NIKKOR-OBJEKTIVER

Ubegrænsede billedskabende muligheder
Enhver fotograf er unik. Uanset hvad dine ideer, erfaringer eller kreative visioner er, så findes
der et NIKKOR-objektiv til at udnytte dit potentiale. Med udgangspunkt i den stolthed og det
håndværk, der er blevet dyrket i 60 år med NIKKOR F-objektivudvikling, byder Nikon nu NIKKOR
Z-serien velkommen i familien. Du kan forvente bredere muligheder for fotografering end
nogensinde, mens du fortsat nyder uovertruffen klarhed og pålidelighed. Med disse to serier
skal du bare tænke over, hvad du kan fange.
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En historie om
uovertruffen ydelse –
NIKKOR-objektiver
Nikon begyndte at producere objektiver under NIKKOR-navnet i 1933, og siden er
der solgt mere end 110 millioner objektiver over hele verden. Igennem årene har
vores konstante fokus på kvalitet og innovation skabt mange gennembrud inden for
fotobranchen. Eksempelvis blev NIKKOR Auto 24mm f/2.8 med CRC-system (Close
Range Correction) udviklet af Nikon og introduceret i 1967, og i 1968 påbegyndte Nikon
produktionen af asfæriske linser. Derudover udviklede Nikon ED-glasset (ED = Extra-low
Dispersion (ekstralav spredning)), som blev introduceret med 300 mm f/2.8 ED NIKKORtelefotoobjektiv i 1971 og nu er integreret i mange andre NIKKOR-objektiver. Og i 2003
udviklede Nikon AF-S DX Zoom-NIKKOR 12-24mm f/4G IF-ED, det første objektiv til Nikon
DX-format digitale spejlreflekskameraer i DX NIKKOR-serien. Ovenstående er kun nogle
få eksempler på de mange løsninger inden for objektivdesign, som Nikon har udviklet,
og som cementerer Nikons position som verdens førende producent af professionelt
fotoudstyr. Nedenfor finder du en beskrivelse af nogle tekniske data, som kan give dig en
større forståelse af, hvorfor NIKKOR-objektiver er lig med uovertruffen ydelse og derfor er
ideelle til dit Nikon spejlreflekskamera.

Kontinuitet med innovation –
Nikon F-fatning og Z-fatning
Med lanceringen af det originale Nikon F i
1959 introduceredes også, hvad der måske
er den mest betydningsfulde teknologiske
innovation – Nikon F-objektivfatningen.
Lige siden da er fatningen gået i arv uden
at ændre dens grundlæggende struktur, og
kompatibilitet med nye objektiver er blevet
opretholdt fortløbende, hvilket muliggør
fortsat brug af det store udvalg af NIKKORobjektiver, selv med de nyeste digitale
spejlreflekskameraer. På samme måde
som F-fatningen altid har holdt trit med
fremskridtene inden for optisk teknologi,
vil det nye Z-fatningssystem løbende møde
kravene til rigere billedskabelse i fremtiden.
Det utrolige potentiale ved Z-fatningen vil med
sikkerhed løfte billedskabelse til endnu større
højder.

Der, hvor det hele starter –
Nikons glasproduktion
For at fremstille de bedste objektivelementer
må man starte med det bedste optiske
glas. Nikon er en af få producenter, som
konsekvent dækker alle fremstillingstrin fra
udviklingen af optisk glas til den endelige
objektivproduktion. Nikon råder derfor
over forskellige teknologier og knowhow,
som andre producenter ikke kan tilbyde.
Eksempelvis designes, samles og styres
faciliteterne til produktion af optisk glas
hos Nikon. Sådanne færdigheder giver
mulighed for at forbedre de faciliteter,
der kræves for at opfylde de nødvendige
specifikationer for Nikon. Fremstilling af
optisk glas er det første trin i produktionen
af NIKKOR-objektiver, og alle efterfølgende
fremstillingstrin omfatter gentagne strenge
test og kontroller – procedurer, som sikrer
den høje kvalitet

Med hensyn til nøjagtighed garanterer vi
f.eks. et refraktivt brydningsindeks med
aflæsning ned til seks decimaler (maks.)
Dette er ét eksempel på, hvordan ekstremt
nøjagtige målinger og omhyggelige
kontroller sikrer den enestående kvalitet,
som giver alle brugere af NIKKORobjektiver mulighed for at indfange de
afgørende øjeblikke.

Objektivdesignere i forskellige
afdelinger – sikkerhed for
merværdi
Et designteam, der fastlægger alle
nødvendige faktorer ved produktionen
af objektiver, overvåger alle
udviklingsafdelingerne, herunder
afdelingerne for mekanik, optik og
elektronik, og beskæftiger sig også med
produktionsteknologier. Ud over hurtig
autofokus og holdbarhed spiller elementer
som bekvem betjening og nem håndtering
en stor rolle. Et kompakt og let design kan
være en helt afgørende faktor ved udvikling
af objektiver. Da vi f.eks. arbejdede med
udviklingen af AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E
ED VR i 2015 i samarbejde med designere
fra flere afdelinger, blev resultatet et design
med en kompakt og endnu kraftigere
SWM (Silent Wave Motor), et VR-system
med den højeste effekt blandt normale
zoomobjektiver og en enestående nøjagtig
eksponeringskontrol samtidig med, at vi
opnåede en høj optisk ydelse.

Højeste kvalitet – opnået i
fremstillingsprocesserne
For at sikre en fortsat høj kvalitet udfører
Tochigi Nikon en lang række processer
så som fastlæggelse af indekser til
produktivitetsevaluering og ændring af
procedurer efter indekserne for at skabe
forbedringer. Disse fremstillingsmetoder
gælder ligeledes for associerede selskaber.
Af og til er det nødvendigt med forbedring
af produktraten hos de udenlandske
fabrikker. En acceptabel produktrate er tæt
forbundet med sensoriske kvaliteter som
udvendigt design og bekvem betjening,
og disse faktorer forbedres på fabrikken.
Omfattende forbedring af den generelle

kvalitet ved at reducere mængden af
defekte produkter i fremstillingsprocessen
betyder, at der kan leveres produkter af høj
kvalitet til kunderne.

Pålidelighed – objektiver
fremstillet til at klare de hårdeste
betingelser
Hvert eneste NIKKOR-objektiv fremstilles
til at opfylde kundernes strenge krav. Det
optiske glas kontrolleres meget grundigt
for at sikre, at det er helt fejlfrit, og når det
er blevet støbt, slebet, poleret og forsynet
med belægning, har vi et af de fineste
objektivelementer. Efter præcis placering i
objektivrøret gennemgår linseelementerne
med monterede dele en lang række
test og kontroller, herunder kontrol af
modstandsdygtighed over for vibrationer
og temperaturpåvirkninger. Alt dette opnås
med vores samlede tekniske know-how,
som er blevet optimeret og automatiseret.
Ud over disse strenge test sikrer Nikons
teknikere, at det endelige produkt fungerer
perfekt ved omhyggeligt at kontrollere alle
detaljer i hvert eneste færdige objektiv. De
kontrollerer den mekaniske konstruktion,
elektronikken, AF-bevægelse,
zoom- og blændemekanismer samt
objektivopløsning for at sikre en perfekt
funktion. Endelig kontrolleres alle NIKKORobjektiver grundigt, lige før de forlader
fabrikken. Med alle disse tiltag sikres, at
hvert enkelt objektiv fungerer nøjagtigt
som det skal – med den enestående
optiske ydelse og pålidelighed, som gør
NIKKOR-objektiver til det førende valg i
hele verden.

NIK KOR Z- OBJEK T IV ER

NIKKOR Z-OBJEKTIVER

Designet udelukkende til Nikon
Z-fatningssystemmet med en
større objektivfatning
NIKKOR Z-objektiverne anvender Nikon
Z-fatningssystemet, der indeholder helt nye
specifikationer, såsom en stor indre diameter på
55 mm og en kort afstand fra flange til fokusplan på
16 mm. Disse specifikationer skaber meget højere
fleksibilitet i designet af objektiver, hvilket muliggør
forfølgelsen af en ny dimension i optisk ydeevne.
Mens NIKKOR Z-objektiverne kraftigt udvider
rækkevidden af billedudtryk, giver de samtidig et
bemærkelsesværdigt potentiale og muligheder ved at
integrere traditionelle optiske teknologier, der i årevis
er arvet fra NIKKOR-konceptet, med dynamikken i
Nikons konstant mere avancerede teknologier.
NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S © Daniel Kordan

Optisk ydeevne til næste generation:
NIKKOR Z S-Line-objektivserien
For S-Line-serien af NIKKOR Z-objektiver gælder et meget højere
niveau af standarder for designprincipper samt en kvalitetskontrol,
der er endnu strengere end Nikons gennem mange år etablerede
standarder. S-Line-navnet er forbeholdt objektiver, der har
gennemgået disse mere strenge standarder for evaluering af
forskellige faktorer, såsom MTF-kurver, bokeh-egenskaber
og videoydelse. Uanset hvilken model du måtte vælge, leverer
hvert S-Line-objektiv overvældende optisk ydeevne, herunder
fremragende opløsning, hvilket giver fotografer spænding og
yderst tilfredsstillende fotooplevelser.

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

Lysstærk standardzoom skabt som et ideelt alsidigt
objektiv, der giver overvældende gengivelseskvalitet,
uanset hvilken optagelsesscene der er tale om
Ved at anvende de nyeste optiske teknologier og samtidig
maksimere den høje fleksibilitet i objektivdesign, opnås overlegen
optisk ydeevne i et let, kompakt objektivhus. Mens den
maksimale f/2,8-blænde skaber udsøgte bokeh-effekter, bidrager
multifokuseringssystemet til forbedret billedydelse på enhver
afstand samt til at sikre hurtig og præcis AF. Det nyligt lancerede
antireflektionsbelægningssystem, ARNEO-belægning, muliggør
optagelse af skarpe og klare billeder med minimale ghost- og
flare-effekter, selv når en stærk lyskilde er placeret inde i motivet.
Med sin kompromisløse ydelse og alsidighed er dette objektiv det
ideelle valg for passionerede Z-serie-kameraejere.
FX

24 mm 84°
70 mm 34° 20'

Objektivkonstruktion: 17 elementer i 15 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,38 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,22×
Filterstørrelse: 82 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-86 / Objektivetui CL-C2
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NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S © Ami Vitale
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NIKKOR Z-OBJEKTIVER

NIKKOR Z 14-30mm f/4 S © Jimmy McIntyre

NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

Ultra-vidvinkel zoomobjektiv med mulighed for
filtermontering: yderst handy, høj billedkvalitet og
udvidede optagemuligheder

Handy, højtydende standardzoomobjektiv med
fremragende gengivelse, der kan gøre ethvert motiv til et
kunstværk

Et lysstærkt vidvinkelobjektiv, der er nyttigt i en lang
række situationer, med overlegen gengivelse, der overgår
andre 35 mm f/1,8-objektiver

Et lysstærkt prime-objektiv med overlegen
gengivelsesevne, der omdefinerer opfattelsen af,
hvad et 50 mm f/1,8 objektiv kan præstere

Dette ultra-vidvinkel zoomobjektiv har fire ED-glaselementer og fire
asfæriske linseelementer, der giver overlegen optisk ydeevne, som
kun S-Line-objektiver kan tilbyde, inklusive fremragende opløsning,
der realiserer det fulde potentiale i digitalkameraer med ultra mange
megapixel, både når det gælder stillbilleder og video. En ekstremt
høj standard for optisk ydeevne er opnået i et letvægts-objektivhus,
der er let at transportere takket være den sammentrækkelige
objektivmekanisme, hvilket giver en bemærkelsesværdig smidighed
og hurtigere optagelser. Og som verdens første*2 14 mm-objektiv
med mulighed for filtermontering sætter det fotograferne i stand til
at at fotografere mere kreativt og aktivt ved hjælp af filtre. Det er en
vigtig tilføjelse til Z-serien, ideel til landskaber, rejser, bybilleder og
videoproduktioner.

Enestående optisk ydeevne opnås ved at anvende et asfærisk
ED-glaselement, et ED-glaselement og tre asfæriske
linseelementer. Med et optisk design, der minimerer forskellige
objektiv-aberrationer over alle fokusafstande, et meget anvendt
brændviddeområde fra 24 til 70 mm og en konstant maksimal
blændeåbning på f/4 i hele zoomområdet kan dette objektiv
anvendes til et bredt område af situationer og motiver. Sagittal
coma reduceres effektivt, så der sikres udsøgt gengivelse
af punktformede lyskilder på trods af, at der er tale om et
zoomobjektiv. Det handy og lette objektivhus anvender en
sammentrækkelig objektivmekanisme, hvilket resulterer i høj
bærbarhed og overlegen betjening, så man sikkert indfanger de
dyrebare øjeblikke.

