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Nel presente manuale sono contenute le
istruzioni per l'uso dei filtri. Nel documento
separato “Precauzioni per l'uso” sono descritte
le precauzioni comuni a tutti i filtri, quali le
note sull'uso. Prima di utilizzare il filtro, leggere
entrambi i documenti.

Este manual de instruções explica como utilizar
filtros. As precauções comuns a todos os filtros,
tais como as notas de utilização, podem ser
encontradas na folha em separado “Precauções
antes de utilizar”. Leia os dois documentos,
antes de utilizar o filtro.

Il presente filtro è progettato per gli obiettivi Sony
α con Montaggio E. Non è possibile utilizzarlo su
obiettivi con Montaggio A.

Este filtro destina-se a objetivas Sony α que tenham
uma montagem tipo E. Não pode utilizá-lo em
objetivas de montagem tipo A.

Per ulteriori informazioni sulla compatibilità,
visitare il sito web di Sony del proprio Paese oppure
rivolgersi al proprio rivenditore Sony o al centro di
assistenza locale autorizzato di Sony.

Para mais informações sobre compatibilidade, visite
o Web site da Sony da sua região ou consulte o
seu revendedor da Sony ou o serviço de assistência
técnica local autorizado da Sony.

Note sull’uso

Notas de utilização

• Non conservare il filtro in luoghi soggetti a
temperature elevate o alla luce diretta del sole. La
procedura di rivestimento della pellicola polarizzante
contenuta tra i vetri ottici rende il filtro sensibile al
calore e ai raggi ultravioletti.
• Se il filtro si bagna o si sporca, passare un panno
morbido e asciutto sulla superficie.
• Per aprire la custodia filtro, ruotare il coperchio
superiore in senso antiorario con il logo Sony rivolto
verso l'alto. Se si applica forza eccessiva senza
ruotare, si possono causare danni.
• La custodia filtro non è destinata a proteggere il filtro
da un impatto forte, come in caso di caduta. Fare
molta attenzione quando si maneggia il filtro.

• Este filtro tem de ser guardado com cuidado num
local onde não haja calor ou que não esteja exposto
à luz solar direta. É muito sensível ao calor e aos raios
ultravioletas devido ao processo de revestimento da
película de polarização entre os vidros ópticos.
• Quando vir que este filtro está molhado ou sujo na
superfície, limpe-o com um pano suave e seco.
• Para abrir a caixa do filtro, rode a tampa superior no
sentido contrário ao dos ponteiros do relógio com o
logótipo da Sony virado para cima. Se aplicar força
excessiva sem rodá-la, poderá causar danos.
• A caixa do filtro não se destina a proteger o filtro de
um forte impacto, como, por exemplo, uma queda.
Manuseie o filtro com o devido cuidado.

 Identificazione delle parti

 Identificação das peças

1 Manopola del porta filtro
2 Ghiera di regolazione

1 Manípulo do porta-filtro
2 Anel de ajuste

 Applicazione del filtro

 Fixar este filtro

1

1

2

Inserire il filtro nel cilindro dell'obiettivo
con il lato tagliato della manopola del
porta filtro rivolto verso il lato anteriore
dell'obiettivo (1).
Premere e ruotare la manopola del porta
filtro in senso orario di 90° per bloccare il
filtro (2).
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• Quando la manopola del porta filtro è bloccata,
la barra di indicazione sul lato tagliato della
manopola del porta filtro è allineata con la barra
di indicazione sul filtro (3).
Dopo la sostituzione del filtro, assicurarsi
che la manopola del porta filtro sia bloccata
correttamente.
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Regolare la messa a fuoco con precisione
guardando attraverso il mirino, ecc.
Ruotare la ghiera di regolazione sul filtro
guardando attraverso il mirino ecc., per
regolare il grado di polarizzazione per
fotografare.
• Questo filtro può ridurre o eliminare i riflessi
indesiderati (luce polarizzata) da superfici non
metalliche come acqua, vetro, finestre, plastica
lucida, ceramica, carta ecc. Aiuta anche a
ottenere un buon contrasto quando si fotografa il
cielo azzurro.
• In genere la luce riflessa (polarizzazione)
dovrebbe essere ridotta al minimo nella
fotografia. Tuttavia è anche possibile regolare
il grado di polarizzazione per ottenere un
particolare effetto.
• La quantità di luce che raggiunge il sensore
di immagine diminuisce. Se la fotocamera è
impostata sul modo di esposizione manuale e si
usa un esposimetro, disponibile in commercio,
o se la fotocamera è impostata sul modo di
esposizione manuale e si utilizza la funzione di
controllo manuale del flash, disponibile su alcune
unità flash esterne, regolare la compensazione
di esposizione aprendo il diaframma di 1 o 2 stop
sul lato +.

