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Canon uppgraderar L-seriens populära EF 70-200mm-objektiv 

                
 

 

EF 70-200mm f/4L IS II USM        EF 70-200mm f/2.8L IS III USM 

 

Canon uppgraderar två av sina mest omtyckta och välkända objektiv i L-serien och lanserar nu EF 

70-200mm f/4L IS II USM samt EF 70-200mm f/2.8L IS III USM. Under många år har båda modellerna varit 

viktigt instrument både för yrkesfotografer och fotoentusiaster. De två nya objektiven kan användas för 

många olika objekt, från porträtt till naturliv, och bekräftar den huvudroll 70-200mm-objektivet innehar i 

fotografernas utrustningsväska.    

Michael Burnhill är European Product Specialist för Consumer Imaging Group på Canon Europe, och 

kommenterar lanseringen av de två objektiven: ”Efter feedback från vårt globala nätverk av fotografer 

kan vi nu med stolthet lansera dessa två objektiv. Vi strävar alltid efter att leverera produkter med bästa 

kvalitet och prestanda för dagens visuella storytellers. Och att ha ett brett urval för att bemöta 

fotografernas behov på bästa sätt. EF 70-200mm f/4L IS II USM representerar det allra finaste inom 

L-seriens optiska teknik. Det har en kompakt storlek, är robust och lätt. Objektivet EF 70-200mm f/2.8L IS III 

USM är oslagbart vad gäller prestanda, flexibilitet och hållbarhet.” 

 

 

 

Överlägsen kvalitet, robust och kompakt design – EF 70-200mm f/4L IS II USM  



 
 

EF 70-200mm f/4L IS II USM bygger vidare på föregångarens höga standard. Där finns den överlägsna 

konstruktion, hållbarhet och ergonomiska design som Canons breda objektivsortiment är känt för. 

Objektivet väger bara 780 gram och passar perfekt för alla som befinner sig på resande fot. 

Fluorinebeläggningen stöter bort smuts och vattendroppar på frontlinsen och antireflexbehandlingen 

Super Spectra eliminerar reflexer och ljusslöjor. De fluoritlinser som finns i objektivet kan korrigera 

färgavvikelser och garanterar bilder med hög upplösning och kontrast. Den fantastiska och pålitliga 

bildkvaliteten är ovärderlig när det gäller att minska tidsåtgången vid efterbearbetning.   

Objektivets fasta bländare f/4 ger en konsekvent exponering i många varierande ljusförhållanden.          

EF 70-200mm f/4L IS II USM har en 9-bladig cirkelformad bländare som skapar en attraktiv bakgrundsslöja, 

gör bakgrunden suddig och förstärker själva motivet. Den nya bildstabiliseringsenheten bygger på 

designen av Canons EF 100-400mm f/4.5–5.6L IS II USM. Den levererar motsvarande effekt som med en 5 

stegs kortare slutartid, jämfört med det tidigare objektivets tre steg*.  

EF 70-200mm f/4L IS II USM använder en kombination av en ringformad ultraljudsmotor och tredje 

generationens teknik med ny högpresterande CPU och nyutvecklad firmware för högre hastighet och 

noggrannhet och snabb autofokus. Fokusen kan också justeras manuellt och tillåter en närgräns på 1 m, 

att jämföras med föregångarens 1,2 m. Alla dessa funktioner gör EF 70-200mm f/4L IS II USM perfekt för 

diskret och exakt fotografering, något som till exempel behövs för att gatufotografering ska bli riktigt bra.  

 

Högpresterande, mångsidigt och hållbart – EF 70-200mm f/2.8L IS III USM  

Nya EF 70-200mm f/2.8L IS III USM gör fotografernas upplevelse ännu starkare. Objektivet designades med 

hög prestanda och tålighet i åtanke och passar fotografer som vill ha ett högkvalitativt teleobjektiv som 

ger exakta detaljer. Objektivets skyddstätningar gör det till ett solklart val under utmanande förhållanden. 