Samtidig med, at det er lykkes at skabe en lydsvag, yderst
hurtig og meget nøjagtig AF-styring via indførelsen af et
multifokuseringssystem, opnår dette objektiv enestående
gengivelsesegenskaber og undertrykker aberrationer i størst
muligt omfang. Anvendelsen af to ED-glaselementer kompenserer
effektivt for aksial kromatisk aberration, mens tre asfæriske
linseelementer effektivt undertrykker sagittal coma, så der sikres
fremragende gengivelse af punktformede lyskilder, selv i de
yderste områder af billedrammen. Det leverer også de bløde og
naturlige bokeh-egenskaber, som kun et lysstærkt objektiv kan
tilbyde.

Enestående opløsningsevne muliggør gengivelse af sågar bitte små
teksturer på tværs af hele billedfeltet. Aksial kromatisk aberration
reduceres effektivt med anvendelsen af to ED-glaselementer,
mens tre asfæriske linseelementer effektivt kompenserer for
sagittal coma og skaber fremragende gengivelse af punktformede
lyskilder, selv med maksimal blændeåbning. De naturlige og smukke
bokeh-egenskaber, som kun et lysstærkt objektiv kan opnå,
tilvejebringes selv på korte fokusafstande. Derudover muliggør en
kraftfuld, nyudviklet stepmotor en enestående dæmpet og præcis
AF-styring til både stillbilled- og videooptagelse.

*1

FX

14 mm 114°
30 mm 72°

Objektivkonstruktion: 14 elementer i 12 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,28 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,16×
Filterstørrelse: 82 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-86 / Objektivetui CL-C1
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NIKKOR Z 50mm f/1.8 S © Kenta Aminaka

FX

Objektivkonstruktion: 14 elementer i 11 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,3 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,3×
Filterstørrelse: 72 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-85 / Objektivetui CL-C1

*1 Best Mirrorless Wide Angle Zoom Lens, TIPA World Awards 2019
*2 Blandt FX-format (fuldformat) kompatible udskiftelige objektiver til digitale kameraer, pr. 8. januar 2019. Baseret på Nikon-forskning.

24 mm 84°
70 mm 34° 20'

FX

FX

63°

Objektivkonstruktion: 11 elementer i 9 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,25 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,19×
Filterstørrelse: 62 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-89 / Objektivetui CL-C1

47°

Objektivkonstruktion: 12 elementer i 9 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,4 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,15×
Filterstørrelse: 62 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-90 / Objektivetui CL-C1
: Asfæriske linseelementer

: ED-glaselementer

: Asfærisk ED-glaselement
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NIKKOR F-OBJEKTIVER
M E D VIDVINKELZOOM
Nikons utrolige udvalg af vidvinkel-zoomobjektiver giver større dybdeskarphed, kortere arbejdsafstande
og tilfører din fotografering mere dramatiske perspektiver. Takket være en række kombinationer af
brændvidder og blændeåbninger, der passer til ethvert kamera og ethvert budget, giver NIKKORobjektiverne din fotografering den klarhed og detaljerigdom, den fortjener. Prøv forskellige synsvinkler
eller kom tættere på motiverne i takt med, at du ændrer zoomområdet, og snart vil du opdage en ny

FTZ-FATNINGSADAPTER

indgangsvinkel til vidvinkelfotografering.

AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED + FTZ-fatningsadapter © Lafugue Logos

Det individuelle udtryk fra hvert enkelt objektiv i den enorme NIKKOR
F-objektivserie fortsætter med at stråle, også med Nikon spejlløse kameraer
FTZ-fatningsadapteren giver garvede Nikon DSLR-brugere mulighed for at fortsætte med
at anvende deres eksisterende NIKKOR F-objektiver problemfrit med det nye spejlløse
kamerasystem med Z-fatning. Optagelse med AE er mulig med i alt ca. 360 NIKKOR
F-objektiver fra AI-typen og frem, mens optagelse med AF/AE er mulig med over 90 AF-P/
AF-S/AF-I-objektiver.
• Billedkvalitet og AF/AE-ydeevne svarer til den, der opnås ved brug af NIKKOR F-objektiver sammen med
FTZ-fatningsadapter
Nikon DSLR-kameraer.
• VR i selve kameraet i Z 7 og Z 6 er mulig ved montering af et NIKKOR F CPU-objektiv uden indbygget VR.
• Bevægelige dele og andre sektioner er effektivt forseglet for at forbedre støv- og dryppebestandig ydeevne svarende til Z 7 og Z 6.
• Udvendig styling designet til at matche G-type NIKKOR-objektiver, der ikke har en blændering.
• Letvægtskonstruktion muliggjort uden at gå på kompromis med holdbarheden ved hjælp af magnesiumlegering til fatningsrøret og stativsoklen.
n Understøttede funktioner
Understøttede funktioner er markeret med flueben (3), ikke-understøttede funktioner med tankestreger (—).
Fokusindstilling

Indstilling

CPU
CPU

Manuel fokus

Autofokus

Objektiv
AF-S Type G, E og D;
AF-P Type G og E;
AF-I Type D

Optageindstilling

AF

MF (med elektronisk afstandsmåler)

MF

AUTO, P, S

A, M

Lysmålingsmetode

3

3

3

3

3

3

3

AF Type G og D

—

3

Andre AF-objektiver

—

—

PC-E NIKKOR-serien,
PC NIKKOR 19mm f/4E ED

—

—

3

3

3

3

PC Micro 85mm f/2.8D

—

—

3

—

3*

3

AI-P-objektiver
AI-, AI-modificerede
NIKKOR eller Nikon Serie
E-objektiver

—

—

3

3

3

3

—

—

3

—

3

3

*Kun M-indstilling.

3

3

3

3

3

3

n Om vibrationsreduktion i selve kameraet (VR),
når NIKKOR F-objektiver bruges
• VR i selve kameraet er mulig med CPU-objektiver.
Hvis objektivet er udstyret med VR, kan objektivets
VR-funktion bruges ud over VR i selve kameraet (som
kun omfatter roterende bevægelse på rulleaksen).
Den indstilling, der er valgt med objektivets VR til/frakontakt, har forrang for den indstilling, der er valgt med
kameraet.
• Når der anvendes et NIKKOR F CPU-objektiv uden
indbygget VR, er VR i selve kameraet (3-akser)
tilgængelig.
• Når VR i selve kameraet anvendes sammen med
objektiver, der ikke har CPU, skal objektivets
brændvidde angives ved hjælp af funktionen [Data om
ikke-CPU objektiv] i kameraets opsætningsmenu.
• Bemærk, at afhængigt af objektivet kan VR i selve
kameraet forårsage et lystab i billedets hjørner eller på
anden måde ikke give de ønskede resultater.

[Bemærk]
Den elektroniske afstandsmåler fungerer muligvis ikke som forventet, og Finindstilling af AF kan være nødvendig for at opnå de ønskede resultater med visse objektiver. Derudover vil autofokus,
afhængigt af optageforholdene, måske ikke give de ønskede resultater med følgende objektiver. Gentag autofokusfunktionen, indtil motivet er i fokus, eller fokuser ved hjælp af manuel fokus.
• AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II • AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED • AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
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© Daniel Dohlus

AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR

UNIKKE SYNSVINKLER
FORVANDLES TIL DRAMATISKE PERSPEKTIVER
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Objektiver med ultravidvinkelzoom,
der giver et fremragende billedudtryk

AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR

DX

Med dette meget lette zoomobjektiv introduceres brugere af DXformatet til en verden af ægte vidvinkeloptagelser. Den indbyggede
stepmotor i objektivet sikrer en dæmpet og jævn AF-funktion. Det
nyeste optiske design med tre asfæriske objektivelementer sikrer
en enestående billedkvalitet. Den indbyggede funktion til
vibrationsreduktion (VR) giver en effekt svarende til 3,5 trin kortere
lukkertid*.

Et optisk mesterværk: fast blænde f/2,8 selv ved 14 mm

Skarp ultravidvinkelzoom med VR

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

Med en fast, største blændeværdi på f/2,8 giver dette
prisbelønnede professionelle objektiv kant til kant-skarphed i hele
billedet. Nanokrystalbelægning og ED-glas sikrer enestående
kontrast, selv når motivet er i modlys. Dette objektiv er et must for
alle professionelle fotografer – robust og pålideligt.

Dette alsidige objektiv med ultravidvinkel-zoom dækker et
usædvanligt bredt område og er udstyret med vibrationsreduktion
(VR), som giver en effekt på 2,5 trin*, der gør det muligt at tage
håndholdte billeder uden sløring ved længere lukketider, når du for
eksempel tager indendørsbilleder og billeder af aftenmotiver. Det
er ideelt til rejseog dokumentarbilleder.
*Baseret på CIPA-standard. Denne værdi opnås, når objektivet monteres på et DSLR-kamera i
FX-format med zoom indstillet til den maksimale telefotoposition.

* Baseret på CIPA-standard. Denne værdi opnås, når objektivet monteres på et digitalt
spejlreflekskamera i DX-format med zoom indstillet til den maksimale telefotoposition.

10 mm 109°
20 mm 70°

16 mm 107°
35 mm 63°

14 mm 114°
24 mm 84°

Objektivkonstruktion: 14 elementer i 11 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,22 m.
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,17×
Filterstørrelse: 72 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-81 / Objektivetui CL-1015

Objektivkonstruktion: 14 elementer i 11 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,28 m (ved 18–24 mm)
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,14×
Filterstørrelse: Der kan ikke monteres filte
Tilbehør: Fast modlysblænde / Objektivetui CL-M3

Objektiver med ultravidvinkelzoom til dynamiske perspektiver

AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED

DX

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR © Junji Takasago

AF-S DX Zoom-NIKKOR 12-24mm f/4G IF-ED
Et meget populært objektiv til
ekstrem vidvinkelfotografering. Den
faste blændeværdi sikrer ensartede
eksponeringer i hele zoomområdet. Perfekt
til optagelse af store bygninger udefra,
indendørsbilleder, hvor der ikke er meget
plads, og store naturlandskaber.

Objektivkonstruktion: 17 elementer i 12 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,28 m (20–28mm)
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,24×
Filterstørrelse: 77 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-23 / Objektivetui CL-1120

Legendarisk professionelt objektiv med vidvinkelzoom

Kompakt og brugervenligt objektiv med vidvinkelzoom

AF-S Zoom-NIKKOR 17-35mm f/2.8D IF-ED

AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED

Med en fast, største blændeværdi på
f/2,8 dækker dette objektiv det optimale
område, når du er ude på opgaver, der
kræver vidvinkeloptagelse. Glasset
giver klare billeder med høj kontrast i
hele zoomområdet. Et meget pålideligt
professionelt objektiv.

17 mm 104°
35 mm 62°
12 mm 99°
24 mm 61°

Udforsk fotograferingens ekstremer med dette praktiske zoomobjektivs ultravidvinkeldækning. Med den videste ende på 10 mm,
der dækker en billedvinkel på 109°, giver dette objektiv dramatiske
perspektiver, som tilføjer din fotografering en kreativ kant. Og
muligheden for makrooptagelse og minimeret forvrængning gør
det bare endnu bedre.

Objektivkonstruktion: 11 elementer i 7 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,3 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,12×
Filterstørrelse: 77 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-23 / Objektivetui CL-S2
(ekstraudstyr)

Objektivkonstruktion: 13 elementer i 10 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,28 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,21×
Filterstørrelse: 77 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-23 / Objektivetui CL-76

Med 100° billedvinkel ved 18 mm giver dette kompakte og lette
zoomobjektiv suveræn mobilitet. Det optiske system har to EDglaselementer og tre asfæriske linseelementer til at hjælpe med
at maksimere ydelsen i digitale spejlreflekskameraer med højt
pixelantal.

18 mm 100°
35 mm 63°

Objektivkonstruktion: 12 elementer i 8 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,28 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,19×
Filterstørrelse: 77 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-66 / Objektivetui CL-1118

10 mm 109°
24 mm 61°

Objektivkonstruktion: 14 elementer i 9 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,24 m (AF); 0,22 m (MF)
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,19×
Filterstørrelse: 77 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-23 / Objektivetui CL-1118

: Asfæriske linseelementer
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: ED-glaselementer
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NIKKOR F-OBJEKTIVER
MED NORMAL ZOOM

Handy og let normalzoomobjektiv
med fremragende gengivelse

Praktisk standardzoom med VR
og usædvanlig bred dækning

AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR

DX

AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR

DX

Denne bemærkelsesværdige serie af objektiver er beregnet til at kunne klare en bred vifte
af forskellige motiver. Uanset hvilke af de alsidige og lette objektiver, du vælger, lige fra de
kompakte og brugervenlige til de raffinerede og højtydende, bliver normal zoom en vigtig del af
din fotografering. Vælg det objektiv, der passer bedst til dine evner og kreative mål.