Nome del modello
Dimensioni (l/a/p)
(circa, mm)
Peso (circa, g)

VF-DCPL1
55,7 × 63,3 × 15
30

Accessori inclusi
(Il numero tra parentesi indica il numero di pezzi).
Filtro (1), custodia filtro (1), corredo di
documentazione stampata
Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a
modifiche senza preavviso.
è un marchio di fabbrica di Sony Corporation.

(3)

• Quando o manípulo do porta-filtro está
bloqueado, a barra de referência na superfície
de corte plana do manípulo do porta-filtro está
alinhada com a barra de referência neste filtro (3).
Depois da substituição do filtro, certifique-se de
que o manípulo do porta-filtro está devidamente
bloqueado.

 Utilizar este filtro

Caratteristiche tecniche
(2)

Pressione para baixo e rode o manípulo
do porta-filtro 90° no sentido dos
ponteiros do relógio para fixar o filtro (2).

 Uso del filtro
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Insira o filtro no corpo da objetiva com
a superfície de corte plana do manípulo
do porta-filtro virada para a frente da
objetiva (1).
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У даному посібнику з експлуатації
пояснюється, як використовувати фільтри.
Застережні заходи, загальні для всіх фільтрів,
наприклад, примітки щодо використання,
наведені в окремій брошурі “Застережні
заходи перед експлуатацією”. Обов'язково
прочитайте обидва документи перед
використанням фільтра.
Даний фільтр призначений для об'єктивів
системи камер Sony α з E-перехідником. Його
використання на об'єктивах с A-перехідником
неможливе.
Для отримання докладної інформації про
сумісність відвідайте веб-сайт Sony у вашій
області або зверніться до дилера Sony, або в
місцевий уповноважений сервісний центр Sony.

Примітки щодо використання
• Цей фільтр слід дбайливо зберігати в місці,
що не піддається дії тепла або прямих
сонячних променів. Він чутливий до дії тепла і
ультрафіолетових променів унаслідок процесу
нанесення покриття з поляризуючої плівки на
оптичні стекла.
• Якщо на поверхню фільтра потрапить волога або
забруднення, витріть її м'якою сухою тканиною.
• Щоб відкрити чохол фільтра, поверніть верхню
кришку проти годинникової стрілки, так щоб
логотип Sony був спрямований вгору. Якщо
застосувати надмірне зусилля без обертання, це
може призвести до пошкодження.
• Чохол фільтра не призначений для захисту фільтра
від сильного удару, наприклад, при падінні. При
поводженні з фільтром дотримуйтеся достатніх
запобіжних заходів.

 Найменування компонентів
1 Фіксатор тримача фільтра
2 Регулювальне кільце

 Прикріплення фільтра

1

2

Rode o anel de ajuste neste filtro ao
olhar pelo viewfinder, etc., para ajustar o
grau de polarização para fotografar.

Características técnicas
Nome do modelo
Dimensões (l/a/p)
(aprox., mm)
Peso (aprox., g)

VF-DCPL1
55,7 × 63,3 × 15
30

Itens incluídos
(O número entre parêntesis indica o número de
artigos.)
Filtro (1), Caixa do filtro (1), Documentos impressos
O design e as especificações estão sujeitos a
alterações sem aviso prévio.
é uma marca comercial da Sony Corporation.

Притисніть і потім поверніть фіксатор
тримача фільтра за годинниковою
стрілкою на 90° для фіксації фільтра
(2).
• Якщо фіксатор тримача фільтра зафіксовано,
риска позначки на плоскій відрізній поверхні
фіксатора тримача фільтра суміщена з рискою
позначки на фільтрі (3).
Після заміни фільтра переконайтеся в тому,
що фіксатор тримача фільтра зафіксовано
належним чином.

Ajuste a focagem com precisão ao olhar
pelo viewfinder, etc.

