je clona pevná. Řešením,  jak se vyrovnat s proměnlivými světelnými podmínkami,  jsou různě  tmavé neutrální 
šedé filtry pro drony. Jsou navrženy a vyrobeny s ohledem na co nejnižší hmotnost, ale bez kompromisů v optické kvalitě. Výsledkem je 
nová řada filtrů s minimálním barevným posunem v provedení rámečku ze superlehké slitiny a se sklem tloušťky pouhých 0,5 mm. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tyto filtry, s ohledem na subtilní konstrukci  i minimální  tloušťku skla, vyžadují větší opatrnost při manipulaci 
a zejména při čištění!
Filtry  pro  drony  jsou  aktuálně  dostupné  ve  dvou  provedeních    ND  filtr  VFFOTO  4x  a  ND  filtr  VFFOTO  8x. 

Jsou kompatibilní s drony DJI Phantom 3 a DJI Phantom 4 a  typově patří mezi filtry VFFOTO Premium Series (PS),  tedy 
prvotřídní řadu profesionálních UV filtrů s 12 (6+6) antireflexními vrstvami a zakončovacími nanovstvami, které zaručují jednodušší čištění, 
vynikají  vyšší  tvrdostí  a odpuzují  nečistoty.  Sklo  filtrů pro drony Premium  series  je  zasazené do  tenkého  černého  rámečku z  ultralehké   
slitiny. Na filtry pro drony Premium Series je poskytována záruka 10 let.

Filtry VFFOTO pro drony
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Nová  produktová  řada  plochých  skleněných  filtrů  do  držáku  100  mm  VFFOTO  Square  System  s  antireflexními  vrstvami  (MC) 
a  nanovrstvami  představuje  profesionální  highendový  produkt,  určený  pro  nejnáročnější  použití  v  krajinářské  fotografii.  Díky  nově 
vyvinutým technologiím, které snížily barevný posun,  lze tyto filtry používat s výbornými výsledky nejen v černobílé fotografii ale  též pro 
barevné snímky.

Ploché  filtry VFFOTO  jsou určeny do držáků  standardních 100 mm  systémů. Zejména pro  velmi  tmavé  filtry  je  třeba používat držák, 
který  lze  utěsnit  proti  vnikání  bočního  parazitujícího  světla.  Pokud  potřebujete  další  informace  k  výběru  držáku  či  kompatibilitě  vašeho 
stávajícího držáku, pište na : info@vffoto.com. 
Filtry  VFFOTO  Square  Systému  jsou  aktuálně  dostupné  jednak  jako  neutrální  šedé  (ND)  filtry  rozměru 

100x100 mm  a  dále  jako  přechodové  filtry  100x150 mm.  Sklo  těchto  filtrů  je  vybaveno  14  antireflexními  vrstvami  (7+7) 
a novými nanovrstvami, které usnadňují čištění, odpuzují olej, vodu, nečistoty a omezují  i  riziko poškrábání Skleněné filtry  (na  rozdíl od 
resinových) nevytváří  statickou elektřinu a proto nepřitahují prach. Filtry VFFOTO Square system  jsou dodávány zabalené v průhledném 
plastovém obalu, vloženém do kapsičky z umělé kůže. Na filtry VFFOTO Square System je poskytována standardní záruka 2 roky.

Filtry a držáky VFFOTO Square System
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Přehled fotografických filtrů a příslušenství  VFFOTO
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37 a 40,5 mm filtry VFFOTO
UV filtr VFFOTO PS 37 mm

objednací kód:
VFFOTO39

prvotřídní optické sklo Schott B270
transparentnost skla:.......................99,4 %
výška rámečku:...............................3,5 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........12 (6+6)
hmotnost:................................................5 g

balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

Polarizační  filtr VFFOTO CPL PS III 37 mm
prvotřídní optické sklo Schott B270
speciální utěsnění polarizační fólie
úbytek světla:.......................................1 EV
tenký (slim) rámeček:......................5,1 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)

hmotnost:..............................................15 g
pro objektivy ohnisek:.............17800 mm
balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO83

UV filtr VFFOTO PS 40,5 mm
prvotřídní optické sklo Schott B270
transparentnost skla:.......................99,4 %
výška rámečku:...................................2 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........12 (6+6)
hmotnost:..........................................5,20 g

balení:.........plastová krabička s přebalem
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO40

Víte že  míra účinku polarizačního filtru se mění nejen otáčením jeho přední části, ale též podle polohy fotoaparátu vůči směru 
dopadajícího denního světla? 
Nejsilnější účinek má CPL filtr při fotografování ve směru kolmém na směr dopadajících slunečních paprsků. Naopak 
v protisvětle nebo po směru dopadajícího světla je účinek naprosto zanedbatelný a polarizační filtr se chová jako velmi slabý 
neutrální šedý filtr (podle výrobce a provedení ubírá asi 1 až 1,5 EV). 
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43 a 46 mm filtry VFFOTO
UV filtr VFFOTO PS 43 mm

objednací kód:
VFFOTO90

prvotřídní optické sklo Schott B270
transparentnost skla:.......................99,4 %
výška rámečku:...................................3 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........12 (6+6)
hmotnost:................................................6 g

balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

Polarizační filtr VFFOTO CPL PS US 43 mm
prvotřídní optické sklo Schott B270
speciální utěsnění polarizační fólie
úbytek světla:.......................................1 EV
zvlášť tenký (ultraslim) rámeček:..3,6 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)

hmotnost:................................................8 g
pro objektivy ohnisek:.............15800 mm
balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO152

UV filtr VFFOTO PS 46 mm
prvotřídní optické sklo Schott B270
transparentnost skla:.......................99,4 %
výška rámečku:...................................2 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........12 (6+6)
hmotnost:............................................5,5 g

balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO41

Polarizační filtr VFFOTO CPL PS US 46 mm
prvotřídní optické sklo Schott B270
speciální utěsnění polarizační fólie
úbytek světla:.......................................1 EV
zvlášť tenký (ultraslim) rámeček:..3,6 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)

hmotnost:................................................9 g
pro objektivy ohnisek:.............15800 mm
balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO131
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49  mm filtry VFFOTO
UV filtr VFFOTO PS 49 mm

objednací kód:
VFFOTO42

prvotřídní optické sklo Schott B270
transparentnost skla:.......................99,4 %
výška rámečku:...............................3,5 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........12 (6+6)
hmotnost:............................................7,5 g

balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

Polarizační filtr VFFOTO CPL PS US 49 mm
prvotřídní optické sklo Schott B270
speciální utěsnění polarizační fólie
úbytek světla:.......................................1 EV
výška rámečku:...............................3,6 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)

hmotnost:..............................................10 g
pro objektivy ohnisek:.............15800 mm
balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO154

Víte že materiál rámečku fotografického filtru má vliv na cenu i na vlastnosti celého fotofiltru? 
Hliník (filtry VFFOTO Premium Series  PS): Lehký, levný, dobře opracovatelný. Měkčí, snáz se deformuje. Větší 
pravděpodobnost, že se filtr "kousne" v závitu. 
Mosaz (filtry VFFOTO Golden Series  GS): Méně se deformuje, je tvrdší a odolnější, nemívá tendenci se "kousnout" v závitu. 
Je ovšem o něco těžší, dražší a hůře se opracovává.
Titan (filtry VFFOTO Titanium Edition): Materiál snů pro fotofiltr. Lehký, tvrdý, odolný, nekoroduje, je nealergenní a zdravotně 
nezávadný. Hlavní nevýhodou je cena a omezenější sortiment. Výroba čistého titanu je velmi drahá a také opracování 
náročnější. Titanové filtry vyrábí jen několik výrobců a zdaleka ne všechny průměry.
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52 mm filtry VFFOTO
UV filtr VFFOTO PS 52 mm

objednací kód:
VFFOTO43

prvotřídní optické sklo Schott B270
transparentnost skla:.......................99,4 %
výška rámečku:...................................3 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........12 (6+6)
hmotnost:............................................8,5 g

balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

UV filtr VFFOTO GS 52 mm
prvotřídní optické sklo Schott NBK7
transparentnost skla:.......................99,6 %
výška rámečku:...................................3 mm
materiál rámečku:.................slitina mosazi
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:..............................................14 g

balení:.........plastová krabička s přebalem
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO74

Polarizační filtr VFFOTO CPL PS III 52 mm
prvotřídní optické sklo Schott B270
speciální utěsnění polarizační fólie
úbytek světla:.......................................1 EV
výška rámečku:...............................5,1 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)

hmotnost:..............................................16 g
pro objektivy ohnisek:.............18800 mm
balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO115

ND filtr 8x VFFOTO 52 mm
prvotřídní optické sklo
faktor filtru:...............................................8x
hustota ND:............................................0,9
prodloužení času:................................3 EV
propustnost světla:..........................12,5 %
barevný posun:.................................100 K

výška rámečku:...................................2 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
hmotnost:................................................5 g
balení:.........plastová krabička s přebalem
záruka:................................................10 let objednací kód:

VFFOTO131
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52 mm filtry VFFOTO
ND filtr 64x VFFOTO 52 mm

objednací kód:
VFFOTO27

prvotřídní optické sklo
faktor filtru:............................................64x
hustota ND:............................................1,8
prodloužení času:................................6 EV
propustnost světla:........................1,563 %
barevný posun:.................................100 K

výška rámečku:...................................2 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
hmotnost:................................................6 g
balení:.........plastová krabička s přebalem
záruka:................................................10 let

ND filtr 64x VFFOTO PS 52 mm
prvotřídní optické sklo
faktor filtru:............................................64x
hustota ND:............................................1,8
prodloužení času:................................6 EV
propustnost světla:........................1,563 %
barevný posun:.................................100 K

výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........12 (6+6)
hmotnost:..........................................9,00 g
balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO135

ND filtr 1 000x VFFOTO GS 52 mm
prvotřídní optické sklo
faktor filtru:.......................................1000x
hustota ND:............................................3,0
prodloužení času:.............................10 EV
propustnost světla:........................0,098 %
barevný posun:.................................400 K

výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................slitina mosazi
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:........................................15,00 g
balení:.........plastová krabička s přebalem
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO84

Víte že velmi důležitým parametrem při výběru ND filtru je ND faktor? 
ND faktor vyjadřuje míru omezení procházejícího světla čili sílu filtru. Například ND filtr 8x znamená, že skrz něj projde do 
objektivu 8x méně světla nežli bez filtru. Trochu problémem je značení, různé u různých výrobců. Někde se uvádí v hodnotě EV. 
Platí, že posun o hodnotu 1 EV znamená snížení množství procházejícího světla na polovinu … čili k dosažení stejné expozice 
je poté třeba dvakrát delší čas.
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55 mm filtry VFFOTO
UV filtr VFFOTO PS 55 mm

objednací kód:
VFFOTO44

prvotřídní optické sklo Schott B270
transparentnost skla:.......................99,4 %
výška rámečku:...................................2 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........12 (6+6)
hmotnost:................................................6 g

balení:.........plastová krabička s přebalem
záruka:................................................10 let

Polarizační filtr VFFOTO CPL PS III 55 mm
prvotřídní optické sklo Schott B270
speciální utěsnění polarizační fólie
úbytek světla:.......................................1 EV
výška rámečku:...............................5,1 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)

hmotnost:..............................................16 g
pro objektivy ohnisek:.............18800 mm
balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO113

ND filtr 8x VFFOTO 55 mm
prvotřídní optické sklo
faktor filtru:...............................................8x
hustota ND:............................................0,9
prodloužení času:................................3 EV
propustnost světla:..........................12,5 %
barevný posun:.................................100 K

výška rámečku:...................................2 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
hmotnost:................................................6 g
balení:.........plastová krabička s přebalem
záruka:................................................10 let objednací kód:

VFFOTO28

Víte že přední závit u polarizačních filtrů není samozřejmostí? 
Historicky se kvůli možnému použití na širokoúhlých objektivech vyráběly tenké verze polarizačních filtrů bez předního závitu. 
Nešla na ně nasadit běžná krytka (bez závitu neměla v čem držet) a dodávala se speciální (a drahá). Dnes se od filtrů bez 
předního závitu ustupuje, což je jen dobře.
Všechny polarizační filtry VFFOTO mají přední závit.
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EAN CODE: 8594177450444

EAN CODE: 8594177451137

EAN CODE: 8594177450284



55  mm filtry VFFOTO
ND filtr 64x VFFOTO 55 mm

objednací kód:
VFFOTO20

prvotřídní optické sklo
faktor filtru:............................................64x
hustota ND.............................................1,8
prodloužení času:................................6 EV
propustnost světla:........................1,563 %
barevný posun:.................................400 K

výška rámečku:...................................2 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
hmotnost:................................................6 g
balení:.........plastová krabička s přebalem
záruka:................................................10 let

ND filtr 1 000x VFFOTO MC 55 mm
prvotřídní optické sklo
faktor filtru:.......................................1000x
hustota ND:............................................3,0
prodloužení času:.............................10 EV
propustnost světla:........................0,098 %
barevný posun:.................................500 K

výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........12 (6+6)
hmotnost:................................................9 g
balení:.........plastová krabička s přebalem
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO57

Víte že podle účelu lze ND filtry rozdělit do dvou skupin?
1) Slabší (ND2x až ND64x)
jsou vhodné pro portrét (lidí, zvířat), módní fotografie a dále pro filmování. Přes tyto filtry je ještě dobře vidět, lze ostřit 
v hledáčku či přes živý náhled na displeji. Umožní pracovat i za nadbytku okolního světla s více odcloněným objektivem a tedy 
malou hloubkou ostrosti oddělit hlavní motiv od pozadí.
2) Silné ND filtry (ND64x2000x či více)
se hodí pro krajinářskou a turistickou fotografii, nutný je stativ. V krajinářské fotografii silný ND filtr dovolí prodloužení expozice 
na desítky sekund až minuty. Na obloze lze dlouhým časem docílit efektní stopy pohybujících se mraků. U tekoucí vody vyhladit 
detaily a zpřehlednit snímek. Na  mořskéhm pobřeží, prodloužená expozice vyčistí i velké příbojové vlny. V turistické fotografii 
památek, architektury, či význačných míst lze extra dlouhou expozicí odstranit procházející turisty.
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EAN CODE: 8594177450208

EAN CODE: 8594177450574



58 mm filtry VFFOTO
UV filtr VFFOTO PS 58 mm

objednací kód:
VFFOTO45

prvotřídní optické sklo Schott B270
transparentnost skla:.......................99,4 %
výška rámečku:...............................3,5 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........12 (6+6)
hmotnost:..............................................10 g

balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

UV filtr VFFOTO GS 58 mm
prvotřídní optické sklo Schott NBK7
transparentnost skla:.......................99,6 %
výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................slitina mosazi
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:..............................................19 g

balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO75

Polarizační filtr VFFOTO CPL PS US 58 mm
prvotřídní optické sklo Schott B270
speciální utěsnění polarizační fólie
úbytek světla:.......................................1 EV
zvlášť tenký (ultraslim) rámeček:..3,6 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)

hmotnost:..........................................13,5 g
pro objektivy ohnisek:.............15800 mm
balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO141

ND filtr 8x VFFOTO 58 mm
prvotřídní optické sklo
faktor filtru:...............................................8x
hustota ND:............................................0,9
prodloužení času:................................3 EV
propustnost světla:..........................12,5 %
barevný posun:.................................100 K

výška rámečku:...................................2 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
hmotnost:................................................6 g
balení:.........plastová krabička s přebalem
záruka:................................................10 let objednací kód:

VFFOTO29
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EAN CODE: 8594177450451

EAN CODE: 8594177450758

EAN CODE: 8594177451410

EAN CODE: 8594177450291



58  mm filtry VFFOTO
ND filtr 64x VFFOTO 58 mm

objednací kód:
VFFOTO21

prvotřídní optické sklo
faktor filtru:............................................64x
hustota ND:............................................1,8
prodloužení času:................................6 EV
propustnost světla:........................1,563 %
barevný posun:.................................400 K

výška rámečku:...................................2 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
hmotnost:................................................6 g
balení:.........plastová krabička s přebalem
záruka:................................................10 let

ND filtr 64x VFFOTO GS 58 mm
prvotřídní optické sklo
faktor filtru:............................................64x
hustota ND:............................................1,8
prodloužení času:................................6 EV
propustnost světla:........................1,563 %
barevný posun:.................................100 K

výška rámečku:...................................3 mm
materiál rámečku:.................slitina mosazi
hmotnost:..............................................18 g
balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let objednací kód:

VFFOTO91

Víte že k účinnému čištění fotografických filtrů vám stačí jen několik levných pomůcek? 
Nejlepší čištění je žádné čištění! Snažte se udržet ND filtr čistý, ukládejte jej do prachotěsné krabičky nebo pouzdra, chraňte 
před mastnotou či otisky prstů.
Když už ke znečištění došlo, jak čistit?
•Začít ofouknutím nečistot balónkem. 
•Pokračovat ometením štětečkem, hodí se třeba ten z „Lenspenu".
•Dočistit suchou mikrovláknovou utěrkou na optiku.
•Na případné lepkavé nečistoty (například pyl) použít mokré čištění kapalinou určenou na filtry. 
•Na drobné mastné flíčky, otisky prstů či stopy po vodních kapkách na skle je ideální čistící ploška „Lenspenu“. Pootočením těla 
„Lenspenu“ o půlobrátku se na čistící plošku ze zásobníčku ve víčku nanese čistý karbonový prášek. Stopy nečistoty se poté 
vyčistí krouživým přetřením čistící ploškou.
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EAN CODE: 8594177450215