Yderst let normalzoomobjektiv med 5× zoom og maksimumblænde
på f/2,8 i maksimal vidvinkelindstilling. Dette højtydende objektiv
er det første i DX-format med de nyeste teknologier som
nanokrystalbelægning, fluorbelægning og elektromagnetiske
blændeblade. Vibrationsreduktion (VR) giver en effekt svarende til
fire trin kortere lukkertid* i indstillingen Normal. Den fremragende
gengivelse og objektivets lave vægt giver mulighed for seriøs
fotografering på rejser.

Dette er det bedst afbalancerede og mest alsidige objektiv med
standardzoom til entusiastiske brugere af kameraer i DX-format,
og det er udstyret med en zoomdækning på 5,3x, som starter med
en billedvinkel på 83° ved 16 mm. Utrolig skarphed, kompakt hus
og vibrationsreduktion (VR) med en effekt svarende til 3,5 trin*
for at sikre mere stabile billeder og flere fotomuligheder – lige fra
almindelige snapshots til rejsedokumentarbilleder.

16 mm 83°
85 mm 18°50’

16 mm 83°
80 mm 20°

Objektivkonstruktion: 17 elementer i 13 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,35 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,22×
Filterstørrelse: 72 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-75 / Objektivetui CL-1218
(ekstraudstyr)

Objektivkonstruktion: 17 elementer i 11 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,38 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,21×
Filterstørrelse: 67 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-39 / Objektivetui CL-1015

AF-P normalzoomobjektiver med stepmotor

AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR

DX

AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G

DX

(Med sammentrukket objektiv)

Dette kompakte 3.1x normalzoomobjektiv med lav vægt
muliggør hurtig og støjsvag AF-funktion via brugen af en
stepmotor til AF-drevet. To asfæriske linseelementer minimerer
objektivaberrationen, hvilket forbedrer billedkvaliteten.
Vibrationsreduktionssystemet (VR) giver en effekt svarende til en
lukkertid, der er fire trin* kortere. Nogle objektivindstillinger kan
justeres via kameramenuerne.

© Andrew Hancock

Ved at integrere en stepmotor til AF-drevet opnår dette kompakte
3.1x normalzoomobjektiv med lav vægt en hurtig og støjsvag AFfunktion. To asfæriske linseelementer sikrer fremragende optisk
ydelse med minimal objektivaberration. Ved at anvende kameraets
menuer som indstillingssystem kan nogle af objektivindstillingerne
justeres via kameraet.

18 mm 76°
55 mm 28°50’

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR

Bring enhver fotomulighed til
live med dynamisk zoomdækning
14

(Med sammentrukket objektiv)

Objektivkonstruktion: 12 elementer i 9 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,25 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,38×
Filterstørrelse: 55 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-N106 (ekstraudstyr) /
Objektivetui CL-0815 (ekstraudstyr)

18 mm 76°
55 mm 28°50’

(Med sammentrukket objektiv)

: Asfæriske linseelementer

Objektivkonstruktion: 12 elementer i 9 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,25 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,38×
Filterstørrelse: 55 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-N106 (ekstraudstyr) /
Objektivetui CL-0815 (ekstraudstyr)

: ED-glaselementer

*Baseret på CIPA-standard. Værdien opnås, når objektiver i DX-format monteres på et spejlrefleksdigitalkamera i DX-format, når objektiver, der er kompatible med FX-formatet,
monteres på et digitalt SLR-kamera i FX-format, og når zoomobjektiver indstilles til den maksimale telefotoposition.
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Hurtigt objektiv med standardzoom
og brændvidde på f/2,8 til uovertruffen billedkvalitet

Højtydende zoomobjektiver med VR til DX-fotografer

Kompakt og let, superkraftig zoom med VR

Skarpe og prisoverkommelige objektiver med standardzoom

AF-S DX Zoom-NIKKOR 17-55mm f/2.8G IF-ED DX

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR DX

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR DX

AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR

Dette er DX-objektivet til både fantastisk
skarphed og smuk bokeh. Dets
fine opløsning giver en uovertruffen
billedgengivelse – lige fra motiver, der
er tæt på, til motiver, der er uendeligt
lang væk – som både tilfredsstiller
professionelle fotografer, der er ude på
opgaver, og ambitiøse topfotografer, der
sætter pris på billedkvalitet.

Et godt valg, når du ønsker en lidt længere
telerækkevidde. Dette kraftige objektiv
med standardzoom på 5,8× gør det muligt
at optage de fleste motiver med kun et
objektiv. Vibrationsreduktion(VR) med en
effekt svarende til 3,5 trin* hjælper dig med
at opnå mere stabile billeder ved svagt lys og
telefotooptagelse.

Objektivet har et kompakt og let hus
med kraftig (ca. 16,7×) zoom. Tre
ED-glaselementer og tre asfæriske
linseelementer sikrer suveræn optisk
ydelse. Vibrationsreduktion (VR) giver
en effekt svarende til fire trin kortere
lukkertid*. Det velafbalancerede
kraftfulde zoomobjektiv er ideelt til at
fange en række forskellige motiver med
et og samme objektiv.

17 mm 79°
55 mm 28°50’

18 mm 76°
105 mm 15°20’

Objektivkonstruktion: 15 elementer i 11 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,45 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,20×
Filterstørrelse: 67 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-32 / Objektivetui CL-1018

Objektivkonstruktion: 14 elementer i 10 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,36 m (ved 35 mm)
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,20×
Filterstørrelse: 77 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-31 / Objektivetui CL-1120

Alsidige, kraftfulde zoomobjektiver
med fremragende billedkvalitet

Utroligt kompakte og lette –
standardzoomobjektiver i DX-format

AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II

(Med sammentrukket objektiv)

DX

AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

Objektivet har en kompakt og
let konstruktion takket være en
sammentrækkelig objektivmekanisme.
Det højtydende optiske design
omfatter et asfærisk linseelement,
der sikrer billeder i høj opløsning
i hele zoomområdet. Indbygget
vibrationsreduktion (VR) giver en effekt
svarende til fire trin kortere lukkertid*.
Den tætteste fokusafstand på
0,25 m lader dig komme tæt på motivet.

Dette objektivs kraftfulde zoom på 7,8×
dækker et bredt udvalg af brændvidder
fra vidvinkel til telefoto. Suveræn optisk
ydelse giver dig billeder i høj opløsning
sammen med kameraer med højt
pixelantal. Indbygget vibrationsreduktion
(VR), der giver en effekt svarende til
4,0 trin*, kompenserer effektivt for
kamerarystelse. Dette objektiv er ideelt
til optagelse af diverse motiver fra
hverdagen eller på rejser med et enkelt
objektiv.

18 mm 76°
55 mm 28°50’

: Aspherical lens elements

(Med sammentrukket objektiv)

Objektivkonstruktion: 11 elementer i 8 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,28 m (AF); 0,25 m (MF)
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,30× (AF); 0,36× (MF)
Filterstørrelse: 52 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-45 (ekstraudstyr) / Objektivetui
CL-0815 (ekstraudstyr)

DX

: Aspherical lens elements

: ED glass elements

AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II DX
Et objektiv til enhver fotolejlighed. Dette
utroligt alsidige objektiv har en dynamisk
zoomdækning på cirka 11× fra den
bredeste vinkel på 76° til den maksimale
telefotoindstilling på 8°. For ikke at tale
om vibrationsreduktion (VR) med en effekt
svarende til 3,5 trin*, der øger potentialet
endnu mere. Perfekt, når du har brug for at
rejse let.
18 mm 76°
200 mm 8°

Objektivkonstruktion: 16 elementer i 12 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,5 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,22×
Filterstørrelse: 72 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-35 / Objektivetui CL-1018

AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR © Kenta Aminaka
: Asfæriske linseelementer

: ED-glaselementer

*Baseret på CIPA-standard. Værdien opnås, når objektiver i DX-format monteres på et spejlrefleksdigitalkamera i DX-format, når objektiver, der er kompatible med FX-formatet,
monteres på et digitalt SLR-kamera i FX-format, og når zoomobjektiver indstilles til den maksimale telefotoposition.
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24 mm 84°
85 mm 28°30’

18 mm 76°
300 mm 5°20’

Objektivkonstruktion: 16 elementer i 12 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,48 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,29×
Filterstørrelse: 67 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-39 (ekstraudstyr) /
Objektivetui CL-1018 (ekstraudstyr)

Objektivkonstruktion: 16 elementer i 11 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,38 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,22×
Filterstørrelse: 72 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-63 / Objektivetui CL-1118

Superkraftigt objektiv i DX-format med 16,7× zoom og VR

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR DX
På trods af muligheden for op til hele
16,7× zoom giver dette objektiv en
ensartet billedkvalitet gennem hele
brændviddeområdet. Du kan endda
optage håndholdte billeder ved
300 mm supertelefoto takket være
den indbyggede vibrationsreduktion
(VR) med en effekt svarende til 3,5 trin*.
Dette objektiv er en sand allrounder,
der er ideelt til rejser og arrangementer
af enhver art.

18 mm 76°
55 mm 28°50’

Objektivkonstruktion: 17 elementer i 12 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,45 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,23×
Filterstørrelse: 67 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-32 (ekstraudstyr) /
Objektivetui CL-1018 (ekstraudstyr)

Et fremragende, kompakt
standardobjektiv, der fungerer optimalt
med lette kameraer i FX-format. Dette
alsidige objektiv dækker det oftest
anvendte zoomområde og kan klare
mange forskellige motiver, herunder
landskaber, indendørs billeder, portrætter
og situationsbilleder. Vibrationsreduktion
(VR) med en effekt svarende til
4,0 trin* gør det nemmere for dig at tage
håndholdte billeder, og det skaber mange
nye muligheder for at tage billeder ved
svagt lys.

18 mm 76°
300 mm 5°20’

AF Zoom-NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF
Dette objektiv dækker det oftest
anvendte zoomområde og har en god
balance mellem fin opløsning og bløde
toneovergange. En anden stor fordel er
muligheden for AF-makrooptagelse på
op til 1/2×.
24 mm 84°
85 mm 28°30’

Objektivkonstruktion: 15 elementer i 11 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,5 m (0,21 m ved makrooptagelse)
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,17× (0,50× ved 85 mm ved
makrooptagelse)
Filterstørrelse: 72 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-25 / Objektivetui CL-S2 (ekstraudstyr)

Objektivkonstruktion: 19 elementer i 14 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,45 m (ved 300 mm)
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,31×
Filterstørrelse: 77 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-58 / Objektivetui CL-1120

Praktisk standardzoomobjektiv
med VR og nanokrystalbelægning

Versatile zoom ad ampia escursione 11× con VR

AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

Dette alsidige objektiv med 5× zoom
sikrer enestående billedkvalitet uanset
blændeåbning og brændvidde, mens
nanokrystalbelægningen reducerer
ghosting- og flareeffekter. Objektivhuset
er utroligt slankt og kompakt, selvom det
har indbygget vibrationsreduktion (VR),
der giver en effekt svarende til 3,5 trin*.
Et standardzoomobjektiv med stor
anvendelighed og værdi for brugere af
FX-formatet.

24 mm 84°
120 mm 20°20’

Objektivkonstruktion: 17 elementer i 13 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,45 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,23×
Filterstørrelse: 77 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-53 / Objektivetui CL-1218

Et kraftfuldt zoomobjektiv, der er optimeret
til kameraer i FX-format. Dette objektiv
leverer utrolig skarphed, når man tænker på
det brede zoomområde, samtidig med at
det har en blændeåbning på f/5,6 i telefotoenden. Den indbyggede vibrationsreduktion
(VR) kompenserer for kamerarystelse
op til 3,5 lukkertrin*. Et meget alsidigt
zoomobjektiv, der er velegnet til rejser og
anden udendørsbrug.

28 mm 75°
300 mm 8°10’

Objektivkonstruktion: 19 elementer i 14 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,5 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,31×
Filterstørrelse: 77 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-50 / Objektivetui CL-1120
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NIKKOR F-OBJEKTIVER
MED T E L E Z O O M
Et enkelt objektiv med telezoom kan give dig meget større mulighed for at udnytte din kreativitet og
billedskabende potentiale. Takket være deres længere brændvidder, forholdsvis lille dybdeskarphed
og dramatiske telekomprimeringseffekt kan du indfange en lang række motiver på en måde, som
meget få objektiver kan. Derudover er mange af disse objektiver udstyret med vibrationsreduktion
(VR), der begrænser kamerarystelse, så du kan forvente skarpere billeder af dine telemotiver.