• Este filtro pode reduzir ou eliminar os reflexos
indesejados (luz polarizada) de superfícies
não metálicas de água, vidro, janelas, plástico
brilhante, cerâmica, papel, etc. Também ajuda a
obter um bom contraste quando tirar fotografias
do céu azul.
• Em geral, na fotografia, a luz refletida
(polarização) deve ser minimizada. Contudo,
também pode ajustar o grau de polarização para
obter o efeito pretendido.
• A quantidade de luz que chega ao sensor de
imagem diminui. Se a câmara estiver no modo
de exposição manual e se estiver a utilizar um
medidor de exposição disponível no mercado,
ou se a câmara estiver no modo de exposição
manual e se estiver a utilizar a função de Controlo
do Flash Manual disponível nalgumas unidades
de flash externo, ajuste a compensação da
exposição abrindo a abertura 1 a 2 stops para o
lado +.

Вставте фільтр в оправу об'єктива
так, щоб плоска відрізна поверхня
фіксатора тримача фільтра була
спрямована до передньої частини
об'єктива (1).

 Використання фільтра
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Точно відрегулюйте фокус, дивлячись
у видошукач, тощо.
Поверніть регулювальне кільце на
цьому фільтрі, дивлячись при цьому у
видошукач, тощо, щоб відрегулювати
градус поляризації для фотозйомки.
• Цей фільтр може зменшити або усунути
небажані відбиття (поляризаційне світло) від
неметалевих поверхонь води, скла, вікон,
блискучих пластикових предметів, керамічних
виробів, паперу, тощо. Це також допомагає
отримати гарний контраст під час фотозйомки
блакитного неба.
• Зазвичай, відбите світло (поляризація) має
бути мінімальним під час фотозйомки. Однак,
ви також можете відрегулювати градус
поляризації для досягнення бажаного ефекту.
• Кількість світла, що потрапляє на датчик
зображення, зменшується. Якщо камеру
встановлено в режим ручної експозиції та
використовується доступний у продажу
експонометр, або якщо камеру встановлено в
режим ручної експозиції та використовується
доступна на деяких зовнішніх спалахах функція
ручного керування спалахом, відрегулюйте
компенсацію експозиції шляхом відкривання
діафрагми на 1 або 2 поділки в сторону +.

Технічні характеристики
Назва моделі
Розміри (ш/в/г)
(Приблиз., мм)
Маса (Приблиз., г)

VF-DCPL1
55,7 × 63,3 × 15
30

Комплектність поставки
(Число в дужках означає число деталей.)
Фільтр (1), чохол фільтра (1), комплект друкованої
документації
Конструкція та технічні характеристики можуть
змінюватися без попереднього повідомлення.
є товарним знаком Sony Corporation.



Виробник: Соні Корпорейшн,
1-7-1 Конан, Мінато-ку,
Токіо 108-0075, Японія.
Країна-виробник: Японія

В данной инструкции по эксплуатации
поясняется, как использовать фильтры. Меры
предосторожности, общие для всех фильтров,
например, примечания относительно
использования, приведены в отдельной
брошюре “Примечания по использованию”.
Обязательно прочтите оба документа перед
использованием фильтра.
Данный фильтр предназначен для объективов
системы камер Sony α с E-переходником. Его
использование на объективах с A-переходником
невозможно.
Для получения подробной информации о
совместимости посетите веб-сайт Sony в вашей
области или обратитесь к дилеру Sony, или в
местный уполномоченный сервисный центр
Sony.

Примечания относительно
использования
• Этот фильтр следует бережно хранить в месте, не
подвергаемом воздействию тепла или прямых
солнечных лучей. Он чувствителен к воздействию
тепла и ультрафиолетовых лучей по причине
процесса нанесения покрытия из поляризующей
пленки на оптические стекла.
• При попадании влаги или загрязнении
поверхности фильтра вытрите его мягкой сухой
тканью.
• Чтобы открыть чехол фильтра, поверните верхнюю
крышку против часовой стрелки, так чтобы логотип
Sony был направлен вверх. Если применить
чрезмерное усилие без вращения, это может
привести к повреждению.
• Чехол фильтра не предназначен для защиты
фильтра от сильного удара, например, при
падении. При обращении с фильтром соблюдайте
достаточные меры предосторожности.

 Наименование компонентов
1 Фиксатор держателя фильтра
2 Регулировочное кольцо

 Прикрепление фильтра

1

2

Вставьте фильтр в оправу объектива
так, чтобы плоская отрезная
поверхность фиксатора держателя
фильтра была направлена к передней
части объектива (1).
Прижмите и поверните фиксатор
держателя фильтра по часовой
стрелке на 90° для фиксации фильтра
(2).
• Если фиксатор держателя фильтра
зафиксирован, штрих метки на плоской
отрезной поверхности фиксатора держателя
фильтра совмещен со штрихом метки на
фильтре (3).
После замены фильтра убедитесь в том, что
фиксатор держателя фильтра зафиксирован
надлежащим образом.

