
  
  

 
 

   
 

 

Comunicado de Imprensa  9/11/2020 

 
HASSELBLAD lança XH Converter 0.8 desbloqueando 

um conjunto totalmente inovador de objetivas 
 
O XH Converter 0.8 traz a todos os fotógrafos HASSELBLAD um conjunto totalmente inovador 

de objetivas H System. 
 

 
LISBOA, XX de novembro de 2020 – A Hasselblad e a Comercialfoto, marca importadora e distribuidora de 
produtos fotográficos e tecnologia, acabam de anunciar o XH Converter 0.8, o conversor que abrirá portas a um 
conjunto totalmente inovador de objetivas H System. Utilizado em objetivas HC/HCD numa câmara X System ou 
907X, o XH Coverter 0.8 reduz a distância focal da objetiva em 0.8x, possibilitando um campo de visão mais amplo 
e melhorando a abertura máxima da objetiva em dois terços. Além disso, o XH Converter 0.8 melhora a 
performance da objetiva em termos de contraste e aparente nitidez de toda a moldura fotográfica. 

 
Uma impressionante combinação de maximização da abertura da objetiva é atingida conectando o Converter 0.8 
a uma lente HC f/2,2 100mm, que transformará a abertura e a distância focal para f/1,8 e 80mm, respetivamente. 
Tal cria uma abertura extremamente larga ainda mais rápida que a objetiva XCD f/1,9 80mm, até agora a melhor 
opção de objetivas para sistemas de câmera X e 907X. Um exemplo de redução de distância focal com o XH 
Converter 0,8 é a sua combinação com lentes HCD f/4,8 24mm, criando uma abertura de f/3,8 com uma distância 
focal de 19mm. O resultado é uma opção de objetiva ainda mais ampla que a existente XCD 21, a mais ampla no 
X System. 

 
O XH Coverter 0,8 junta-se à gama de adaptadores e conversores da Hasselblad, incluindo o XH Lens Adapter que 
permite o uso de todas as objetivas H System. A adição do XH Converter 0,8 à linha de acessórios já existentes 
fornece a estes sistemas funcionalidades melhoradas para objetivas H. Além disso, utilizadores de H System que 
se decidem por sistemas X ou 907X adquirem uma maior versatilidade no que respeita às suas atuais opções de 
objetiva HC/HCD. 
 



  
  

 
 

   
 

Todas as objetivas H System com o firmware 18.0.0 ou posterior devem ser atualizadas para a nova versão 19.1.0 
de forma a que consigam trabalhar com o XH Converter 0.8, tendo assim foco automático (HC 120 e HC 120 II 
podem ser utilizados apenas em modos de focagem manual). Outras objetivas H System (com exceção da HC 120 
e HC 120 II) com um firmware mais antigo que o 18.0.0 funcionarão apenas no modo de focagem automática. 
De notar ainda que apenas objetivas HC/HCD com um firmware de 18.0.0 ou posterior podem ser atualizadas 
para 19.1.0. Lentes com um firmware mais antigo têm um hardware também antigo, não podendo, por isso, ser 
atualizadas. Adicionalmente, a X1D-50c deve ser atualizado com firmware 1.25.0 ou posterior e as câmeras X1D 
II 50C, 907X 50C e a 907X Special Edition devem ser atualizadas com um firmware 1.4.0 ou posterior. 
 
O XH Converter 0,8 esta disponível para compra por um preço médio de 959€, com IVA incluído. Saiba mais: 
www.hasselblad.com/x-system-accessories/xh-converter-0-8/.  
 
Faça o download da atualização H Systems Lens Firmware 19.1.0 aqui.  
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Sobre a Comercialfoto 

A Comercialfoto é uma empresa portuguesa, que desde 1997 se dedica à importação e distribuição de 
equipamentos fotográficos, multimédia e eletrónica de consumo que permitam a tomada de imagem e som. 
A missão da Comercialfoto é disponibilizar o melhor serviço, o maior valor e o acesso facilitado a um portfolio 
alargado de produtos de grande qualidade. 
 

Sobre a Hasselblad 

Hasselblad é uma das marcas de câmeras mais conhecidas do mundo. O Hasselblad Group está sediada em 
Gotemburgo e possui subsidiárias na Dinamarca, Alemanha, França, Reino Unido, EUA, China e Japão. Com a 
missão de produzir os melhores sistemas de câmera do mundo e com experiência adquirida ao longo de mais de 
75 anos, a Hasselblad conquistou uma posição de liderança no mercado global de equipamentos fotográficos 
profissionais. 
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