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR

© Kate Hopewell-Smith

Højtydende og lysstærkt normalzoomobjektiv
med et asfærisk ED-glaselement

Utrolig pålideligt og velafbalanceret standard zoom-objektiv

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Normalzoomobjektiv med 2,9× zoom, VR og en fast
maksimumblænde på f/2,8. Anvender som det første NIKKORobjektiv et asfærisk ED-glaselement. Hertil kommer ED-glas,
et HRI-linseelement samt nanokrystalbelægning for at opnå
en høj optisk ydelse, der giver billeder i høj opløsning med en
naturlig sløringseffekt. Videreudviklet vibrationsreduktion (VR)
giver en effekt svarende til fire trin kortere lukkertid*. Objektivet
byder på hurtigere og mere præcis AF, mens anvendelse af en
elektromagnetisk blændemekanisme sikrer stabil AE-styring selv
under kontinuerlig optagelse med høj hastighed. Fluorbelægning
på front- og baglinseoverflader gør det let at vedligeholde
objektivet. Det robuste objektivhus er udviklet til at modstå de
professionelle fotografers mest udfordrende omgivelser og er
samtidig let at betjene og behageligt at holde på.

Med en fast blændeværdi på f/2,8 giver NIKKOR-glasset i dette
objektiv billeder med fin opløsning og naturlig gengivelse. Det er
perfekt til kameraer i FX-format og deres store sensor. Derudover
hjælper nanokrystalbelægningen effektivt med at reducere
ghosting- og flareeffekter, der opstår under stærk belysning,
f. eks. ved modlys. Objektivet, der er meget anerkendt for dets
pålidelighed og generelle billedkvalitet, har længe været det
foretrukne valg for entusiastiske professionelle fotografer.
24 mm 84°
70 mm 34°20’

© Jaanus Ree

Objektivkonstruktion: 15 elementer i 11 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,38 m (ved 35-50 mm)
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,26×
Filterstørrelse: 77 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-40 / Objektivetui CL-M3

24 mm 84°
70 mm 34°20’

Objektivkonstruktion: 20 elementer i 16 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,38 m (ved 35–50 mm),
0,41 m (ved 24, 28, 70 mm)
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,28×
Filterstørrelse: 82 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-74 / Objektivetui CL-M3

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

: Asfæriske linseelementer

: ED-glaselementer

: Asfærisk ED-glaselement
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*Baseret på CIPA-standard. Værdien opnås, når objektiver i DX-format monteres på et
spejlrefleksdigitalkamera i DX-format, når objektiver, der er kompatible med FX-formatet,
monteres på et digitalt SLR-kamera i FX-format, og når zoomobjektiver indstilles til den
maksimale telefotoposition.

Fang det afgørende øjeblik,
og fasthold begivenhederne på afstand
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Kompakt design med praktisk teleområde

Prisoverkommelig zoom til skarpe superteleoptagelser

De professionelles uundværlige telezoomobjektiv

Opnåeligt AF-P-telezoomobjektiv

AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II DX

AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR

AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR

Dette telezoomobjektiv, der kan tages med overalt, kan bruges
ved en lang række optagescenarier, f.eks. sport og øjebliksbilleder.
Dets nanokrystalbelægning reducerer ghosting og flare, mens
den højtydende vibrationsreduktion (VR) minimerer effekten
af kamerarystelser, hvilket gør det muligt at optage med en
lukkertid, der er ca. 4,0 gange kortere end normalt*. Mulighed for
makrooptagelse er en ekstra fordel.

Med dette objektiv opnås en velafbalanceret kombination af
billedkvalitet, ydelse og bærbarhed. Det nyeste optiske design
med et ED-glaselement sikrer billeder i høj opløsning i hele
zoomområdet. Indbygget VR-system (effekt svarende til
4,5 lukkertrin*) har fået indstillingen "Sport", der især er effektiv
til optagelse af motiver i bevægelse. Stabil AE-styring opnås med
implementeringen af en elektromagnetisk blændemekanisme.

Dette telezoomobjektiv med et
brændviddeområde på 55-200 mm
og en maksimumblænde på f/4-5,6
er utrolig kompakt takket være den
sammentrækkelige objektivmekanisme.
Vibrationsreduktion (VR) giver en effekt
svarende til fire trin kortere lukkertid*.
Anvendelse af et ED-glaselement
medfører en suveræn optisk ydelse med
minimal kromatisk aberration.

55 mm 28°50’
200 mm 8°

Objektivkonstruktion: 13 elementer i 9 grupper
Tætteste fokusafstand: 1,1 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,23×
Filterstørrelse: 52 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-37 (ekstraudstyr) /
Objektivetui CL-0915 (ekstraudstyr)

DX

Dette praktiske zoomobjektiv giver DXbrugere mulighed for at anvende 300 mm
supertelefoto og med lethed tage skarpere
billeder takket være den indbyggede
vibrationsreduktion (VR), der giver en effekt
svarende til 3,0 trin*. Derudover giver
det nye HRI-linseelement (højrefraktivt
brydningsindeks), som bruges i NIKKORsortimentet for første gang, klare billeder
med høj kontrast ved alle blændeåbninger
og brændvidder og er med til at gøre
objektivhuset så kompakt, som det er. Et
ideelt objektiv til rejser og begivenheder.

55 mm 28°50’
300 mm 5°20’

Objektivkonstruktion: 17 elementer i 11 grupper
Tætteste fokusafstand: 1,4 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,27×
Filterstørrelse: 58 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-57 / Objektivetui CL-1020
70 mm 34°20’
200 mm 12°20’

Objektivkonstruktion: 20 elementer i 14 grupper
Tætteste fokusafstand: 1,0 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,27×
Filterstørrelse: 67 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-60/taske CL-1225/
gevindring RT-1 til stativ (ekstraudstyr)

Hurtigt, pålideligt og lysstærkt
telezoomobjektiv for professionelle

70 mm 34°20’
300 mm 8°10'

Objektivkonstruktion: 18 elementer i 14 grupper
Tætteste fokusafstand: 1,2 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,25×
Filterstørrelse: 67 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-82 / Objektivetui CL-1022

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

Dette lysstærke f/2,8 telezoomobjektiv har en bemærkelsesværdigt
lav vægt, hvilket gør det muligt at foretage særdeles
behændige optagelser i forskellige situationer. Bevægelige
dele og andre dele af objektivet er forseglede for at maksimere
modstandsdygtigheden over for støv og vanddråber. Yderligere
forbedringer af den optiske ydelse opnås med et nyudviklet
optisk system samt implementering af fluorit-, ED-glas- og HRIlinseelementer og nanokrystalbelægning. VR-systemet, der giver
en effekt svarende til 4,0 trin* kortere lukkertid i indstillingen
Normal, har nu også indstillingen Sport samt forbedret ydelse
umiddelbart efter start. AF-drev- og AF-tracking-ydelsen er
også blevet forbedret, mens der opnås stabil AE-styring med
implementeringen af en elektromagnetisk blændemekanisme.
Kortere tætteste fokusafstand samt øget maksimalt
gengivelsesforhold giver et fotografisk udtryk, der svarer til
nærbilleder. Brugervenlig betjening opnås ved, at enheden er
velafbalanceret og behagelig at holde på, samt at den er forsynet
med fire fokusfunktionsknapper.

70 mm 34°20’
200 mm 12°20’

Objektivkonstruktion: 22 elementer i 18 grupper
Tætteste fokusafstand: 1,1 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,21×
Filterstørrelse: 77 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-78 / Objektivetui CL-M2

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR © Jaanus Ree

*Baseret på CIPA-standard. Værdien opnås, når objektiver i DX-format monteres
på et spejlrefleksdigitalkamera i DX-format, når objektiver, der er kompatible med
FX-formatet, monteres på et digitalt SLR-kamera i FX-format, og når zoomobjektiver
indstilles til den maksimale telefotoposition.
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: ED-glaselementer

AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR © Delly Carr

: Fluorit
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AF-P-telezoomobjektiver med ED-glas

AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR

DX

Ved at integrere en stepmotor til AF-drevet opnår dette kompakte
4,3x telezoomobjektiv med lav vægt en hurtig og støjsvag AFfunktion. Et ED-glaselement anvendes til at levere billeder af
høj kvalitet med minimal kromatisk aberration. Den indbyggede
vibrationsreduktion (VR) giver en effekt svarende til 4,0 trin*
kortere lukkertid. Nogle objektivindstillinger kan justeres via
kameramenuerne.

AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED

DX

Dette kompakte 4.3x telezoomobjektiv med lav vægt har en hurtig
og støjsvag AF-funktion. Der er inkorporeret et ED-glaselement for
at levere billeder af høj kvalitet med minimal kromatisk aberration.
Nogle objektivindstillinger kan justeres via kameramenuerne.

70 mm 22°50’
300 mm 5°20’

70 mm 22°50’
300 mm 5°20’

Objektivkonstruktion: 14 elementer i 10 grupper
Tætteste fokusafstand: 1,1 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,22×
Filterstørrelse: 58 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-77 (ekstraudstyr) /
Objektivetui CL-1020 (ekstraudstyr)

Objektivkonstruktion: 14 elementer i 10 grupper
Tætteste fokusafstand: 1,1 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,22×
Filterstørrelse: 58 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-77 (ekstraudstyr) /
Objektivetui CL-1020 (ekstraudstyr)

Kompakt og prisoverkommelig telezoom
med en rækkevidde på hele 300 mm

AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR

© Ray Demski

Fast blændeværdi på f/2,8 med
fremragende optik og smuk bokeh

Zoomobjektiv med lang rækkevidde på 400 mm og VR

AF Zoom-NIKKOR 80-200mm f/2.8D ED

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR

Dette højtydende zoomobjektiv har en fast blændeværdi på
f/2,8 i hele zoomområdet, hvilket giver dine telebilleder smuk
baggrunds-bokeh. Du kan forvente enestående billedgengivelse
af de fine detaljer, selv når du skyder med helt åben blænde. AFmakrooptagelse er også muligt, så du kan fokusere og optage fra
1,5 m.

Dette objektiv med 5x telezoom er ideelt til optagelse af sport,
fugle, fly og landskaber. Dets overlegne optiske ydelse skyldes
blandt andet ét Super ED-glaselement og fire ED-glaselementer
samt dets nanokrystalbelægning. Vibrationsreduktion (VR) er
integreret for at kunne give en effekt svarende til fire gange*
kortere lukkertid.

Uanset om du optager i DX-format
eller FX-format, giver dette lille og
lette zoomobjektiv utrolig alsidighed
med en rimelig lang brændvidde på
300 mm. Dets zoomområde på cirka
4,3x og vibrationsreduktion (VR) med
en effekt svarende til 2,5 trin* gør det
endnu mere praktisk ved de fleste
telefotooptagelsesmuligheder.
70 mm 34°20’
300 mm 8°10’

Objektivkonstruktion: 17 elementer i 12 grupper
Tætteste fokusafstand: 1,5 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,24×
Filterstørrelse: 67 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-36 / Objektivetui CL-1022

80 mm 30°10'
200 mm 12°20'

Objektivkonstruktion: 16 elementer i 11 grupper
Tætteste fokusafstand: 1,8 m (1,5 m ved makrooptagelse)
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,13× (0,17× ved makrooptagelse)
Filterstørrelse: 77 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-7 (ekstraudstyr) / Objektivetui CL-43A

: ED-glaselementer

AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR © Chris McLennan
22

80 mm 30°10'
400 mm 6°10'

Objektivkonstruktion: 20 elementer i 12 grupper
Tætteste fokusafstand: 1,75 m (AF); 1.5 m (MF)
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,17× (AF); 0,19× (MF)
Filterstørrelse: 77 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-65 / Objektivetui CL-M2

: Super ED-glaselement

*Baseret på CIPA-standard. Værdien opnås, når objektiver i DX-format monteres
på et spejlrefleksdigitalkamera i DX-format, når objektiver, der er kompatible med
FX-formatet, monteres på et digitalt SLR-kamera i FX-format, og når zoomobjektiver
indstilles til den maksimale telefotoposition.
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NIKKOR F-OBJEKTIVER
M E D FAST BRÆNDVIDDE

Supertelezoomobjektiv med indbygget 1,4× telekonverter
giver suveræn billedkvalitet, fleksibilitet og optimal
funktionalitet.

AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR

Objektiver med fast brændvidde giver ikke alene fantastisk skarphed. Dette sortiment af
brugervenlige objektiver med stor blændeåbning giver også fotografer en nem måde at optage
Dette supertelezoomobjektivs brændvidde går fra 180 mm
til 400 mm (252 mm til 560 mm ved brug af den indbyggede
telekonverter), hvilket gør det ekstremt alsidigt og ideelt
til optagelser af både sport og dyreliv. Takket være et
fluoritlinseelement og magnesiumlegering vejer objektivet kun
ca. 3.500 g. Alle komponenter og betjeningsgreb er designet
til at gøre objektivet supernemt at betjene, så optagelsen bliver
mere behagelig. Den optiske ydeevne, der opnås ved hjælp af
ét fluoritlinseelement og otte ED-glaselementer, udnytter det
fulde potentiale i digitalkameraer med mange megapixels. Det
videreudviklede system til vibrationsreduktion (VR) har fået
indstillingen "SPORT", der især er effektiv til optagelse af motiver,
der bevæger sig hurtigt og uforudsigeligt. Den overlegne støv- og
dråbebeskyttede struktur og Nikons fluorbelægning giver endnu
større pålidelighed.
Uden indbygget telekonverter

Med indbygget telekonverter

180 mm 13°40'
400 mm 6°10'

Uden indbygget telekonverter

252 mm 9°50'
560 mm 4°30'

smuk baggrunds-bokeh på samt større optagemuligheder i svagt lys. Lige fra en ultravidvinkel på
14 mm til supetelefoto på 800 mm giver sortimentet af NIKKOR-objektiver med fast brændvidde
dine billeder et meget markant udtryk.
AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR

© Richard Peters

Supertelezoomobjektiv med
fremragende optisk ydelse og VR

AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR

Med indbygget telekonverter

Objektivkonstruktion: 27 elementer i 19 grupper
Tætteste fokusafstand: 2,0 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,25× (ved 400 mm), 0,36× (ved 500 mm)
Filterstørrelse: 40,5 mm
Tilbehøres: Modlysblænde HK-41 / Objektivetui CL-L2

Førsteklasses suptertelezoom til vigtige opgaver

AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II

Dette supertelezoomobjektiv har et brændviddeområde på
200-500 mm med en fast maksimumblænde på f/5,6. Anvendelse
af ED-glaselementer giver en suveræn optisk ydelse med
minimal kromatisk aberration i hele zoomområdet. Systemet
til vibrationsreduktion (VR) giver en effekt svarende til 4,5 trin
kortere lukkertid* i indstillingen Normal. Indstillingen Sport er
en ny mulighed under VR, der kan håndtere hurtige bevægelser.
Anvendelse af en elektromagnetisk blændemekanisme sikrer stabil
AE-styring selv under kontinuerlig optagelse med høj hastighed,
så der kan tages billeder af fugle eller flyvemaskiner i fart i det helt
rigtige øjeblik.
© Drew Gurian
200 mm 12°20'
500 mm 5°

Dette objektiv med et zoomområde på 200-400 mm har en fast
blændeværdi på f/4 og er et kvalitetsobjektiv, som man kun finder i
NIKKOR-sortimentet. Det er ideelt til fotografer, der er nødt
til at medbringe så lidt grej som muligt, men som har brug for
supertelezoom til at opnå fantastisk billedkvalitet. Og sammen med
nanokrystalbelægningen gør vibrationsreduktion (VR) med en effekt
svarende til 3,0 trin* objektivet endnu mere effektivt og sikrer skarpere
billeder under krævende forhold.

Objektivkonstruktion: 19 elementer i 12 grupper
Tætteste fokusafstand: 2,2 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,22x
Filterstørrelse: 95 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-71 / Objektivetui CL-1434

200 mm 12°20'
400 mm 6°10'

Objektivkonstruktion: 24 elementer i 17 grupper
Tætteste fokusafstand: 2 m (AF); 1,95 m (MF)
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,26× (AF); 0,27x (MF)
Filterstørrelse: 52 mm
Tilbehør: Modlysblænde HK-30 / Objektivetui CL-L2
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: ED-glaselementer

: Fluorit

*Baseret på CIPA-standard. Værdien opnås, når objektiver i DX-format monteres
på et spejlrefleksdigitalkamera i DX-format, når objektiver, der er kompatible
med FX-formatet, monteres på et digitalt SLR-kamera i FX-format, og når
zoomobjektiver indstilles til den maksimale telefotoposition.

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

Tag personlige billeder fra en helt speciel vinkel
25

Dynamiske perspektiver med ultravidvinkel

Fremragende optik med hurtig f/1,4 til utrolig bokeh

Hurtigt vidvinkelobjektiv,
der er ideelt til portrætter og landskaber

AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED

AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED

Den største fordel ved dette alsidige
vidvinkelobjekt er dets utroligt smukke
bokeh ved f/1,4, samtidig med at det
dækker en billedvinkel på 84°. Det optiske
design afslører nu endnu flere fine detaljer
med endnu mindre aberration. Derudover
reducerer nanokrystalbelægningen
effektivt ghosting- og flareeffekter, der
opstår under stærk belysning.

Ved 14 mm dækker dette objektiv en
ekstremt bred billedvinkel på 114°, så du
kan indfange et usædvanligt bredt område
med overdrevet perspektiv, hvilket gør
det ideelt til optagelse af store bygninger,
indendørsområder, hvor der ikke er meget
plads, og store naturlandskaber.

84°

114°

Objektivkonstruktion: 14 elementer i 12 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,2 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,15x
Filterstørrelse: til montering på bagsiden
Tilbehør: Fast modlysblænde / Objektivetui CL-S2

Objektivkonstruktion: 12 elementer i 10 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,25 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,18x
Filterstørrelse: 77 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-51 / Objektivetui CL-1118

Kompakt og let, lysstærkt
vidvinkelobjektiv med høj billedkvalitet

AF NIKKOR 20mm f/2.8D
Takket være både et dynamisk perspektiv
og en stor dybdeskarphed giver dette
20-mm-objektiv dig skarphed i hele billedet
og mindre forvrængning, når du optager
indendørsbilleder, landskaber og meget
mere. Fremragende optik og kompakt
design (ca. 270 g).

Med en billedvinkel, der minder om det menneskelige
synsfelt, er det muligt at gengive den naturlige spredning og
dybde. Maksimumsblænden på f/1,4 giver store og smukke
bokeh-egenskaber. To ED-glaselementer og tre asfæriske
objektivelementer minimerer forskellige typer aberration.
Nanokrystalbelægningen kontrollerer effektivt ghost- og
flareeffekter og giver klare billeder. Objektivhuset er designet til
overlegen støv- og dråbebeskyttelse, og med flourbelægningen
opnås en nem vedligeholdelse.

AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED

75°

AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED © Marko Marinkovic

Standardvidvinkelobjektiv til universalbrug

AF NIKKOR 28mm f/2.8D

Objektivkonstruktion: 14 elementer i 11 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,28 m.
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,17x
Filterstørrelse: 77 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-83 / Objektivetui CL-1118

94°

Objektivkonstruktion: 12 elementer i 9 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,25 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,12x
Filterstørrelse: 62 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-4 (ekstraudstyr) /
Objektivetui CL-S2 (ekstraudstyr)

Et lysstærkt, let og kompakt prime-vidvinkelobjektiv, der kan
skabe en naturlig sløring ved maksimumblænden på f/1,8.
Anvendelse af nanokrystalbelægning, ED-glaselementer og
asfæriske linseelementer giver fremragende optisk ydelse med
minimal ghostingeffekt og kromatisk aberration. De nyeste optiske
designteknologier giver suveræn opløsning helt ud til billedets
kanter. Ideelt til brede landskabsbilleder.

Dette objektiv på 20 mm giver mulighed
for at skabe et fotografisk udtryk ved hjælp
af den lille dybdeskarphed, der opnås med
maksimumblænden på f/1,8. Den nyeste
teknologi inden for optisk design sikrer en
høj opløsning og knivskarp billedgengivelse
af alle punkter og minimerer samtidig
kromatisk aberration. ED-glaselementer
og nanokrystalbelægning sikrer en
fremragende billedkvalitet. Et fint valg til
landskaber og indendørsbilleder.

Objektivkonstruktion: 12 elementer i 9 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,23 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,20x
Filterstørrelse: 72 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-76 / Objektivetui CL-1015

Utrolig skarpt /1,8-objektiv
med fast brændvidde til DX-brugere
Standardvidvinkelobjektiv til universalbrug

AF NIKKOR 24mm f/2.8D
Dette kompakte og brugervenlige
vidvinkelobjektiv giver skarpe billeder med
et fremragende perspektiv. Det er ideelt til
landskaber, rejser, portrætter af mennesker
i deres sædvanlige omgivelser og meget
mere.

94°

Objektivkonstruktion: 13 elementer i 11 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,2 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,23x
Filterstørrelse: 77 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-72 / Objektivetui CL-1015

74°

Objektivkonstruktion: 6 elementer i 6 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,25 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,17x
Filterstørrelse: 52 mm
Tilbehør: Modlysblænde HN-2 (ekstraudstyr) /
Objektivetui CL-0715 (ekstraudstyr)

84°

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

84°

Objektivkonstruktion: 9 elementer i 9 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,3 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,11x
Filterstørrelse: 52 mm
Tilbehør: Modlysblænde HN-1 (ekstraudstyr) /
Objektivetui CL-0715 (ekstraudstyr)
: Asfæriske linseelementer

Hurtigt f/1,8-vidvinkelobjektiv med
ekstrem skarphed og førsteklasses bokeh

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

Kompakt ultravidvinkelobjektiv til et detaljeret udtryk
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Dette lette, kompakte og praktiske vidvinkelobjektiv giver dig
mulighed for at komme så tæt på motivet som 0,25 m og stadig
bevare et naturligt perspektiv. Et fremragende objektiv til praktisk
talt alle vidvinkelmotiver.

Optagelse med f/1,8 ved 28 mm giver billeder med et helt unikt
udseende ved at gengive en lav dybdeskarphed over store
områder. Dette objektiv er designet til at udnytte alle fordelene ved
de topmoderne kameraer med mange megapixels fuldt
ud ved at give knivskarpe og meget tydelige billeder. Dets
nanokrystalbelægning reducerer ghost- og flareeffekter og sikrer
dermed billeder af endnu højere kvalitet.
75°

Objektivkonstruktion: 11 elementer i 9 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,25 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,21x
Filterstørrelse: 67 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-64 / Objektivetui CL-0915

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

DX

Dette objektiv er optimeret til kameraer i
DX-format og giver både den fremragende
skarphed og jævne bokeh, du forventer af et
objektiv med fast brændvidde, hvilket gør det
særligt velegnet til portrætter. Den hurtige
blændeåbning giver flere fotomuligheder i
svagt lys.
44°

Objektivkonstruktion: 8 elementer i 6 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,3 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,16x
Filterstørrelse: 52 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-46 / Objektivetui CL-0913

: ED-glaselementer
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AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

Prime-vidvinkelobjektiv f/1,4 med enestående skarphed

Kompakt og let, hurtigt
vidvinkelobjektiv med høj opløsning

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED

© Toshiya Hagihara

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G © Noriyuki Yuasa

Hurtigt og særdeles praktisk vidvinkelobjektiv

Ultra hurtig f/1,4 giver udsøgt skarphed og bokeh

AF NIKKOR 35mm f/2D

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
Forvent enestående billedkvalitet, skarphed
i hele billedet og høj kontrast uanset
blændeåbning og fokuseringsafstand. En
ultrahurtig maksimumblænde på f/1,4 giver ikke
alene flot bokeh takket være blændeåbningen
med ni afrundede blænderblade, men betyder
også fremragende ydelse i svagt lys. Det er
ideelt til portrætter, landskaber, rejser og meget
mere.

En hurtig blændeåbning på f/2 gør det
nemmere at optage i svagt lys, hvilket giver
dig skarpe billeder med høj kontrast lige fra
uendelig afstand til makroafstand. Et godt valg
til landskaber og portrætter af mennesker i
deres sædvanlige omgivelser med enten stor
skarphedsdybde eller smuk baggrundsbokeh.