 Использование фильтра
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Смотря в видоискатель и т.п., точно
отрегулируйте фокусировку.
Поворачивайте регулировочное
кольцо на фильтре, смотря при
этом в видоискатель и т.п., чтобы
отрегулировать градус поляризации
для фотосъемки.
• Фильтр может уменьшить или устранить
нежелательные отражения (поляризованный
свет) от неметаллических поверхностей
воды, стекла, окон, блестящего пластика,
керамических изделий, бумаги и т.п. Это также
помогает получить хороший контраст при
фотосъемке голубого неба.
• Как правило, отраженный свет (поляризация)
должен быть минимизирован при фотосъемке.
Однако, вы также можете отрегулировать
уровень поляризации для получения
желаемого эффекта.
• Количество света, которое попадает в датчик
изображения, уменьшается. Если камера
установлена в режим ручной экспозиции
и используется доступный в продаже
экспонометр, или если камера установлена
в режим ручной экспозиции и используется
функция ручного управления вспышкой,
доступная на некоторых внешних вспышках,
отрегулируйте компенсацию экспозиции путем
открывания диафрагмы на 1 или 2 деления в
сторону +.

Технические характеристики
Название модели
Размеры (ш/в/г)
(Приблиз., мм)
Масса (Приблиз., г)

VF-DCPL1
55,7 × 63,3 × 15
30

Комплектность поставки
(Число в скобках означает число деталей.)
Фильтр (1), чехол фильтра (1), набор печатной
документации
Конструкция и технические характеристики могут
быть изменены без уведомления.
является товарным знаком Sony Corporation.

本使用說明書詳細說明濾光鏡的使用方式。在另頁
上的 “使用前的注意事項” 可找到使用注意事項等關
於所有濾光鏡的注意事項。使用濾光鏡前，請務必
閱讀以上文件。
本濾光鏡專為Sony α相機系統E-安裝座鏡頭設計。您
無法在A-安裝座鏡頭上使用。
如需相容性的詳細資訊，請造訪所在地區的 Sony 網
站，或洽詢 Sony 經銷商或當地合格的 Sony 維修服務
中心。

본 사용설명서는 필터의 사용법에 관해서 설명합니다.
사용상의 주의와 같이 모든 필터에 공통적으로 적용되는
주의사항은 별지로 된 "사용 전 주의사항"에 있습니다.
필터를 사용하기 전에 두 가지 설명서를 모두 읽으십시오.
이 필터는 Sony α 카메라 시스템 E 마운트 렌즈용으로
설계되었습니다. A 마운트 렌즈에서는 사용할 수 없습니다.
호환성에 관한 상세한 정보는 거주하시는 지역의 Sony 웹
사이트를 방문하시거나 Sony 대리점 또는 지역의 인증된
Sony 서비스 시설에 문의해 주십시오.

• 應小心將濾光鏡存放在不受高溫或直射陽光影響的地方。
由於光學玻璃之間的偏振片經過塗層工藝的處理，因此濾
光鏡對溫度和紫外線非常敏感。
• 發現本濾光鏡表面潮溼或變髒時，請用柔軟乾布擦拭乾
淨。
• 若要開啟濾光鏡袋，請將Sony標誌朝上並以逆時針方向
轉動上蓋。如果沒有採取轉動方式而施以過大外力，可
能造成損壞。
• 濾光鏡袋並非設計用於保護濾光鏡免於受到如摔落等強烈
撞擊。處理濾光鏡時應當謹慎留意。

• 이 필터는 고온이나 직사광선이 닿지 않는 장소에 조심해서
보관하여 주십시오. 그것은 광학 유리 사이에 PL 필름의 코팅
처리가 열이나 자외선의 영향을 받기 쉽기 때문입니다.
• 필터 표면이 젖거나 더러워진 경우 부드럽고 마른 천으로
닦아내십시오.
• 필터 케이스를 열려면, Sony 로고가 위를 향하도록 해서 상부
덮개를 반시계 방향으로 돌려 주십시오. 돌리지 않고 과도한
힘을 가하면 손상될 수 있습니다.
• 필터 케이스는 필터를 떨어뜨리는 경우 등의 강한 충격으로부터
필터를 보호하도록 만들어지지 않았습니다. 필터 취급에는
세심한 주의를 기울여 주십시오.