EAN CODE: 8594177450918



62 mm filtry VFFOTO
UV filtr VFFOTO PS 62 mm

objednací kód:
VFFOTO46

prvotřídní optické sklo Schott B270
transparentnost skla:.......................99,4 %
výška rámečku:...................................3 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........12 (6+6)
hmotnost:..............................................11 g

balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

UV filtr VFFOTO GS 62 mm
prvotřídní optické sklo Schott NBK7
transparentnost skla:.......................99,6 %
výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................slitina mosazi
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:.............................................20 g

balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO76

Polarizační filtr VFFOTO CPL PS III 62 mm
prvotřídní optické sklo Schott B270
speciální utěsnění polarizační fólie
úbytek světla:.......................................1 EV
výška rámečku:...............................5,1 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)

hmotnost:.............................................20 g
pro objektivy ohnisek:.............17800 mm
balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO114

Víte že některé UV filtry, včetně těch od renomovaných výrobců, mohou mít slabé zabarvení do zeleného či hnědého odstínu?
Není to závada, jev souvisí s vlnovou délkou, jakou ten který výrobce pokládá za rozhraní mezi viditelným světlem (projde) a UV 
zářením (odfiltruje se). Obvykle hranice leží okolo 370400 nanometrů. Automatické vyvážení bílé v digitálním fotoaparátu toto 
zabarvení bezproblémově napraví.
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EAN CODE: 8594177451144



62 mm filtry VFFOTO
ND filtr 8x VFFOTO 62 mm

objednací kód:
VFFOTO30

prvotřídní optické sklo
faktor filtru:...............................................8x
hustota ND:............................................0,9
prodloužení času:................................3 EV
propustnost světla:..........................12,5 %
barevný posun:.................................100 K

výška rámečku:...................................2 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
hmotnost:............................................7,5 g
balení:.........plastová krabička s přebalem
záruka:................................................10 let

ND filtr 64x VFFOTO PS 62 mm
prvotřídní optické sklo
faktor filtru:............................................64x
hustota ND:............................................1,8
prodloužení času:................................6 EV
propustnost světla:........................1,563 %
barevný posun:.................................100 K

výška rámečku:...............................3,6 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........12 (6+6)
hmotnost:........................................11,85 g
balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO134

ND filtr 1000x VFFOTO MC 62 mm
prvotřídní optické sklo
faktor filtru:.......................................1000x
hustota ND:...............................................3
prodloužení času:.............................10 EV
propustnost světla:........................0,098 %
barevný posun:.................................500 K

výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........12 (6+6)
hmotnost:..............................................11 g
balení:.........plastová krabička s přebalem
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO59

Víte že zakončovací nanovrstvy jsou nejzásadnějším vylepšením fotofiltrů za poslední roky?
Jde o vrstvičky organických sloučenin, které odpuzují prach, mastnotu, špínu, vodu a zásadně zjednoduší péči o filtry. Nečistoty 
se na filtr méně chytají a čištění je mnohem snazší. Výhoda při fotografování v dešti, mrholení, příboji, vodní tříšti... 
Voda se na skle filtru nerozlije do obtížných loužiček, nýbrž vytvoří kuličky, které stačí sfouknout k okraji skla a pryč z filtru.
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EAN CODE: 8594177450307
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67 mm filtry VFFOTO
UV filtr VFFOTO PS 67 mm

objednací kód:
VFFOTO47

prvotřídní optické sklo Schott B270
transparentnost skla:.......................99,4 %
výška rámečku:...............................3,5 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........12 (6+6)
hmotnost:..............................................14 g

balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

UV filtr VFFOTO GS 67 mm
prvotřídní optické sklo Schott NBK7
transparentnost skla:.......................99,6 %
výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................slitina mosazi
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:.............................................23 g

balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO77

Polarizační filtr VFFOTO CPL PS US 67 mm
prvotřídní optické sklo Schott B270
speciální utěsnění polarizační fólie
úbytek světla:.......................................1 EV
zvlášť tenký (ultraslim) rámeček:..3,6 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)

hmotnost:..............................................18 g
pro objektivy ohnisek:.............15800 mm
balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO128

ND filtr 8x VFFOTO 67 mm
prvotřídní optické sklo
faktor filtru:...............................................8x
hustota ND:............................................0,9
prodloužení času:................................3 EV
propustnost světla:..........................12,5 %
barevný posun:.................................100 K

výška rámečku:...................................2 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
hmotnost:................................................8 g
balení:.........plastová krabička s přebalem
záruka:................................................10 let objednací kód:

VFFOTO31
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EAN CODE: 8594177450475
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67 mm filtry VFFOTO
ND filtr 8x VFFOTO GS 67 mm

objednací kód:
VFFOTO139

prvotřídní optické sklo
faktor filtru:...............................................8x
hustota ND:............................................0,9
prodloužení času:................................3 EV
propustnost světla:..........................12,5 %
barevný posun:.................................150 K

výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................slitina mosazi
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:..............................................24 g
balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

ND filtr 64x VFFOTO MC 67 mm
prvotřídní optické sklo
faktor filtru:............................................64x
hustota ND:............................................1,8
prodloužení času:................................6 EV
propustnost světla:........................1,563 %
barevný posun:.................................400 K

výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........12 (6+6)
hmotnost:..............................................15 g
balení:.........plastová krabička s přebalem
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO62

ND filtr 64x VFFOTO GS 67 mm
prvotřídní optické sklo
faktor filtru:............................................64x
hustota ND:............................................1,8
prodloužení času:................................6 EV
propustnost světla:........................1,563 %
barevný posun:.................................400 K

výška rámečku:...................................3 mm
materiál rámečku:.................slitina mosazi
hmotnost:..............................................18 g
balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let objednací kód:

VFFOTO92

Variabilní ND filtr 232x VFFOTO PS 67 mm
prvotřídní optické sklo Schott B270
faktor filtru:.........................................232x
hustota ND:.....................................0,31,5
prodloužení času:............................25 EV
propustnost světla:..................503,125 %
barevný posun:.................................500 K

výška rámečku:...............................5,9 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:.............................................33 g
balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO149
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72 mm filtry VFFOTO
UV filtr VFFOTO PS 72 mm

objednací kód:
VFFOTO48

prvotřídní optické sklo Schott B270
transparentnost skla:.......................99,4 %
výška rámečku:...............................3,5 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........12 (6+6)
hmotnost:..............................................16 g

balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

UV filtr VFFOTO GS 72 mm
prvotřídní optické sklo Schott NBK7
transparentnost skla:.......................99,6 %
výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................slitina mosazi
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:.............................................26 g

balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO78

UV filtr VFFOTO TITANIUM GS 72 mm

Polarizační filtr VFFOTO CPL PS US 72 mm
prvotřídní optické sklo Schott B270
speciální utěsnění polarizační fólie
úbytek světla:.......................................1 EV
zvlášť tenký (ultraslim) rámeček:..3,6 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)

hmotnost:..............................................19 g
pro objektivy ohnisek:.............15800 mm
balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO140

prvotřídní optické sklo Schott NBK7
transparentnost skla:.......................99,6 %
výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................................titan
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:..............................................18 g

balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

EAN CODE: ne

objednací kód:
VFFOTO78TI
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EAN CODE: 8594177450482

EAN CODE: 8594177450789

EAN CODE: 8594177451403



72 mm filtry VFFOTO
ND filtr 8x VFFOTO 72 mm

objednací kód:
VFFOTO32

prvotřídní optické sklo
faktor filtru:...............................................8x
hustota ND:............................................0,9
prodloužení času:................................3 EV
propustnost světla:..........................12,5 %
barevný posun:.................................100 K

výška rámečku:...................................2 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
hmotnost:................................................9 g
balení:.........plastová krabička s přebalem
záruka:................................................10 let

ND filtr 64x VFFOTO GS 72 mm
prvotřídní optické sklo
faktor filtru:............................................64x
hustota ND:............................................1,8
prodloužení času:................................6 EV
propustnost světla:........................1,563 %
barevný posun:.................................100 K

výška rámečku:...............................3,6 mm
materiál rámečku:.................slitina mosazi
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:.......................................25,00 g
balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO94

ND filtr 64x VFFOTO TITANIUM GS 72 mm

Víte že povrch polarizačního filtru je měkčí a citlivější na poškrábání nežli u UV či ND filtru? 
V závěrečné fázi výroby je třeba teplem vytvrdit nanesené antireflexy a nanovrstvy. A zatímco ND a UV filtry jde 
bezproblémově vytvrdit teplotou kolem 70°Celsia, polarizační filtr kvůli organickému materiálu polarizační fólie nelze ohřát víc 
než na 50°Celsia, spálil by se. Proto u polarizačních filtrů mluvíme o studeném coatingu. A proto je povrch polarizačních filtrů 
vždy měkčí než je tomu u UV nebo ND filtrů.

prvotřídní optické sklo
faktor filtru:............................................64x
hustota ND:............................................1,8
prodloužení času:................................6 EV
propustnost světla:........................1,563 %
barevný posun:.................................100 K

výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................................titan
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:........................................17,00 g
balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

EAN CODE: ne

objednací kód:
VFFOTO94TI
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EAN CODE: 8594177450321