46°

62°

Objektivkonstruktion: 6 elementer i 5 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,25 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,23x
Filterstørrelse: 52 mm
Tilbehør: Modlysblænde HN-3 (ekstraudstyr) /
Objektivetui CL-0715 (ekstraudstyr)

Det legendariske NIKKOR 35mm /1,4-objektiv med manuel
fokus er nu blevet opgraderet til et AF-S-objektiv med den nyeste
digitalteknologi. Dette objektiv leverer et bemærkelsesværdigt højt
niveau af aberationskorrektion, hvilket giver flotte billeder selv ved
helt åbne blændeindstillinger. Nanokrystalbelægningen reducerer
dramatisk ghost- og flareeffekter under vidvinkeloptagelse, hvor
der kan være større risiko for disse effekter. Et godt valg til
natur- og landskabsbilleder, aftenmotiver og astrofotografering.

Dette vidvinkelobjektiv med fast brændvidde sikrer en knivskarp
billedgengivelse af alle punkter. Med den høje opløsning og skarpe
gengivelse er det muligt at skabe et flot kunstnerisk udtryk med
en naturlig og smuk bokeh i både forgrund og baggrund. Det er
ideelt til forskellige motiver såsom aftenlandskaber, landskaber og
portrætter.

Objektivkonstruktion: 11 elementer i 8 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,25 m
Maksimalt gengivelsesforhold:0,23x
Filterstørrelse: 58 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-70 / Objektivetui CL-0915

Objektivkonstruktion: 10 elementer i 7 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,3 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,19x
Filterstørrelse: 67 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-59 / Objektivetui CL-1118
Aspherical lens elements

: Asfæriske linseelementer

: ED-glaselementer

AF NIKKOR 50mm f/1.4D
Dette objektiv er udstyret med førsteklasses
optik og en ultrahurtig maksimumblænde
på f/1,4, der giver fremragende opløsning
og farvegengivelse. Et brugervenligt
standardobjektiv til både fine detaljer og
billeder med fantastisk bokeh.

63°

63°
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Objektivkonstruktion: 8 elementer i 7 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,45 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,14x
Filterstørrelse: 58 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-47 / Objektivetui CL-1013

ED glass elements

46°

Objektivkonstruktion: 7 elementer i 6 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,45 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,14x
Filterstørrelse: 52 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-2 (ekstraudstyr) /
Objektivetui CL-0715 (ekstraudstyr)

29

Mediumteleobjektiver – optimale til portrætter

AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

Dette objektiv anvender et nydesignet optisk system, som
omfatter nanokrystalbelægning, og har samme ultrahurtige
blændeåbning på f/1,4 med ni afrundede blændeblade til fantastisk
bokeh som sin forgænger. Derudover reducerer den nyudviklede
MF-drivmekanisme fokusforsinkelsen og medfører let betjening
i M/A-indstillingen. Forvent utroligt skarp, men alligevel naturlig
billedgengivelse ved portrætter, uanset om det drejer sig om
studiebilleder eller anden kommerciel optagelse udendørs.

28°30'

Objektivkonstruktion: 10 elementer i 9 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,85 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,11x
Filterstørrelse: 77 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-55 / Objektivetui CL-1118

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G © Ryo Ohwada
AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

Hurtigt normalobjektiv udviklet til Nikon Df

Utroligt skarpe, kompakte og
overkommelige objektiver med fast brændvidde

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Specialudgave)

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

© Cherie Stenberg Coté

Hurtigt normalobjektiv med
overvældende gengivelsesevne

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

Dette objektiv med fast brændvidde fanger motivets mindste
detaljer med høj opløsning og jævn, smuk bokeh. På trods af
den store blændeåbning er det muligt at tage skarpe og meget
kontrastrige billeder af fjerne motiver på maksimumblænden.
Punktformede lyskilder ved uendelig kan gengives i fin punktform
selv ved maksimal blændeåbning. Specialudviklet bokeh/
baggrundssløring afbilder motivet på en meget attraktiv måde med
naturlig dybdeskarphed. Din fotografiske kreativitet når
nye højder med den suveræne gengivelse, der realiserer to
modstridende faktorer. Alle disse fordele gør dette objektiv til en
enestående tilføjelse til NIKKOR-sortimentet.

Overkommeligt portrætobjektiv til såvel FX-som DX-fotografer.
Den hurtige f/1,8-blændeåbning og et nyt optisk design betyder,
at dette objektiv giver forbløffende detaljer og kvalitets-bokeh i et
overraskende let og kompakt objektivhus. Desuden giver Silent
Wave-motoren (SWM) lydsvag og glat AF.

Utrolig let og kompakt objektiv,
når man tager den hurtige f/1,8
maksimumblændeåbning og indbyggede
SWM-motor, som sikrer jævn AF,
i betragtning. Dette objektiv har et
nydesignet optisk system med asfærisk
linseelement, der giver en utrolig
skarphed og bokeh. Et godt valg til
portrætter, stilleben, svagt belyste
motiver m.m.
Det nuværende 50 mm f/1,8 G har fået nyt design, der passer til
designet af Nikon Df – det mindste og letteste kamera i FX-format –
og samtidig byder objektivet på en fremragende optisk ydelse og
er nemt at have med overalt. Objektivet, der er en hyldest til de
klassiske objektiver med manuel fokus, har et ydre design med
en flot finish i læderlook, en sølvfarvet aluminiumsring og en riflet
fokusring, der matcher Df's designelementer.

47°

47°

Objektivkonstruktion: 7 elementer i 6 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,45 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,15x
Filterstørrelse: 58 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-47 / Objektivetui CL-1013

AF NIKKOR 50mm f/1.8D

Objektivkonstruktion: 7 elementer i 6 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,45 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,15x
Filterstørrelse: 58 mm
Tilbehør: Modlysblænde HR-47 / Objektivetui CL-1013

Dette objektiv giver ikke alene naturlig
billedgengivelse og uovertruffen skarphed,
men er også ekstremt kompakt og let
takket være en vægt på kun ca. 155 g,
hvilket gør det nemt at medbringe, så
fotografen kan gribe næsten enhver
optagemulighed.

: Aspherical lens elements

: Asfæriske linseelementer
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Objektivkonstruktion: 9 elementer i 9 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,8 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,12x
Filterstørrelse: 67 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-62 / Objektivetui CL-1015

40°50'

46°

Objektivkonstruktion: 6 elementer i 5 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,45 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,15x
Filterstørrelse: 52 mm
Tilbehør: Modlysblænde HR-2 (ekstraudstyr) / Objektivetui
CL-0715 (ekstraudstyr)

28°30'

Objektivkonstruktion: 9 elementer i 6 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,58 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,12x
Filterstørrelse: 72 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-68 / Objektivetui CL-1015
: Aspherical lens elements
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Lysstærkt mediumteleobjektiv med
fast brændvidde og delikat bokeh-karakteristik

DC-objektiver til kreativ fokuskontrol

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

AF DC-NIKKOR 105mm f/2D
Med DC (Defocus Image Control) kan du
kontrollere omfanget af blød fokus
i forgrunden eller baggrunden på et
billede. Med en brændvidde på 105 mm
og en hurtig maksimumblænde på f/2
fungerer det godt som portrætobjektiv
med skarphed og fremragende bokeh.

23° 20'

Dette lysstærke mediumteleobjektiv er indbegrebet af NIKKOR's
unikke designkoncept med "tredimensionel hi-fi". Det leverer en
stor og smuk bokeh-effekt med glidende overgang i forhold til
fokusplanet med henblik på at tilgodese motivernes naturlige
dybde. Den fremragende optiske ydelse leverer høj opløsning selv
i billedernes periferi, skarp gengivelse af fjerne motiver – også ved
maksimumblænde – og glimrende gengivelse af punktformede
lyskilder. Tre ED-glaselementer reducerer den kromatiske
aberration, mens nanokrystalbelægningen effektivt minimerer
ghost- og flareeffekter. Den nyeste designteknologi kommer til
udtryk i det nyskabende optiske system på 105 mm f/1,4 med AF
samt stabil AE-styring med elektromagnetisk blændemekanisme.
Fluorbelægning er påført linseoverfladerne for at sikre nem
vedligeholdelse.

Objektivkonstruktion: 6 elementer i 6 grupper (plus én
beskyttelseslinse)
Tætteste fokusafstand: 0,9 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,13x
Filterstørrelse: 72 mm
Tilbehør: Built-in Modlysblænde / Objektivetui CL-38
(ekstraudstyr)

AF DC-NIKKOR 135mm f/2D
Dette objektiv anvender samme DC
(Defocus Image Control) som 105 mm
f/2D-objektivet, og brændvidden på
135 mm giver større telerækkevidde,
hvilket gør det ideelt til nærportrætter,
samtidig med at det giver mulighed for
at optage med en lav dybdeskarphed og
i svagt lys.

23° 10'
18°

Objektivkonstruktion: 14 elementer i 9 grupper
Tætteste fokusafstand: 1,0 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,13x
Filterstørrelse: 82 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-79 / Objektivetui CL-1218

Objektivkonstruktion: 7 elementer i 6 grupper (plus én
beskyttelseslinse)
Tætteste fokusafstand: 1,1 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,13x
Filterstørrelse: 72 mm
Tilbehør: Built-in Modlysblænde / Objektivetui CL-38
(ekstraudstyr)

Højtydende mediumteleobjektiv med ED-glas

Krystalklart og utrolig hurtigt teleobjektiv med VR

AF NIKKOR 180mm f/2.8D IF-ED

AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II

Dette objektiv er bemærkelsesværdigt
kompakt og nemt at håndtere
i forbindelse med hurtige
mediumtelebilleder og anvender NIKKORs
berømte ED-glas til at kompensere for
kromatisk aberration og levere klare billeder med høj kontrast, selv
ved maksimumblænden på f/2,8. Det er astronomiske fotografers
foretrukne objektiv, men det er også velegnet til nærportrætter,
sportsbilleder, der tages på kort afstand, teaterfotografering og
meget mere.

Utallige professionelle fotografer
stoler på dette teleobjektiv med
fast brændvidde, og det er blevet
brugt til at indfange mange vigtige
øjeblikke i sports- og teaterverdenen
og inden for portrætfotografering.
ED-glaselementer – herunder et
super ED-glaselement –
kompenserer for kromatisk aberration, mens nanokrystalbelægningen sikrer klare billeder under vanskelige lysforhold.
Vibrationsreduktion (VR) med en effekt svarende til 3,0 trin*
og en stor blændeåbning på f/2 øger det kreative potentiale.

13°40'

Objektivkonstruktion: 8 elementer i 6 grupper
Tætteste fokusafstand: 1,5 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,15x
Filterstørrelse: 72 mm
Tilbehør: Built-in Modlysblænde / Objektivetui CL-38

Det mest anerkendte teleobjektiv
med ast brændvidde til professionelle

Prime-teleobjektiv med en PF-linse (Phase Fresnel)

AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II

AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR

Dette meget anerkendte professionelle
superteleobjektiv har nu endnu
mere effektiv vibrationsreduktion
(VR) for at gøre det muligt at optage
håndholdte billeder med op til 3,0 trin*
længere tid. Nanokrystalbelægningen
reducerer ghost- og flareeffekter, hvilket er med til at skabe
fantastisk tydelige og klare billeder. Det bedste valg til
indendørssportsbilleder og sport med hurtige bevægelser.
8°10'

*Baseret på CIPA-standard. Denne værdi opnås, når objektivet monteres på et DSLRkamera i FX-format med zoom indstillet til den maksimale telefotoposition.

12°20'

Objektivkonstruktion: 13 elementer i 9 grupper
Tætteste fokusafstand: 1,9 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,12x
Filterstørrelse: 52 mm
Tilbehør: Modlysblænde HK-31 / Objektivetui CL-L1
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AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR © Robert Bösch

Objektivkonstruktion: 11 elementer i 8 grupper (plus ét
menisk glas til objektivbeskyttelse)
Tætteste fokusafstand: 2,3 m (AF); 2,2 m (MF)
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,15x (AF); 0,16x (MF)
Filterstørrelse: 52 mm
Tilbehør: Modlysblænde HK-30 / Objektivetui CL-L1

Dette teleobjektiv anvender som det første i NIKKOR-familien
et PF-linseelement (Phase Fresnel). Det giver et utrolig kompakt
og let objektivhus og mindsker samtidig kromatisk aberration.
Den høje optiske ydelse understøttes af et ED-glaselement og
nanokrystalbelægning. Vibrationsreduktion (VR) giver en effekt
svarende til 4,5 trin kortere lukkertid* i indstillingen Normal. Ideelt
til fotografering af mange forskellige motiver såsom sport, dyreliv,
landskaber og portrætter.