 零件識別

 부품 확인하기

1 濾鏡固定座旋鈕
2 調整環

將濾鏡固定座旋鈕的平坦斷面朝向鏡頭前
方，將濾光鏡插入鏡筒 (1)。
將濾鏡固定座旋鈕往下推，並順時針旋轉90
度以鎖定濾光鏡 (2)。

1
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精準調整對焦，同時查看觀景窗等。
旋轉本濾光鏡上的調整環，同時查看觀景窗
等，調整偏光度以進行拍攝。
• 本濾光鏡可減少或消除非金屬表面上不美觀的反光
（偏振光），包含水面、玻璃、窗戶、光滑塑膠、
陶瓷以及紙張等。這有助於在拍攝天空時獲得良好
的對比。
• 一般而言，拍攝時應儘量減少反光（偏光）。不過，
您也可以調整偏光度，以便取得需要的效果。
• 抵達影像感測器的光量減少。若將相機設定成手動曝
光模式，並使用市售測光表，或者，若將相機設定成
手動曝光模式，並使用部分外接閃光燈提供的手動閃
光控制功能，請將光圈向 + 側設定 1 至 2 格，以便調
整曝光補償。

規格
VF-DCPL1
55.7 × 63.3 × 15
30

所含物品
（括弧中的數字表示件數。）
濾光鏡 (1)、濾光鏡袋 (1)、成套印刷文件
設計和規格有所變更時，恕不另行奉告。
為 Sony Corporation 之商標。
生產國別：日本

ينبغي تخزين هذا المرشح بعناية في مكان غير معرض للحرارة أو في ضوء
 فهو حساس للحرارة واألشعة فوق البنفسجية نتيجة عملية.الشمس المباشر
.طالء الشريط المستقطب بين الزجاجات البصرية
. امسحه بخرقة ناعمة وجافة،عندما تجد سطح هذا المرشح مبلال أو متسخا
 لف الغطاء العلوي عكس اتجاه حركة عقارب الساعة،لفتح علبة المرشح
 إذا استخدمت القوة المفرطة بدون. وجهته ألعلىSony بحيث يكون شعار
. فقد يتسبب ذلك في حدوث ضرر،لفها
. مثل السقوط،علبة المرشح ليست مصممة لحماية المرشح من صدمة قوية
.تعامل بحرص كاف مع المرشح

2

필터 홀더 노브의 평평한 절단면이 렌즈 앞쪽을
향하도록 렌즈 경통에 필터를 끼웁니다(1).
필터 홀더 노브를 밀어 내리고 시계 방향으로 90°
돌려서 필터를 잠급니다(2).

뷰 파인더 등을 들여다 보면서 초점을 정확하게
조정하십시오.
뷰 파인더 등을 들여다 보면서 필터의 조정 링을
돌려서 촬영을 위한 편광도를 조정하십시오.
• 이 필터는 물, 유리, 창문, 반짝이는 플라스틱, 세라믹, 종이
등의 비금속 표면에서 원하지 않는 반사(편광된 빛)를
줄이거나 제거할 수 있습니다. 푸른 하늘의 사진을 촬영할
때에 콘트라스트를 좋게 해 주기도 합니다.
• 일반적으로 촬영시 반사광(편광)을 최소화해야 합니다.
그러나 원하는 효과를 위해 편광도도 조정할 수 있습니다.
• 이미지 센서에 도달하는 빛의 양이 줄어 듭니다. 카메라가
수동 노출 모드로 설정되어 있고 시판 중인 노출계를
사용하거나 카메라가 수동 노출 모드로 설정되어 있고 일부
외장 플래시 장치에서 사용할 수 있는 수동 플래시 제어
기능을 사용하는 경우, 조리개를 + 쪽으로 1~2단계 정도
열어 노출 보정을 하십시오.