EAN CODE: 8594177450949



Připravujeme  brzy v prodeji

72 mm filtry VFFOTO
ND filtr 1000x VFFOTO PS 72 mm

objednací kód:
VFFOTO96

prvotřídní optické sklo
faktor filtru:.......................................1000x
hustota ND:............................................3,0
prodloužení času:.............................10 EV
propustnost světla:........................0,098 %
barevný posun:.................................400 K

výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........12 (6+6)
hmotnost:........................................15,00 g
balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

ND filtr 1000x VFFOTO GS 72 mm

ND filtr 1000x VFFOTO TITANIUM GS 72 mm
prvotřídní optické sklo
faktor filtru:.......................................1000x
hustota ND:............................................3,0
prodloužení času:.............................10 EV
propustnost světla:........................0,098 %
barevný posun:.................................400 K

výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................................titan
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:........................................15,00 g
balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO96TI

Variabilní ND filtr 232x VFFOTO PS 72 mm
prvotřídní optické sklo Schott B270
faktor filtru:.........................................232x
hustota ND:.....................................0,31,5
prodloužení času:............................25 EV
propustnost světla:..................503,125 %
barevný posun:.................................500 K

výška rámečku:...............................5,9 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:.............................................38 g
balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO123

EAN CODE: ne 
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EAN CODE: 8594177450963

EAN CODE: 85941774511236



77 mm filtry VFFOTO
UV filtr VFFOTO PS 77 mm

objednací kód:
VFFOTO49

prvotřídní optické sklo Schott B270
transparentnost skla:.......................99,4 %
výška rámečku:...............................3,5 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........12 (6+6)
hmotnost:..............................................19 g

balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

UV filtr VFFOTO GS 77 mm
prvotřídní optické sklo Schott NBK7
transparentnost skla:.......................99,6 %
výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................slitina mosazi
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:..............................................24 g

balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO79

UV filtr VFFOTO TITANIUM GS 77 mm EAN CODE: ne 
prvotřídní optické sklo Schott NBK7
transparentnost skla:.......................99,6 %
výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................................titan
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:.............................................20 g

balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO79TI

Polarizační filtr VFFOTO CPL PS US 77 mm
prvotřídní optické sklo Schott B270
speciální utěsnění polarizační fólie
úbytek světla:.......................................1 EV
zvlášť tenký (ultraslim) rámeček:..3,6 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)

hmotnost:.......................................22,00 g
pro objektivy ohnisek:.............15800 mm
balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO123
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EAN CODE: 8594177450499

EAN CODE: 8594177450796

EAN CODE: 85941774511236



77 mm filtry VFFOTO
ND filtr 8x VFFOTO MC 77 mm

objednací kód:
VFFOTO63

prvotřídní optické sklo
faktor filtru:...............................................8x
hustota ND:............................................0,9
prodloužení času:................................3 EV
propustnost světla:..........................12,5 %
barevný posun:.................................450 K

výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........12 (6+6)
hmotnost:..............................................19 g
balení:.........plastová krabička s přebalem
záruka:................................................10 let

ND filtr 8x VFFOTO GS 77 mm
prvotřídní optické sklo
faktor filtru:...............................................8x
hustota ND:............................................0,9
prodloužení času:................................3 EV
propustnost světla:..........................12,5 %
barevný posun:.................................150 K

výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................slitina mosazi
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:.............................................28 g
balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO136

ND filtr 8x VFFOTO TITANIUM GS 77 mm EAN CODE: ne
prvotřídní optické sklo
faktor filtru:...............................................8x
hustota ND:............................................0,9
prodloužení času:................................3 EV
propustnost světla:..........................12,5 %
barevný posun:.................................150 K

výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................................titan
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:.............................................22 g
balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO136TI

Víte že fotografické filtry s rámečkem z titanu vyrábí jen několik málo výrobců na světě? 
Titan je vynikající materiál pro fotofiltry: Mimořádně lehký, tvrdý, skvěle odolává korozi (dokonce i ve slané mořské vodě) 
a přitom zdravotně nezávadný a vhodný i pro alergiky. 
Značka VFFOTO přišla s titanovým fotofiltrem jako první na trh v Evropě. A to v limitované TITANIUM edici k pátému výročí 
zahájení výroby vlastních filtrů.
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EAN CODE: 8594177450635

EAN CODE: 8594177451366



77 mm filtry VFFOTO
ND filtr 16x VFFOTO GS 77 mm

objednací kód:
VFFOTO93

prvotřídní optické sklo
faktor filtru:............................................16x
hustota ND:............................................1,2
prodloužení času:................................4 EV
propustnost světla:..........................6,25 %
barevný posun:.................................100 K

výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................slitina mosazi
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:.............................................26 g
balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

ND filtr 16x VFFOTO TITANIUM GS 77 mm EAN CODE: ne
prvotřídní optické sklo
faktor filtru:............................................16x
hustota ND:............................................1,2
prodloužení času:................................4 EV
propustnost světla:..........................6,25 %
barevný posun:.................................100 K

výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................................titan
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:.............................................22 g
balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO93TI

ND filtr 64x VFFOTO GS 77 mm
prvotřídní optické sklo
faktor filtru:............................................64x
hustota ND:............................................1,8
prodloužení času:................................6 EV
propustnost světla:........................1,563 %
barevný posun:.................................100 K

výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................slitina mosazi
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:..............................................27 g
balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO81

ND filtr 64x VFFOTO TITANIUM GS 77 mm EAN CODE: ne
prvotřídní optické sklo
faktor filtru:............................................64x
hustota ND:............................................1,8
prodloužení času:................................6 EV
propustnost světla:........................1,563 %
barevný posun:.................................100 K

výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................................titan
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:.............................................22 g
balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO81TI
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EAN CODE: 8594177450932

EAN CODE: 8594177450819



77 mm filtry VFFOTO
ND filtr 1000x VFFOTO GS 77 mm

objednací kód:
VFFOTO85

prvotřídní optické sklo
faktor filtru:.......................................1000x
hustota ND:...............................................3
prodloužení času:.............................10 EV
propustnost světla:........................0,098 %
barevný posun:.................................400 K

výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................slitina mosazi
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:.............................................26 g
balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

ND filtr 1000x VFFOTO TITANIUM GS 77 mm EAN CODE: ne
prvotřídní optické sklo
faktor filtru:.......................................1000x
hustota ND:...............................................3
prodloužení času:.............................10 EV
propustnost světla:........................0,098 %
barevný posun:.................................400 K

výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................................titan
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:.............................................22 g
balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO85TI

ND filtr 2000x VFFOTO GS 77 mm
prvotřídní optické sklo
faktor filtru:.......................................2000x
hustota ND:............................................3,3
prodloužení času:..............................11 EV
propustnost světla:........................0,049 %
barevný posun:.................................650 K

výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................slitina mosazi
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:.............................................28 g
balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO95

ND filtr 2000x VFFOTO TITANIUM GS 77 mm EAN CODE: ne
prvotřídní optické sklo
faktor filtru:.......................................2000x
hustota ND:............................................3,3
prodloužení času:..............................11 EV
propustnost světla:........................0,049 %
barevný posun:.................................650 K

výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................................titan
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:.......................................22,00 g
balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO95TI
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EAN CODE: 8594177450857

EAN CODE: 8594177450956



77 mm filtry VFFOTO
ND filtr 32000x VFFOTO GS 77 mm

objednací kód:
VFFOTO120

prvotřídní optické sklo
faktor filtru:.....................................32000x
hustota ND:............................................4,5
prodloužení času:.............................15 EV
propustnost světla:........................0,003 %
barevný posun (do studena):..........800 K

výška rámečku:...................................4 mm
materiál rámečku:.................slitina mosazi
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:.............................................38 g
balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

ND filtr 100000x VFFOTO GS 77 mm
prvotřídní optické sklo
faktor filtru:..................................100000x
hustota ND:............................................5,0
prodloužení času:..........................16,7 EV
propustnost světla:.....................0,0009 %
barevný posun:.................................300 K

výška rámečku:...................................4 mm
materiál rámečku:.................slitina mosazi
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:..............................................37 g
balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO153

Variabilní ND filtr 232x VFFOTO PS 77 mm
prvotřídní optické sklo Schott B270
faktor filtru:.........................................232x
hustota ND:.....................................0,31,5
prodloužení času:............................25 EV
propustnost světla:..................503,125 %
barevný posun (do studena):..........500 K

výška rámečku:...............................5,9 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:.............................................43 g
balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO147

Přechodový GND filtr VFFOTO PS šedý 12,5 % 77 mm
prvotřídní optické sklo Schott B270
typ přechodu:......................................hard
šíře přechodové vrstvy.................6070 %
prodloužení času v nejtmavší části:...3 EV
propustnost světla v nejtmavší části:. 12,5 %
barevný posun:.................................100 K

výška rámečku:...............................5,8 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........12 (6+6)
hmotnost:.............................................28 g
balení:.........plastová krabička s přebalem
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO55
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EAN CODE: 8594177451205