Brugervenligt, lethåndterbart teleobjektiv
8°10'

AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED

Objektivkonstruktion: 16 elementer i 10 grupper
Tætteste fokusafstand: 1,4 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,24x
Filterstørrelse: 77 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-73 / Objektivetui CL-M3 /
Stativkrave RT-1 (ekstraudstyr)

Dette objektiv giver en fremragende
balance mellem størrelse og billedkvalitet
og sikrer fantastisk skarphed, hvilket
gør det til et ideelt superteleobjektiv til
sports-, dyre- og rejsebilleder. Det er
også utrolig velegnet til motiver, der er
tættere på.
8°10'

Objektivkonstruktion: 10 elementer i 6 grupper
Tætteste fokusafstand: 1,45 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,27x
Filterstørrelse: 77 mm
Tilbehør: Built-in Modlysblænde / Objektivetui CL-M2

: ED-glaselementer

: Super ED-glaselement

: PF linseelement

*Baseret på CIPA-standard. Værdien opnås, når objektiver i DX-format monteres på et DSLRkamera i DX-format, eller når objektiver, der er kompatible med FX-formatet, monteres på et
DSLR-kamera i FX-format.
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Utroligt let, højtydende superteleobjektiv

Højtydende superteleobjektiv med en PF-linse (Phase
Fresnel), der muliggør håndholdte optagelser uden stativ

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR

AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR

Dette lysstærke superteleobjektiv på 500 mm med fremragende
gengivelse er ideelt til sportsmotiver. Brug af to linseelementer
med fluorit giver et objektivhus med en utrolig lav vægt på
ca. 3.090 g. Ud over fluoritelementer anvendes ED-glaselementer
og nanokrystalbelægning til at opnå en høj optisk ydelse med
minimal kromatisk aberration og ghostingeffekt. Vibrationsreduktion
(VR) giver en effekt svarende til 4,0 trin kortere lukkertid* i
indstillingen Normal og har nu Sport som en ny mulighed i VR.
Selv under kontinuerlig optagelse med høj hastighed opnås
suveræn AF-tracking, mens eksponeringen kontrolleres stabilt af en
elektromagnetisk blændemekanisme. Stativkraven med lejer sikrer
hurtigt og problemfrit skift mellem vandret og lodret optageposition.
Fluorbelægning øger holdbarheden og beskytter mod støv.

Brugen af et PF-linseelement gør konstruktionen utroligt kompakt
og let. Den overlegne vejrbestandighed gør objektivet ideelt
og pålideligt til optagelser under forskellige forhold. Det nyeste
optiske design, der anvender en PF-linse og tre ED-glaselementer,
giver billeder i høj opløsning med minimale farveskygger og er
optimeret til digitalkameraer med mange megapixels. Anvendelsen
af nyudviklede materialer sikrer, at flare-effekten, der kan opstå
som følge af PF-linsens egenskaber, reduceres på optimal vis.
Nanokrystalbelægning reducerer effektivt ghosting-/flareeffekter,
hvilket sikrer knivskarpe billeder – selv under stærk belysning.
Motiverne følges perfekt ved højere AF-hastigheder takket være
en lettere fokuslinsegruppe og indstillingen VR SPORT, der især er
effektiv til optagelser af motiver i bevægelse.

6°10'

Objektivkonstruktion: 16 elementer i 12 grupper
Tætteste fokusafstand: 2,6 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,17x
Filterstørrelse: 40,5 mm
Tilbehør: Modlysblænde HK-38 / Objektivetui CT-405

5°

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR © Sergey Gorshkov
Objektivkonstruktion: 19 elementer i 11 grupper
Tætteste fokusafstand: 3,0 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0.18×
Filterstørrelse: 95 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-84 / Objektivetui CL-M5

Superteleobjektiv i den nye generation
med let objektivhus og høj optisk ydelse

Superteleobjektiv i den nye generation
med let objektivhus og høj optisk ydelse

Imponerende superteleobjektiv med fluorit

AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR
AF-S TELECONVERTER TC800-1.25E ED

AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR

Dette lysstærke superteleobjektiv på 600 mm har en fremragende
optisk ydelse i et meget let objektivhus. Brug af to linseelementer
med fluorit giver et objektivhus med en utrolig lav vægt på
ca. 3.810 g. Desuden anvendes ED-glaselementer og
nanokrystalbelægning til at give en høj optisk ydelse med minimal
kromatisk aberration og ghostingeffekt. Vibrationsreduktion (VR)
giver en effekt svarende til 4,0 trin kortere lukkertid* i indstillingen
Normal. Desuden anvendes indstillingen Sport til at skabe stabile
søgerbilleder, selv ved optagelse af motiver, der bevæger sig hurtigt,
f.eks. vilde dyr. Selv under kontinuerlig optagelse med høj hastighed
opnås suveræn AF-tracking, mens eksponeringen kontrolleres
stabilt af en elektromagnetisk blændemekanisme. Stativkrave med
lejer sikrer hurtigt og problemfrit skift mellem vandret og lodret
optageposition. Fluorbelægning øger holdbarheden og beskytter mod
støv.

Dette lysstærke superteleobjektiv på 500 mm med fremragende
gengivelse er ideelt til sportsmotiver. Brug af to linseelementer
med fluorit giver et objektivhus med en utrolig lav vægt på
ca. 3.090 g. Ud over fluoritelementer anvendes ED-glaselementer og
nanokrystalbelægning til at opnå en høj optisk ydelse med minimal
kromatisk aberration og ghostingeffekt. Vibrationsreduktion (VR)
giver en effekt svarende til 4,0 trin kortere lukkertid* i indstillingen
Normal og har nu Sport som en ny mulighed i VR. Selv under
kontinuerlig optagelse med høj hastighed opnås suveræn AF-tracking,
mens eksponeringen kontrolleres stabilt af en elektromagnetisk
blændemekanisme. Stativkraven med lejer sikrer hurtigt og problemfrit
skift mellem vandret og lodret optageposition. Fluorbelægning øger
holdbarheden og beskytter mod støv.

Med en brændvidde på 800 mm er dette objektiv lige det, sportsog pressefotografer har ventet på. Ved hjælp af fluorit, ED-glas og
nanokrystalbelægning leverer dette objektiv knivskarpe billeder med
minimal kromatisk aberration, ghosting og flare. Problemfri superteleoptagelser understøttes af en elektromagnetisk blændemekanisme
samt vibrationsreduktion (VR) med en effekt svarende til en lukkertid på
4,5 trin* kortere (4,0 trin* med AF-S-TELECONVERTER TC800-1.25E
ED). Ved at anvende fluorit og en magnesiumlegering i konstruktionen
er objektivet blevet både let og samtidig robust. Ved hjælp af den
særlige telekonverter på 1,25 x med ED-glas kan brændvidden
forlænges til 1000 mm, mens den fremragende gengivelse bevares.
• Kompatible AF-telekonvertere: [AF er mulig, når monteret på f/8-kompatible kameraer]
AF-S TELEKONVERTER TC800-1.25E ED/AF-S TELEKONVERTER TC-14E III, [kun MF]
AF-S TELEKONVERTER TC-20E III/AF-S TELEKONVERTER TC-17E II.

3°10'

4°10'

Objektivkonstruktion: 16 elementer i 12 grupper (plus ét
menisk glas til objektivbeskyttelse)
Tætteste fokusafstand: 4,4 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,14x
Filterstørrelse: 40,5 mm
Tilbehør: Modlysblænde HK-40 / Objektivetui CT-608

5°

Objektivkonstruktion: 16 elementer i 12 grupper (plus ét
menisk glas til objektivbeskyttelse)
Tætteste fokusafstand: 3,6 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,15x
Filterstørrelse: 40,5 mm
Tilbehør: Modlysblænde HK-34 / Objektivetui CT-505
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: ED-glaselementer

AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR © Junichi Noguchi

: Fluorit

: PF linseelement

*Baseret på CIPA-standard. Værdien opnås, når objektiver i DX-format monteres på et DSLRkamera i DX-format, eller når objektiver, der er kompatible med FX-formatet, monteres på et
DSLR-kamera i FX-format.

: Fluorites

: ED glass elements

Med AF-S TELECONVERTER TC800-1.25E
ED monteret
[Bemærk] Den medleverede AF-S
TELECONVERTER TC800-1.25E ED
er en dedikeret telekonverter til AF-S
NIKKOR800mmf/5.6EFLEDVRVR, og den
kan ikke monteres på andre objektiver.
Den forhandles separat.

Objektivkonstruktion: 20 elementer i 13 grupper
Tætteste fokusafstand: 5,9 m (AF); 5,8 m (MF)
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,15x (AF); 0,15x (MF)
Filterstørrelse: 52 mm
Tilbehør : Modlysblænde HK-38 / Objektivtaske CT-801 /
AF-S TELECONVERTER TC800-1,25E ED
AF-S TELECONVERTER TC800-1,25E ED*1
Objektivkonstruktion: 5 elementer i 3 grupper
Vægt: 135 g
Diameter x længde*2: 62,5 x 16 mm
*1 Brændvidden øges med 1,25x.
*2 Afstand fra kameraets objektivfatningsplan.
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NIKKOR F-OBJEKTIVER
TIL SPECIALFORMÅL

FISKEØJEOBJEKTIVER

Disse specialobjektiver er udstyret med en ultravid billedvinkel, der bøjer og forvrænger motivet, efterhånden som det
når ud til billedets kanter. Prøv at fotografere motiver fra forskellige steder og synsvinkler med et fiskeøjeobjektiv, og
se, hvordan selv de mest almindelige motiver kan forvandles til ekstraordinære fotografier.

Det første NIKKOR-fiskeøjezoomobjektiv
med to fiskeøjeeffekter

AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED

Lad dig ikke narre af navnet. Objektiver til specialformål er ikke kun til specielle lejligheder. Denne
kategori omfatter fiskeøjeobjektiver, PC-objektiver (Perspective Control) og makro-objektiver. Hvert
specialobjektiv giver dig mulighed for at se verden på en helt ny måde og kan gøre fotografering
endnu sjovere og mere kreativ.
Med dette fiskeøjezoomobjektiv opnås både cirkulære og
fuldformat-fiskeøjeeffekter, der giver et detaljeret billedudtryk.
Tre ED-glaselementer hjælper med at reducere lateral
kromatisk aberration for at få skarpe billeder med stor kontrast.
Nanokrystalbelægningen kontrollerer effektivt de ghost- og
flareeffekter, som kan forekomme med en billedvidvinkel på op
til 180°, så der opnås tydelige og klare billeder. For at opnå stor
pålidelighed anvendes en støv- og dråbebeskyttet struktur, og med
flourbelægningen sikres en nem vedligeholdelse.
AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED

© Joshua Cripps

8 mm 180°
15 mm 175°

Objektivkonstruktion: 15 elementer i 13 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,16 m.
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,34×
Tilbehør: Modlysblænde HB-80 / Objektivetui CL-1218

8 mm (FX-format)

15 mm (FX-format)

At the DX mark (DX-format)

Cirkulært fiskeøje

Fiskeøje,
rektangulært

Fiskeøje, rektangulært

: Billedområde (DX-format)
: Billedområde (FX-format)
: Billedcirkel

Skarpt, FX-format fiskeøjeobjektiv
til dramatiske perspektiver

Sjovt, kompakt fiskeøjeobjektiv til DX-fotografer

AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5mm f/2.8G ED

180°
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AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Dette kompakte og lette
fiskeøjeobjektiv er udelukkende
beregnet til kameraer i DX-format.
Takket være den enorme billedvinkel
på 180° og de unikke bøjningseffekter
får alle motiver en helt ny dimension
gennem søgeren, hvilket gør alt,
du optager, sjovt. Objektivet giver
skarphed i hele billedet og mulighed for
at komme helt tæt på motivet – blot 3
cm fra objektivets forside.

© Fabrice Wittner

Udvid dine muligheder
for at skabe nye dimensioner

DX

AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED

NIKKORs uforlignelige optiske
ydelse sikrer ensartet skarphed lige
fra motiver på uendelig afstand til
motiver, der er helt tæt på, hvilket
giver smukke og dramatiske billeder
med den enestående ”alternative
virkelighed”, der kan opnås ved
ultravidvinkelfotografering. Fire filtre
af bajonettypen kan monteres på
objektivets bagside, hvilket giver flere
muligheder for kreative filtereffekter.
180°

Objektivkonstruktion: 8 elementer i 5 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,25 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,09×
Tilbehør: Fast modlysblænde / Objektivetui CL-0715
(ekstraudstyr), filter L37C, A2, B2, O56

Objektivkonstruktion: 10 elementer i 7 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,14 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,20×
Tilbehør: Fast modlysblænde / Objektivetui CL-0715

: Asfæriske linseelementer

: ED-glaselementer

37

PC OBJEKTIVER/
PC MAKRO-OBJEKTIVER

Takket være NIKKORs unikke PC-tilt- og shiftfunktion (Perspective Control) giver disse objektiver dig kontrol over
perspektiverne, forvrængningen og dybdeskarpheden i dine billeder. PC-objektiver giver dig større mulighed for at
anvende professionelle kreative teknikker, som normalt kun er mulige med NIKKOR-objektiver til storformat.