Det är skyddat både mot fukt och damm och de främre och bakre linserna skyddas av 

fluorinebeläggningar och är lätta att rengöra. Uppdateringarna i EF 70-200mm f/2.8L IS III USM vad gäller 

tålighet innebär att objektivet är helt perfekt för högkvalitativa reseskildringar.  

Objektivet öppnar upp en hel värld av kreativa möjligheter med sin stora 8-bladiga cirkelformade 

bländare på f/2,8. Nu kan fotografen lyfta fram knivskarpa objekt mot silkeslena, suddiga bakgrunder. 

Med förstklassig fluorit och UD-glas levererar EF 70-200mm f/2.8L IS III USM hög kontrast och utmärkt 

upplösning. Fotograferna kan känna sig helt trygga med att kunna åstadkomma den där perfekta 

bilden. Tagningar i svagt ljus är heller inget problem, tack vare objektivets stora maximala bländare f/2,8, 

som är konstant i hela zoomomfånget och släpper in dubbelt så mycket ljus som ett f/4-objektiv.  

Bildstabilisatorn i 3,5 steg kompenserar för oskärpa som orsakas av rörelse. En ringformad USM-motor ger 

tyst autofokus i enastående hastigheter och manuella justeringar kan göras när som helst genom en 

enkel vridning på fokusringen. Alla dessa funktioner gör EF 70-200mm f/2.8L IS III USM till ett exceptionellt 

objektiv – till exempel för att perfekt och tyst kunna fotografera djur i deras naturliga omgivning. 

 



 
 

EF 70-200mm f/4L IS II USM – viktiga egenskaper 

 Flexibelt 70-200mm zoomomfång 

 Fast maximal bländare f/4 

 Ringformad USM-fokusering 

 Bildstabilisator i 5 steg 

 Lätt, väger endast 780 g 

 

EF 70-200mm f/2.8L IS III USM – viktiga egenskaper 

 Flexibelt 70-200mm zoomomfång 

 Fast maximal bländare f/2,8 

 Ringformad USM-fokusering 

 Bildstabilisator i 3,5 steg 

 Tålig, väderbeständig konstruktion 

*Uppmätt enligt CIPA-standard vid 200mm. 

Pris: 

EF 70-200mm f/4L IS II USM: 14 990 SEK 

EF 70-200mm f/2.8L IS III USM: 24 630 SEK 

Säljstart:  

EF 70-200mm f/4L IS II USM: juni 2018 

EF 70-200mm f/2.8L IS III USM: augusti 2018 

 

För mer information, kontakta 

Anders Sävås, Produktspecialist 
Canon Svenska AB 
Direkt: 08-744 86 89 
E-post: anders.savas@canon.se 

 
Gunilla Tjärnberg, Pressansvarig 
Canon Svenska AB 
Direkt: 08-744 85 13 
E-post: gunilla.tjarnberg@canon.se 
 
 

Om företaget Canon 

Canon Svenska AB marknadsför och säljer Canons
branschledande produkter och lösningar på den svenska
marknaden. Försäljningen av företagsprodukter och
tjänster sker både genom franchisingkedjan Canon 
Business Center och fristående återförsäljare. Företaget
marknadsför och säljer också konsumentprodukter inom
bildhantering genom rikstäckande kedjor, distributörer och
enskilda fackhandlare. Canon tillhandahåller också 
digitala tjänster för lagring av bilder (Irista) och delning av
bilder (Lifecake). Canon Svenska har 380 anställda och 
omsätter ca 1.7 miljarder kronor. Canon Svenska är en del
i den världsomspännande koncernen Canon Inc. som
omsätter ca 280 miljarder och har 190 000 anställda – varav 
19 000 i Europa. Canon är ett av världens mest
forskningsintensiva företag och under 2016 lämnades 3 665
patent in, vilket är flest bland alla japanska företag.
Canons filosofi, Kyosei, är att arbeta tillsammans för allas
bästa. Där ingår Canons miljöarbete som syftar både till att
minska den egna miljöpåverkan och att hjälpa kunderna
minska sin miljöpåverkan genom rätt val av produkter. Mer
information om Canon finns på www.canon.se. 

 