EAN CODE: 8594177451533

EAN CODE: 8594177451472

EAN CODE: 8594177450550



82 mm filtry VFFOTO
UV filtr VFFOTO PS 82 mm

objednací kód:
VFFOTO50

prvotřídní optické sklo Schott B270
transparentnost skla:.......................99,4 %
výška rámečku:...............................2,0 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........12 (6+6)
hmotnost:..............................................13 g

balení:.........plastová krabička s přebalem
záruka:................................................10 let

UV filtr VFFOTO GS 82 mm
prvotřídní optické sklo Schott NBK7
transparentnost skla:.......................99,6 %
výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................slitina mosazi
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:.............................................30 g

balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO80

UV filtr VFFOTO TITANIUM GS 82 mm

Polarizační filtr VFFOTO CPL PS US 82 mm

objednací kód:
VFFOTO155

prvotřídní optické sklo Schott B270
speciální utěsnění polarizační fólie
úbytek světla:.......................................1 EV
zvlášť tenký (ultraslim) rámeček:..3,6 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)

hmotnost:.......................................24,00 g
pro objektivy ohnisek:.............15800 mm
balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

prvotřídní optické sklo Schott NBK7
transparentnost skla:.......................99,6 %
výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................................titan
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:..............................................24 g

balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO80TI

EAN CODE: ne
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EAN CODE: 8594177450505

EAN CODE: 8594177450802

EAN CODE: 8594177451557



82 mm filtry VFFOTO
ND filtr 8x VFFOTO GS 82 mm

objednací kód:
VFFOTO89

prvotřídní optické sklo
faktor filtru:...............................................8x
hustota ND:............................................0,9
prodloužení času:................................3 EV
propustnost světla:..........................12,5 %
barevný posun:.................................150 K

výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................slitina mosazi
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:.......................................28,00 g
balení:.........plastová krabička s přebalem
záruka:................................................10 let

ND filtr 8x VFFOTO TITANIUM GS 82 mm

prvotřídní optické sklo
faktor filtru:...............................................8x
hustota ND:............................................0,9
prodloužení času:................................3 EV
propustnost světla:..........................12,5 %
barevný posun:.................................150 K

výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................................titan
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:.......................................22,00 g
balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO89TI

Víte že při fotografování dlouhými expozicemi může u zrcadlovky kvalitu pořízeného snímku zásadně ovlivnit parazitní světlo? 
Jde o světlo, které proniká do objektivu jinudy než přes filtr a objektiv. 
Vytváří nežádoucí závoje, odlesky a ztráty kontrastu. 
Projeví se při dlouhých expozicích a to tím víc, čím je silnější ND filtr a tím pádem delší expoziční čas.
V praxi jde nejčastěji o nežádoucí světlo pronikající odzadu přes hledáček. Projeví se světlými skvrnami nebo pásy ve snímku. 
Nejnáchylnější jsou zrcadlovky od Nikonu, méně problematické značky Canon a Sony.
Prevence je jednoduchá: Při každém fotografování delším expozičním časem zakrýt hledáček krytkou dodávanou jako 
příslušenství zrcadlovky.

EAN CODE: ne
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Víte že fotografické filtry s rámečkem z titanu jsou nedostižné při zimním fotografování?
Filtr v rámečku z titanu přežije námrazu, silný mráz a dokonce i vodu zkondenzovanou a zamrzlou v závitu.
I takto přimrzlý filtr jde z objektivu bez problému vyšroubovat.  
Značka VFFOTO nabízí jako první na trhu v Evropě valnou většinu UV a ND filtrů také v titanovém provedení a průměrech 72, 
77 a 82 mm.

82 mm filtry VFFOTO
ND filtr 64x VFFOTO 82 mm

objednací kód:
VFFOTO26

prvotřídní optické sklo
faktor filtru:............................................64x
hustota ND:............................................1,8
prodloužení času:................................6 EV
propustnost světla:........................1,563 %
barevný posun:.................................400 K

výška rámečku:...................................2 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
hmotnost:..............................................12 g
balení:.........plastová krabička s přebalem
záruka:................................................10 let

ND filtr 64x VFFOTO GS 82 mm
prvotřídní optické sklo
faktor filtru:............................................64x
hustota ND:............................................1,8
prodloužení času:................................6 EV
propustnost světla:........................1,563 %
barevný posun:.................................100 K

výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................slitina mosazi
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:.............................................26 g
balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO133

ND filtr 64x VFFOTO TITANIUM GS 82 mm
prvotřídní optické sklo
faktor filtru:............................................64x
hustota ND:............................................1,8
prodloužení času:................................6 EV
propustnost světla:........................1,563 %
barevný posun:.................................100 K

výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................................titan
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:.............................................22 g
balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO133TI

EAN CODE: ne
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82 mm filtry VFFOTO
ND filtr 1000x VFFOTO GS 82 mm

objednací kód:
VFFOTO86

prvotřídní optické sklo
faktor filtru:.......................................1000x
hustota ND:...............................................3
prodloužení času:.............................10 EV
propustnost světla:........................0,098 %
barevný posun:.................................400 K

výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................slitina mosazi
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:..............................................27 g
balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

ND filtr 1000x VFFOTO TITANIUM GS 82 mm

ND filtr 2000x VFFOTO GS 82 mm
prvotřídní optické sklo
faktor filtru:.......................................2000x
hustota ND:............................................3,3
prodloužení času:..............................11 EV
propustnost světla:........................0,049 %
barevný posun:.................................650 K

výška rámečku:...................................4 mm
materiál rámečku:.................slitina mosazi
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:..........................................46,5 g
balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO144

Víte že při fotografování krajiny s pohybujícími se mraky je třeba volit vhodnou sílu ND filtru pro optimální expoziční čas? 
Vhodná délka expozice bývá, podle rychlosti pohybu mraků, od několika desítek sekund po 35 minut. Ještě delší čas většinou 
vede už jen k nekontrastní a šedivé obloze.

prvotřídní optické sklo
faktor filtru:.......................................1000x
hustota ND:...............................................3
prodloužení času:.............................10 EV
propustnost světla:........................0,098 %
barevný posun:.................................400 K

výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................................titan
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:.............................................22 g
balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO86TI

EAN CODE: ne
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82 mm filtry VFFOTO
ND filtr 32000x VFFOTO GS 82 mm

objednací kód:
VFFOTO145

prvotřídní optické sklo
faktor filtru:.....................................32000x
hustota ND:............................................4,5
prodloužení času:.............................15 EV
propustnost světla:........................0,003 %
barevný posun (do studena):..........700 K

výška rámečku:...................................4 mm
materiál rámečku:.................slitina mosazi
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:..........................................42,5 g
balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

Variabilní ND filtr 232x VFFOTO PS 82 mm
prvotřídní optické sklo Schott B270
faktor filtru:.........................................232x
hustota ND:.....................................0,31,5
prodloužení času:............................25 EV
propustnost světla:..................503,125 %
barevný posun (do studena):..........500 K

výška rámečku:...............................5,9 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:..........................................47,5 g
balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO146

Víte že v portrétní fotografii či při filmování může variabilní ND filtr nahradit několik slabších ND filtrů? 
Variabilní ND filtr je neutrální šedý filtr s proměnlivou hustotou (propustností světla). Konstrukčně jde o dva polarizační filtry 
spojené k sobě. Výhodou je možnost vzájemným natočením plynule měnit tmavost ND filtru.
Nevýhodou je určitý barevný posun a omezení u širokoúhlých objektivů. Variabilní ND filtry slabší denzity (zhruba ekvivalent 
ND2xND40x) lze s přijatelnými omezeními využívat jako slabší ND filtry v portrétní fotografii nebo pro natáčení videa. V tomto 
rozsahu prakticky nemají negativní vliv na ostrost a barevný posun je relativně malý, vyvážení bílé v digitálním fotoaparátu si 
s ním poradí.
Místo silnějších ND filtrů variabilní filtr pro fotografování doporučit nelze.
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86 mm filtry VFFOTO
UV filtr VFFOTO PS 86 mm

objednací kód:
VFFOTO107

prvotřídní optické sklo Schott B270
transparentnost skla:.......................99,4 %
výška rámečku:...............................3,5 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........12 (6+6)
hmotnost:..............................................21 g

balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

Polarizační filtr VFFOTO CPL PS III 86 mm
prvotřídní optické sklo Schott B270
speciální utěsnění polarizační fólie
úbytek světla:.......................................1 EV
výška rámečku:...............................5,1 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)

hmotnost:..............................................37 g
pro objektivy ohnisek:.............17800 mm
balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO108

ND filtr 8x VFFOTO GS 86 mm
prvotřídní optické sklo
faktor filtru:...............................................8x
hustota ND:............................................0,9
prodloužení času:................................3 EV
propustnost světla:..........................12,5 %
barevný posun:.................................150 K

výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................slitina mosazi
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:.............................................35 g
balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO137