أدخل المرشح في أسطوانة العدسة بحيث يكون جزء السطح
المفلطح المقطوع لمقبض ماسك المرشح وجهته ناحية مقدمة
.)1( العدسة
°90 اضغط ولف مقبض ماسك المرشح باتجاه حركة عقارب الساعة
.)2( لتثبيت المرشح
 يكون شريط المؤشر بجزء السطح،عند تثبيت مقبض ماسك المرشح
المفلطح المقطوع لمقبض ماسك المرشح محاذيا لشريط المؤشر
.)3( بالمرشح
 تأكد من تثبيت مقبض ماسك المرشح كما،بعد استبدال المرشح
.ينبغي





VF-DCPL1
55.7 × 63.3 × 15
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동봉품
(괄호내의 숫자는 갯수를 나타냅니다.)
필터 (1), 필터 케이스 (1), 도큐먼트 세트
디자인 및 주요 제원은 예고없이 변경할 경우가 있습니다.
는 Sony Corporation의 상표입니다.

1

2



 استخدام هذا المرشح
. إلخ،اضبط التركيز البؤري بدقة أثناء النظر خالل معين المنظر
،لف حلقة الضبط في هذا المرشح بينما تنظر خالل معين المنظر
. لضبط درجة االستقطاب للتصوير،إلخ

يمكن لهذا المرشح تقليل أو التخلص من االنعكاسات غير المرغوبة
(الضوء المستقطب) من األسطح غير المعدنية للماء والزجاج والنوافذ
 كما يساعدك. إلخ،واألسطح البالستيكية الالمعة والسيراميك والورق
.في الحصول على تباين جيد عند التقاط صور للسماء الزرقاء
. يجب تقليل الضوء المنعكس (االستقطاب) في التصوير،عموما
 يمكنك ضبط درجة االستقطاب من أجل المؤثر،وبالرغم من ذلك
.المرغوب أيضا
 وإذا كانت كاميرتك.تتناقص كمية الضوء التي تصل إلى حساس الصورة
مضبوطة على وضع التعريض اليدوي وكنت تستخدم مقياس تعريض
 أو إذا كانت كاميرتك مضبوطة على وضع التعريض،متوفر تجاريا
اليدوي وكنت تستخدم وظيفة التحكم اليدوي في الفالش المتاحة في
 اضبط التعويض عن التعريض بفتح،بعض وحدات الفالش الخارجية
.+ فتحة العدسة وقفة أو وقفتين إلى ناحية

주요 제원
모델명
외형치수 (w/h/d)
(약 mm)
중량 (약 g)



 تركيب هذا المرشح

 본 필터 사용하기

1



 مقبض ماسك المرشح1
 حلقة الضبط2

• 필터 홀더 노브가 잠기면 필터 홀더 노브의 평평한
절단면에 있는 인덱스 바가 이 필터의 인덱스 바에
맞춰집니다(3).
필터를 교체한 후에 필터 홀더 노브가 올바르게 잠긴 것을
확인하십시오.

 使用本濾光鏡

型號
尺寸（寬/ 高/ 深）
（約 mm）
質量（約 g）

مالحظات حول االستعمال

 تعريف األجزاء

 본 필터 부착하기

• 鎖定濾鏡固定座旋鈕後，濾鏡固定座旋鈕平坦斷面上的凹
槽會對齊本濾光鏡上的凹槽 (3)。
更換濾光鏡後，請確認已正確鎖定濾鏡固定座旋鈕。

1
2

 أو، في منطقتكSony لتفاصيل عن التوافقية ترجى زيارة موقع سوني
. محلي مرخصSony  أو مركز خدمات سونيSony استشارة وكيل سوني

1 필터 홀더 노브
2 조정 링

 安裝本濾光鏡

2

 وال.Sony  لنظام كاميراE هذا المرشح مصمم لعدسات الحامل من النوع
.A يمكنك استخدامه لعدسات الحامل من النوع

사용상의 주의

使用注意事項

1

 توجد.يشرح كتيب التعليمات هذا كيفية استخدام المرشحات
االحتياطات العامة لجميع المرشحات مثل المالحظات عن االستخدام
 احرص على.في كتيب "تنبيهات احتياطية قبل االستعمال" المنفصل
.قراءة الكتيبين قبل استخدام المرشح

VF-DCPL1
15 × 63.3 × 55.7
30
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المواصفات

اسم الموديل
) عمق/ ارتفاع/األبعاد (عرض
)ً تقريبا،(مم
)ً تقريبا،الكتلة (جرام

البنود المتضمنة

).(األرقام الموجودة بين قوسين تشير إلى عدد القطع
 طقم من وثائق مطبوعة،)1(  علبة مرشح،)1( مرشح
.التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار
العالمة
.Sony هي عالمة تجارية خاصة بشركة سوني