Víte že na funkčnost i životnost polarizačního filtru má zásadní vliv způsob ochrany polarizační fólie? 
Fólie na bázi celulózy je citlivá na vlhkost a ve vlhku ji mohou napadat i baktérie a plísně. Proto je u lepších filtrů polarizační 
fólie celoobvodově utěsněná.
Všechny polarizační filtry VFFOTO mají polarizační fóllii celoplošně vlepenou ke sklu a navíc celoobvodově utěsněnou. Hodí se 
tedy i do nejnáročnějších podmínek.
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95 mm filtry VFFOTO
UV filtr VFFOTO PS 95 mm

objednací kód:
VFFOTO65

prvotřídní optické sklo Schott B270
transparentnost skla:.......................99,4 %
výška rámečku:...............................3,5 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........12 (6+6)
hmotnost:.............................................45 g

balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

Polarizační filtr VFFOTO CPL PS II 95 mm
prvotřídní optické sklo Schott B270
speciální utěsnění polarizační fólie
úbytek světla:.......................................1 EV
výška rámečku:...............................5,5 mm
materiál rámečku:..................slitina hliníku
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)

hmotnost:..........................................48,5 g
pro objektivy ohnisek:.............17800 mm
balení:....................černá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO156

ND filtr 64x VFFOTO GS 95 mm
prvotřídní optické sklo
faktor filtru:............................................64x
hustota ND:............................................1,8
prodloužení času:................................6 EV
propustnost světla:........................1,563 %
barevný posun:.................................100 K

výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................slitina mosazi
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:.............................................43 g
balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO142

prvotřídní optické sklo
faktor filtru:.......................................1000x
hustota ND:............................................3,0
prodloužení času:.............................10 EV
propustnost světla:........................0,098 %
barevný posun:.................................500 K

výška rámečku:...............................3,4 mm
materiál rámečku:.................slitina mosazi
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
hmotnost:.......................................44,00 g
balení:.......................bílá kovová krabička
záruka:................................................10 let

objednací kód:
VFFOTO143

ND filtr 1000x VFFOTO GS 95 mm
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Čtvercové 100 mm filtry VFFOTO SQUARE SYSTEM

přechodový filtr VFFOTO NHDQ 0.6 HARD 100x150 mm

objednací kód:
VFFOTO150

do držáku na ploché filtry šíře100 mm
materiál filtru:................optické sklo 2 mm
typ přechodu:..........................tvrdý (hard)
prodloužení času (nejtmavší část):.....2 EV
hustota ND:............................................0,6
propustnost světla:..............................25 %

barevný posun:.................................100 K
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
rozměr filtru:.........................100x150 mm
hmotnost:.............................................79 g
balení:....................kapsička z umělé kůže
záruka:..............................................2 roky

přechodový filtr VFFOTO NHDQ 0.6 SOFT 100x150 mm
do držáku na ploché filtry šíře100 mm
materiál filtru:.................optické sklo 2mm
typ přechodu:..........................měkký (soft)
prodloužení času (nejtmavší část):.....2 EV
hustota ND:............................................0,6
propustnost světla:..........................25,0 %

barevný posun:.................................100 K
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
rozměr filtru:.........................100x150 mm
hmotnost:.............................................79 g
balení:....................kapsička z umělé kůže
záruka:..............................................2 roky

objednací kód:
VFFOTO151

přechodový filtr VFFOTO NHDQ 0.9 HARD 100x150 mm
do držáku na ploché filtry šíře100 mm
materiál filtru:................optické sklo 2 mm
typ přechodu:..........................tvrdý (hard)
prodloužení času (nejtmavší část):.....3 EV
hustota ND:............................................0,9
propustnost světla:..........................12,5 %

barevný posun:.................................100 K
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
rozměr filtru:.........................100x150 mm
hmotnost:.............................................79 g
balení:....................kapsička z umělé kůže
záruka:..............................................2 roky

objednací kód:
VFFOTO119

přechodový filtr VFFOTO NHDQ 0.9 SOFT 100x150 mm
do držáku na ploché filtry šíře 100 mm
materiál filtru:.................optické sklo 2mm
typ přechodu:..........................měkký (soft)
prodloužení času (nejtmavší část):.....3 EV
hustota ND:............................................0,9
propustnost světla:..........................12,5 %

barevný posun:.................................100 K
počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
rozměr filtru:.........................100x150 mm
hmotnost:.............................................79 g
balení:....................kapsička z umělé kůže
záruka:..............................................2 roky

objednací kód:
VFFOTO118
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Čtvercové 100 mm filtry VFFOTO SQUARE SYSTEM

ND filtr 2000x VFFOTO NHDQ 100x100 mm EAN CODE: 8594177451212

objednací kód:
VFFOTO121

do držáku na ploché filtry šíře100 mm
materiál filtru:................optické sklo 2 mm
prodloužení času:..............................11 EV
hustota ND:............................................3,3
propustnost světla:..........................0,05 %
barevný posun (do studena):..........650 K

počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
rozměr filtru:.........................100x100 mm
hmotnost:.............................................53 g
balení:....................kapsička z umělé kůže
záruka:..............................................2 roky

ND filtr 32000x VFFOTO NHDQ 100x100 mm EAN CODE: 8594177451120
do držáku na ploché filtry šíře100 mm
materiál filtru:................optické sklo 2 mm
prodloužení času:.............................15 EV
hustota ND:............................................4,5
propustnost světla:........................0,003 %
barevný posun:.................................700 K

počet antireflexních vrstev:.........14 (7+7)
rozměr filtru:.........................100x100 mm
hmotnost:.............................................53 g
balení:....................kapsička z umělé kůže
záruka:..............................................2 roky objednací kód:

VFFOTO112

Víte že při používání silných čtvercových ND filtrů záleží na provedení držáku? 
Tyto filtry se používají pro dlouhé expoziční časy. A při dlouhé expozici může nastat problém s vnikáním bočního (parazitního) 
světla. Jde o světlo, které proniká do objektivu kolem vlastního filtru (tedy nikoliv skrz sklo filtru) a vytváří nežádoucí závoje, 
odlesky a ztráty kontrastu, popřípadě i světlejší a tmavší pruhy na snímku. Projeví se při dlouhých expozicích a to tím víc, čím je 
silnější ND filtr a tím pádem delší expoziční čas.
Pro velmi tmavé filtry je třeba používat držák, který lze utěsnit proti vnikání bočního parazitního světla. Pokud potřebujete další 
informace k výběru držáku či kompatibilitě vašeho stávajícího držáku, pište na : info@vffoto.com.
Problém s parazitním světlem nebývá u přechodových filtrů nebo u slabých ND filtrů (expoziční časy jsou krátké); u těchto filtrů 
lze použít libovolný kompatibilní držák.
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Držák filtrů VFFOTO SQ 100

objednací kód:
VFFOTO125

univerzální hliníkový držák 100 mm filtrů 
pro filtry tloušťky skla:........................2 mm
pro filtry šířky:................................100 mm
počet slotů pro ploché filtry:....................2
závit pro kruhový filtr:.............ano, 86 mm
materiál:........ABS, černě eloxovaný hliník

utěsnění proti parazitnímu světlu:...........ne
hmotnost:.......................................70,65 g
záruka:..............................................2 roky
redukční kroužky:........67, 72,77, 82 mm
(nejsou součástí, nutno objednat zvlášť)

Redukční kroužek 67 mm pro držák VFFOTO  SQ 100

materiál:............................eloxovaný hliník
barva:.................................................černá
pro objektiv se závitem:..................67 mm
kompatibilní držák:..........typ SQ 100 mm

objednací kód:
VFFOTO130

Příslušenství VFFOTO SQUARE SYSTEM

Víte že je vhodné držák SQ 100 před prvním použitím seřídit? 
1. našroubujte kompatibilní redukční kroužek na objektiv,
2. na kroužek nasaďte držák a dotáhněte pojistným šroubem (větší šroub),
3. přesvědčete se, že nemůže dojít k jeho samovolnému pádu,
4. nasaďte do slotu požadovaný čtvercový filtr a lehce dotáhněte šroubky na přední straně držáku přiloženým šroubovákem tak, 
aby nemohlo dojít k jeho samovolnému vypadnutí a zároveň bylo možné s filtrem pojíždět nahoru a dolů,
5. nastavte požadovanou polohu filtru a zajistěte menším šroubkem.
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Redukční kroužek 72 mm pro držák VFFOTO  SQ 100

objednací kód:
VFFOTO129

materiál:............................eloxovaný hliník
barva:.................................................černá
pro objektiv se závitem:..................72 mm
kompatibilní držák:..........typ SQ 100 mm

Redukční kroužek 77 mm pro držák VFFOTO  SQ 100

materiál:............................eloxovaný hliník
barva:.................................................černá
pro objektiv se závitem:..................77 mm
kompatibilní držák:..........typ SQ 100 mm

objednací kód:
VFFOTO127

Redukční kroužek 82 mm pro držák VFFOTO  SQ 100

materiál:............................eloxovaný hliník
barva:.................................................černá
pro objektiv se závitem:..................82 mm
kompatibilní držák:..........typ SQ 100 mm

objednací kód:
VFFOTO126

Víte že i při používání držáku plochých filtrů je vhodné brát v úvahu možnou vinětaci? 
Na objektivu o průměru 77 mm (s redukčním kroužkem 77 mm) nedochází při použití držáku VFFOTO SQ 100 k vinětaci od 
ohniska 10 mm u systému APSC a od ohniska 16 mm u full frame (FF).

Příslušenství VFFOTO SQUARE SYSTEM
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Víte že pro potřeby filmování pomocí objektivů zavěšených na tělech dronů se ND filtry používají z jiného důvodu než u "klasického" 
fotografování? 
Například při snímání videa s frekvencí 30 snímků za sekundu je ideální expoziční čas závěrky na hodnotě 1/60 s (tedy 
hodnota dvojnásobně kratší než hodnota snímací). Při splnění této podmínky bude video ostré.  Pokud za plného slunce chceme 
u videa nastavit správnou expozici, musíme zkracovat dobu expozice závěrky. Krátké expoziční časy však mohou ve videu 
způsobit vznik tzv. stroboskopického  jello efektu (trhání snímané scény vlivem mikrovibrací rychle se pohybující závěrky). 
Vhodné expoziční časy závěrky docílíme právě díky různě tmavým ND filtrům i za slunečného počasí. ND 8x s propustností 
světla 12,5 % je vhodný pro filmování za jasného dne, ND 4x s propustností 25 % najde využití při natáčení v oblačném dnu.

ND filtr 4x VFFOTO PS pro Phantom 3 a Phantom 4

objednací kód:
VFFOTO109

faktor filtru:...............................................4x
hustota ND:............................................0,6
prodloužení času:................................2 EV
propustnost světla:..............................25 %
barevný posun:...................................20 K
rámeček:......7,5 mm, lehká kovová slitina

počet antireflexních vrstev:.........12 (6+6)
hmotnost:................................................3 g
záruka:................................................10 let
Určeno pro: DJI Phantom 3 Professional, 
DJI Phantom 3 Advanced, DJI Phantom 4

ND filtr 8x VFFOTO PS pro Phantom 3 a Phantom 4

faktor filtru:...............................................8x
hustota ND:............................................0,9
prodloužení času:................................3 EV
propustnost světla:..........................12,5 %
barevný posun:...................................50 K
rámeček:......7,5 mm, lehká kovová slitina

počet antireflexních vrstev:.........12 (6+6)
hmotnost:............................................2,7 g
záruka:................................................10 let
Určeno pro: DJI Phantom 3 Professional, 
DJI Phantom 3 Advanced, DJI Phantom 4 objednací kód:

VFFOTO110

Filtry VFFOTO pro drony DJI PHANTOM
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 VFFOTO příslušenství k filtrům
Ofukovací balónek VFFOTO

objednací kód:
VFFOTO67

materiál:....................................ABS, silikon
objem:.................................................90 ml
max. tlak:..........................................15 kPa
délka:..............................................13,6 cm
čistá hmotnost:.....................................46 g
barva:..................černá/bílá, černá/žlutá

Čistící utěrka VFFOTO z mikrovlákna
barevně stálá, na omak měkká, neškrábe 
povrch a nepouští vlákna
složení: 80 % polyester, 20 % polyamid
hustota tkaniny:..........................230 g/m²
rozměr:.......................................20x20 cm
čistá hmotnost:....................................8,9 g

barva:.....................................................bílá
balení:..........průhledná vinylová kapsička
údržba:...lze prát na 40°C (bez aviváže)

objednací kód:
VFFOTO64

čistící kapalina VFFOTO EAN CODE: 8594177450017
certifikováno pro veškeré filtry VFFOTO, 
nepoškozuje antireflexní vrstvy
objem:..............................................100 ml
čistá hmotnost:..................................100 g
rozprašovač:............................mechanický
balení:.............................plastová lahvička

Nastříkejte  rozprašovačem na čištěný filtr 
malé  množství  čisticí  kapaliny  VFFOTO 
a  setřete  do  sucha  čistou  utěrkou 
na  optiku.  Po  případném  odpaření 
kapaliny nezůstávají na filtru šmouhy.          objednací kód:

VFFOTO01

Víte že mikrovláknové utěrky není vhodné brát přímo do nechráněných prstů? 
Mají totiž tendenci nasát do sebe mastnotu z lidské kůže a tím se znehodnocovat. Ideální je brát mikrovláknové utěrky do ruky 
přes  polyetylénový sáček nebo použít jednorázovou latexovou rukavici. 
V případě potřeby lze mikrovláknovou utěrku VFFOTO prát v pračce na teplotu 40°C bez aviváže. Poté nechat volně uschnout, 
nesušit v sušičce ani nežehlit.
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 VFFOTO příslušenství k filtrům

objednací kód:
VFFOTO66

materiál:...............................................plast
délka:..............................................12,5 cm
čistá hmotnost:.....................................21 g

Lenspen 2v1, štětec k odstranění hrubších 
nečistot  či  prachu  a  čistící  ploška 
s  karbonovým  práškem  například  pro 
odstranění  mastnoty,  otisků  prstů  či 
zaschlých  stop  po  vodních  kapkách.

Tužka VFFOTO na mazání závitů filtrů
s tuhou z obzvlášť měkkého grafitu, slouží 
k preventivnímu mazání závitů filtrů.
materiál:...................................dřevo, grafit
krytka hrotu:.........................................plast
délka bez krytky:...........................17,6 cm
délka s nasazenou krytkou:.............18 cm

objednací kód:
VFFOTO138

Čistící štětec (Lenspen) VFFOTO

Víte že mazání závitů filtrů pomocí měkké tužky se používalo už v dávných dobách klasické fotografie? 
Grafit z tuhy je výborné suché mazivo a separátor, ideálně v co nejměkčí formě (běžná tužka je příliš tvrdá). V malém množství 
nešpiní a kdyby se přesto nechtěně dostal na sklo filtru či čočku objektivu, lze jej jednoduše ofouknout balónkem.
„Zakousnutý“ neboli „zapečený“ filtr/redukční kroužek potká dříve či později každého fotografa. Obecně větší tendenci 
k zakousnutí mají filtry s obroučkou z hliníku, méně časté (ale ne zcela vyloučené) je to u mosazných a titanových obrouček. 
Prevence je jednoduchá: Závit fotofiltru projet jednou až dvakrát kolem dokola hrotem grafitové tužky VFFOTO. 
Postup je vhodné čas od času zopakovat.
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 VFFOTO příslušenství k filtrům
EAN CODE: ne

objednací kód:
VFFOTO87

materiál:................................................ABS
barva:.................................................černá
pro filtry o průměru:..................4662 mm
tloušťka kleštiny:.............................3,2 mm
čistá hmotnost:.......................................5 g
balení:..................................................1 kus

Kleština pro povolování filtrů 6782 mm EAN CODE: ne

materiál:................................................ABS
barva:.................................................černá
pro filtry o průměru:...................6782 mm
tloušťka kleštiny:.............................3,2 mm
čistá hmotnost:.......................................7 g
balení:..................................................1 kus

objednací kód:
VFFOTO88

Kleština pro povolování filtrů 4662 mm

Víte že při sundávání filtru je nejdůležitější působit tlakem rovnoměrně po celém obvodu obroučky? 
Pokud se filtr drží jen prsty v několika místech, obroučka se deformuje a znemožňuje vyšroubování. Zakousnutý filtr je možné:
• Opřít celou přední hranou obroučky o rovnou měkčí podložku, přitlačit a otáčením objektivu se jej pokusit vyšroubovat. 
Vhodná je podložka pod počítačovou myš, otočená navrch spodní stranou a položená na stole. Nejde použít 
u polarizačních filtrů.
• Uvolnit pomocí kleštiny pro snímání filtrů odpovídajícího průměru. Obroučku sevřou po celém obvodu, deformace je tedy 
minimální. Pro CPL je vhodné užít dvojici kleštin.
• Několikrát obtočit gumou pro zavařovací sklenice, lékařským zaškrcovadlem či plastovou elektrikářskou stahovací páskou. 
Stejný princip – působit tlakem rovnoměrně po celém obvodu a nedeformovat obroučku.
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 VFFOTO příslušenství k filtrům

objednací kód:
VFFOTO106

1x horní a 1x spodní díl pouzdra
materiál:.................černě eloxovaný hliník
pro filtry o průměru:........................49 mm
stoupání závitu:............................0,75 mm
čistá hmotnost:.....................................30 g

VFFOTO pouzdro na ochranu filtrů 52 mm

1x horní a 1x spodní díl pouzdra
materiál:.................černě eloxovaný hliník
pro filtry o průměru:........................52 mm
stoupání závitu:............................0,75 mm
čistá hmotnost:.....................................28 g

objednací kód:
VFFOTO104

VFFOTO pouzdro na ochranu filtrů 49 mm

Víte že dvoudílné kulaté ukládací pouzdro VFFOTO poskytuje dokonalou ochranu vašich filtrů před prachem 
i poškozením? 
Horní víčko lze navíc využít i samostatně jako tenkou a přitom vysoce odolnou šroubovací krytku 
na objektiv. 
Ochranné pouzdro VFFOTO je tvořeno dvojicí horního a spodního černého víčka z odolné a lehké 
hliníkové slitiny, která se našroubují z obou stran filtru. Víčka se nedotýkají skla, závit je přitom 
dostatečně jemný a dlouhý na to, aby obal byl prachotěsný. 
Více filtrů stejného průměru lze šroubovat na sebe navzájem „do komínku“ a z obou stran sloupeček 
překrýt víčky. Úspora místa, oproti uložení filtrů jednotlivě v krabičkách, je značná.
Při používání doporučujeme občas projet závity horní i dolní části pouzdra tužkou VFFOTO na mazání 
závitů filtrů. 
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 VFFOTO příslušenství k filtrům

VFFOTO pouzdro na ochranu filtrů 55 mm

objednací kód:
VFFOTO116

1x horní a 1x spodní díl pouzdra
materiál:.................černě eloxovaný hliník
pro filtry o průměru:........................55 mm
stoupání závitu:............................0,75 mm
čistá hmotnost:.....................................36 g

VFFOTO pouzdro na ochranu filtrů 58 mm

1x horní a 1x spodní díl pouzdra
materiál:.................černě eloxovaný hliník
pro filtry o průměru:........................58 mm
stoupání závitu:............................0,75 mm
čistá hmotnost:.....................................41 g

objednací kód:
VFFOTO103

VFFOTO pouzdro na ochranu filtrů 62 mm

1x horní a 1x spodní díl pouzdra
materiál:.................černě eloxovaný hliník
pro filtry o průměru:........................62 mm
stoupání závitu:............................0,75 mm
čistá hmotnost:.....................................34 g

objednací kód:
VFFOTO102

VFFOTO pouzdro na ochranu filtrů 67 mm

1x horní a 1x spodní díl pouzdra
materiál:.................černě eloxovaný hliník
pro filtry o průměru:........................67 mm
stoupání závitu:............................0,75 mm
čistá hmotnost:.................................37,5 g

objednací kód:
VFFOTO101
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 VFFOTO příslušenství k filtrům

VFFOTO pouzdro na ochranu filtrů 72 mm

objednací kód:
VFFOTO100

1x horní a 1x spodní díl pouzdra
materiál:.................černě eloxovaný hliník
pro filtry o průměru:........................72 mm
stoupání závitu:............................0,75 mm
čistá hmotnost:.....................................46 g

VFFOTO pouzdro na ochranu filtrů 77 mm

1x horní a 1x spodní díl pouzdra
materiál:.................černě eloxovaný hliník
pro filtry o průměru:........................77 mm
stoupání závitu:............................0,75 mm
čistá hmotnost:.....................................69 g

objednací kód:
VFFOTO99

VFFOTO pouzdro na ochranu filtrů 82 mm

1x horní a 1x spodní díl pouzdra
materiál:.................černě eloxovaný hliník
pro filtry o průměru:........................82 mm
stoupání závitu:............................0,75 mm
čistá hmotnost:.....................................70 g

objednací kód:
VFFOTO98

Víte že se vyplatí věnovat patřičnou pozornost správnému nasazení filtru na objektiv? 
Vypadá to jako samozřejmost, ale... Nejeden fotograf je schopný namísto jemného našroubování natlačit filtr na objektiv silou 
přes závit. Mnohdy se i podaří… O to horší je pak sejmutí. Často nezbude než šetrně napilovat či naříznout obroučku filtru, 
opatrně jej stáhnout a přát si přitom aby alespoň objektiv přežil bez úhony.
Nikdy nešroubujte filtr na objektiv silou!
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 Redukce k filtrům (stepup ringy)

Redukce pro objektiv 30,5 mm EAN CODE: ne

objednací kód:
viz přehled verzí

Dostupné verze:
závit  objektiv–filtr:...obj. kód VFFOTO
redukce 30,5–37 mm:..............su30537
redukce 30,5–43 mm:..............su30543
redukce 30,5–46 mm:..............su30546
redukce 30,5–49 mm:..............su30549

redukce 30,5–58 mm:..............su30558

Redukce pro objektiv 37 mm EAN CODE: ne

Dostupné verze:
závit  objektiv–filtr:...obj. kód VFFOTO
redukce 37–43 mm:....................su3743
redukce 37–46 mm:....................su3746
redukce 37–49 mm:....................su3749
redukce 37–52 mm:....................su3752

Redukce pro objektiv 40,5 mm EAN CODE: ne 

Dostupné verze:
závit  objektiv–filtr:...obj. kód VFFOTO
redukce 40,5–43 mm:..............su40543
redukce 40,5–46 mm:..............su40546
redukce 40,5–49 mm:..............su40549
redukce 40,5–52 mm:..............su40552

redukce 40,5–58 mm:..............su40558

objednací kód:
viz přehled verzí

objednací kód:
viz přehled verzí

Víte že je výhodné si sjednotit polarizační a ND filtry podle největšího objektivu? Pomocí redukcí snadno sjednotíte závity vašich 
objektivů na jednom či dvou větších průměrech a v této velikosti si pak pořídíte jak CPL, tak ND filtry.
Nedoporučuje se pro UV filtry  slouží hlavně jako ochrana objektivu. Proto by měl být nasazený vždy, když nepoužíváte 
jiný filtr.
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 Redukce k filtrům (stepup ringy)

Redukce pro objektiv 43 mm EAN CODE: ne

objednací kód:
viz přehled verzí

Dostupné verze:
závit  objektiv–filtr:...obj. kód VFFOTO
redukce 43–46 mm:....................su4346
redukce 43–49 mm:....................su4349
redukce 43–52 mm:....................su4352
redukce 43–58 mm:....................su4358

Redukce pro objektiv 46 mm EAN CODE: ne

Dostupné verze:
závit  objektiv–filtr:...obj. kód VFFOTO
redukce 46–49 mm:....................su4649
redukce 46–52 mm:....................su4652
redukce 46–58 mm:....................su4658
redukce 46–77 mm:....................su4677

Redukce pro objektiv 49 mm EAN CODE: ne 

Dostupné verze:
závit  objektiv–filtr:...obj. kód VFFOTO
redukce 49–52 mm:....................su4952
redukce 49–58 mm:....................su4958
redukce 49–62 mm:....................su4962
redukce 49–67 mm:....................su4967

objednací kód:
viz přehled verzí

objednací kód:
viz přehled verzí

EAN CODE: neRedukce pro objektiv 52 mm

Dostupné verze:
závit  objektiv–filtr:...obj. kód VFFOTO
redukce 52–55 mm:....................su5255
redukce 52–58 mm:....................su5258
redukce 52–62 mm:....................su5262
redukce 52–67 mm:....................su5267

redukce 52–72 mm:....................su5272
redukce 52–77 mm:....................su5277

objednací kód:
viz přehled verzí
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 Redukce k filtrům (stepup ringy)

Redukce pro objektiv 55 mm EAN CODE: ne

objednací kód:
viz přehled verzí

Dostupné verze:
závit  objektiv–filtr:...obj. kód VFFOTO
redukce 55–58 mm:....................su5558
redukce 55–62 mm:....................su5562
redukce 55–67 mm:....................su5567
redukce 55–72 mm:....................su5572

redukce 55–77 mm:....................su5577

Redukce pro objektiv 58 mm EAN CODE: ne

Dostupné verze:
závit  objektiv–filtr:...obj. kód VFFOTO
redukce 58–62 mm:....................su5862
redukce 58–67 mm:....................su5867
redukce 58–72 mm:....................su5872
redukce 58–77 mm:....................su5877

Redukce pro objektiv 62 mm EAN CODE: ne 

Dostupné verze:
závit  objektiv–filtr:...obj. kód VFFOTO
redukce 62–67 mm:....................su6267
redukce 62–72 mm:....................su6272
redukce 62–77 mm:....................su6277

objednací kód:
viz přehled verzí

objednací kód:
viz přehled verzí

EAN CODE: neRedukce pro objektiv 67 mm

Dostupné verze:
závit  objektiv–filtr:...obj. kód VFFOTO
redukce 67–72 mm:....................su6772
redukce 67–77 mm:....................su6777
redukce 67–82 mm:....................su6782

objednací kód:
viz přehled verzí
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 Redukce k filtrům (stepup ringy)

Redukce pro objektiv 72 mm EAN CODE: ne

objednací kód:
viz přehled verzí

Dostupné verze:
závit  objektiv–filtr:...obj. kód VFFOTO
redukce 72–77 mm:....................su7277
redukce 72–82 mm:....................su7282

Redukce pro objektiv 77 mm EAN CODE: ne

Dostupné verze:
závit  objektiv–filtr:...obj. kód VFFOTO
redukce 77–82 mm:....................su7782
redukce 77–86 mm:....................su7786

Redukce pro objektiv 82 mm EAN CODE: ne 

Dostupné verze:
závit  objektiv–filtr:...obj. kód VFFOTO
redukce 82–86 mm:....................su8286

objednací kód:
viz přehled verzí

objednací kód:
viz přehled verzí

EAN CODE: neRedukce pro objektiv 86 mm

Dostupné verze:
závit  objektiv–filtr:...obj. kód VFFOTO
redukce 86–95 mm:....................su8695

objednací kód:
viz přehled verzí
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