MAKRO-OBJEKTIVER

Disse optiske vidundere tager nærbilleder med gengivelse på op til faktisk størrelse, så selv de fineste detaljer
indfanges i deres rigtige størrelse på sensoren. Uanset om du optager makrobilleder, portrætter eller andre motiver,
kan du forvente utrolig skarphed, smuk baggrunds-bokeh og et bredt udvalg af fokusafstande fra 1:1 som det
nærmeste til uendelig.

Højtydende ultravidvinkelobjektiv med perspektivkontrol

PC-objektiver, der giver større
frihed med hensyn til perspektivkontrol

Kompakt og prisoverkommeligt
DX makro-objektiv med en utrolig klarhed

PC NIKKOR 19mm f/4E ED

PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G

Dette objektivs brændvidde på 19 mm giver en billedvinkel,
som fotografer inden for arkitektur og interiører er fortrolige
med. Shiftmekanismens mekaniske struktur tillader jævn og
præcis justering af shift-positionen og eliminerer behovet for
låsning, hvilket sikrer en bekvemt fungerende shift-funktion.
Tilt-funktionen kan ved hjælp af rotationsmekanismen bruges
parallelt med eller vinkelret på shift-funktionen – alt efter den
aktuelle optagelsessituation. Med den nyeste teknologi opnås der
en uovertruffen optisk ydelse, hvilket sikrer høj opløsning – også i
billedperiferien – samt et fladt billedplan. Tre ED-glaselementer og
to asfæriske linseelementer samt nanokrystalbelægning anvendes
til yderligere at forbedre billedkvaliteten. En smudsafvisende
fluorbelægning er påført for at sikre nem vedligeholdelse.
Dette højtpræsterende PC-objektiv stimulerer fotografernes
kreativitet, fordi det gør det muligt at opnå et raffineret, personligt
billedudtryk.
Kompatible kameraer: D5, D4-serien, D3-serien, Df, D850, D810-serien og D500 kan
benyttes uden nogen begrænsninger. I forbindelse med D800-serien, D750, D700, D610,
D600, D300-serien, D7500, D7200, D7100, D7000, D5600, D5500, D5300, D5200,
D5100, D5000, D3400, D3300, D3200 og D3100 er nogle kombinationer af shift- og
rotationsfunktionen muligvis ikke tilgængelige på grund af objektivets kontakt med
kamerahuset.

97°

Objektivkonstruktion: 17 elementer i 13 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,25 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,18×
Tilbehør: Objektivetui CL-1120

Medium PC-teleobjektiv med makroegenskaber

PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D
Dette PC-mediumteleobjektiv muliggør
brug af tilt- og shiftfunktion samt
drejemekanisme med drejning på +/90°, og det kan også bruges til mikrooptagelse på op til 1/2x faktisk størrelse.
Et godt valg til portrætter på lang afstand,
naturbilleder og reklamebilleder med unikt
kontrollerede perspektiver. Automatisk
blændestyring er mulig med den elektromagnetiske blænde.
Nanokrystal-belægningen anvendes til at reducere ghosting- og
flareeffekter.

Dette vidvinkel-PC-objektiv dækker
en billedvinkel på 84° og er udstyret
med tilt- og shiftfunktion samt en
drejemekanisme, der muliggør
drejning på +/-90°. Det er ideelt til
arkitektur, bylandskaber, generel
indendørsfotografering og natur.
Automatisk blændestyring er mulig
med den elektromagnetiske blænde. Nanokrystalbelægningen
reducerer ghosting- og flareeffekter.

Kompakte og alsidige standard mikro-objektiver

DX

AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED

Dette utroligt lette, kompakte og handy
makro-objektiv er et exceptionelt
supplement til DX-kameraer. Ud over
muligheden for nærbilleder i naturlig
størrelse (1X) er brændvidden på
40 mm god til at håndtere en række
motiver, herunder portrætter. Et
fremragende Micro NIKKOR til alle
DX-fotografer.

Objektivet giver fantastisk skarpe billeder
op til faktisk størrelse (1x) ved alle
blændetrin med utrolig bokeh. Nanokrystalbelægningen reducerer effektivt ghostingog flareeffekter, der opstår under stærk
belysning, f.eks. ved modlys. Takket være
objektivets store fokuseringsområde er
fotografen ikke begrænset til at foretage
ekstrem makrofotografering, men kan
bruge det til de fleste motiver.

Kompatible kameraer: D5, D4-serien, D3-serien og D500 kan benyttes uden nogen
begrænsninger. I forbindelse med Df, D850, D810-serien, D800-serien, D750, D700,
D610, D600, D300-serien, D7500, D7200, D7100, D7000, D90, D5600, D5500,
D5300, D5200, D5100, D5000, D3400, D3300, D3200 og D3100 og D3000 er nogle
kombinationer af shift- og rotationsfunktionen muligvis ikke tilgængelige på grund af
objektivets kontakt med kamerahuset.
84°

Objektivkonstruktion: 13 elementer i 10 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,21 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,36×
Filterstørrelse: 77 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-41 / Objektivetui CL-1120

39°40'

Objektivkonstruktion: 12 elementer i 9 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,185 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1,00×
Filterstørrelse: 62 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-42 / Objektivetui CL-1018

38°50'

Objektivkonstruktion: 9 elementer i 7 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,163 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1,00×
Filterstørrelse: 52 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-61 / Objektivetui CL-0915

AF Micro-NIKKOR 60mm f/2.8D
Dette objektiv, som længe har været
meget populært, giver tydelige billeder
ved alle fokuseringsafstande lige fra
uendelig til faktisk størrelse (1x). Det er
ideelt til generelle nærbilleder, portrætter,
landskaber, kopieringsarbejde og meget
mere.

PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED
Med en hurtig blændeåbning på f/2,8
kan dette standard-PC-objektiv også
bruges til makro-fotografering med
optagelse på op til 1/2x faktisk størrelse,
og det er desuden udstyret med tiltog shiftfunktion og drejemekanisme,
der muliggør drejning på +/-90°.
Det er perfekt til reklamebilleder,
produktbilleder, naturfotografering og alle andre motiver, hvor
der kræves et naturligt perspektiv og fine detaljer. Automatisk
blændestyring er mulig med den elektromagnetiske blænde.
Nanokrystalbelægningen anvendes til at reducere ghosting- og
flareeffekter.

39°40'

Objektivkonstruktion: 8 elementer i 7 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,219 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1,00×
Filterstørrelse: 62 mm
Tilbehør: Modlysblænde HN-22 (ekstraudstyr) /
Objektivetui CL-0815 (ekstraudstyr)

Kompatible kameraer: D5, D4-serien, D3-serien, Df, D850, D810-serien, D800-serien,
D750, D700, D610, D600, D500, D300-serien, D7500, D7200, D7100, D7000, D90,
D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3400, D3300, D3200, D3100 og D3000
kan benyttes uden nogen begrænsninger.

51°

Objektivkonstruktion: 9 elementer i 8 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,253 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,50×
Filterstørrelse: 77 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-43 / Objektivetui CL-1120

Kompatible kameraer: D5, D4-serien, D3-serien, Df, D850, D810-serien, D800-serien,
D750, D700, D610, D600, D500, D300-serien, D7500, D7200, D7100, D7000, D90,
D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3400, D3300, D3200, D3100 og D3000
kan benyttes uden nogen begrænsninger.

28°30'

38

Objektivkonstruktion: 6 elementer i 5 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,39 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 0,50×
Filterstørrelse: 77 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-22 / Objektivetui CL-1120

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G © Sonoe
: Asfæriske linseelementer

: ED-glaselementer

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G © Sonoe
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OBJEKTIVER MED MANUEL FOKUS
Dette fine program omfatter otte objektiver med fast brændvidde, herunder to makroobjektiver.
Objektivnavn

AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR © Scott A. Woodward

AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED © Ryo Owada

Objektivkonstruktion Tætteste fokusafstand
Maksimalt
[grupper/elementer]
[m]
gengivelsesforhold [x]

Filtergevindstørrelse [mm]

Modlysblænde Objektivetui
(ekstraudstyr) (ekstraudstyr)

NIKKOR 20 mm f/2.8

9/12

0,25

1/8,3

62

HK-14

CL-0915

NIKKOR 24 mm f/2.8

9/9

0,3

1/8,8

52

HN -1

CL-0915

NIKKOR 28 mm f/2.8

8/8

0,2

1/3,9

52

HN -2

CL-0815

NIKKOR 35 mm f/1.4

7/9

0,3

1/5,6

52

HN -3

CL-0915

NIKKOR 50 mm f/1.2

6/7

0,5

1/7,9

52

HS -12/ HR -2

CL-0915

NIKKOR 50 mm f/1.4

6/7

0,45

1/6,8

52

HS -9/ HR -1

CL-0815

Micro-NIKKOR 55mm f/2.8 /
Mellemring PK-13

5/6

0,25
(0,225)

1/2 (1)

52

HN -3

CL-0915

Micro-NIKKOR 105mm f/2.8 /
Mellemring PN-11

9/10

0,41
(0,37)

1/2 (1/0,88)

52

HS -14
(medfølger)

CL-1018 /
CL-38

* Tætteste fokusafstand er afstanden fra markeringen af kameraets fokusplan til motivet.
* Værdierne i parenteserne er gældende, når mellemring PK-13 eller PN-11 bruges.

Alsidigt, højtydende makro-objektiv til DX-fotografer

AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR

Velafbalanceret makro-objektiv med VR

DX

Det er kompakt og let, selv med den indbyggede
vibrationsreduktion (VR) med en effekt svarende til 3,0 trin*,
hvilket muliggør mere stabil håndholdt optagelse. Takket være
en stor arbejdsafstand og kontinuerlig autofokus fra uendelig til
faktisk størrelse (1x) giver dette objektiv en utrolig skarphed og
baggrunds-bokeh til makromotiver, portrætter, naturbilleder og
meget mere.
* Baseret på CIPA-standard. Denne værdi opnås, når objektivet er monteret på et DSLRkamera i DX-format.

18°50'

Objektivkonstruktion: 14 elementer i 10 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,286 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1,00×
Filterstørrelse: 52 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-37 / Objektivetui CL-1018

AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
Dette makro-mediumteleobjektiv er
udstyret med vibrationsreduktion (VR)
med en effekt svarende til 3,0 trin*
til nem håndholdt makrooptagelse.
Objektivet giver sprøde og samtidig
naturlige billeder inden for alle
fotograferingsgenrer. Den større
brændvidde giver et stort arbejdsområde ved optagelse af
nærbilleder af blomster, insekter og andre smådyr. Det tager også
fantastiske portrætter. Nanokrystalbelægningen reducerer effektivt
ghosting- og flareeffekter.

23°20'

Objektivkonstruktion: 14 elementer i 12 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,314 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1,00×
Filterstørrelse: 62 mm
Tilbehør: Modlysblænde HB-38 / Objektivetui CL-1020

Kraftigt makro-teleobjektiv med stor arbejdsafstand

AF Micro-NIKKOR 200mm f/4D IF-ED
Objektivet udnytter den lange
arbejdsafstand på 0,26 m ved faktisk
størrelse og er dermed ideelt til at
optage blomster, insekter og andre
smådyr uden at forstyrre dem.
NIKKOR-glasset sikrer klare billeder
med høj kontrast uanset blændetrin, og
objektivet fungerer også fremragende
som almindeligt teleobjektiv.
12°20'

Objektivkonstruktion: 13 elementer i 8 grupper
Tætteste fokusafstand: 0,5 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1,00×
Filterstørrelse: 62 mm
Tilbehør: Modlysblænde HN-30 (ekstraudstyr) /
Objektivetui CL-45

: Asfæriske linseelementer
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Ekstraudstyr Tilbehør
AF-S-telekonvertere
Telekonvertere øger den oprindelige brændvidde med 2x, 1,7x eller 1,4x, når de monteres mellem et AF-S/AF-I-objektiv og kamerahuset.
Deres fremragende optiske ydelse bevarer de oprindelige objektivers førsteklasses billedfordele, samtidig med at de også understøtter
signaltransmissionen.

AF-S Teleconverter TC-20E III

AF-S Teleconverter TC-17E II

AF-S Teleconverter TC-14E III

Denne telekonverter øger brændvidden 2x
og mindsker blændeåbningen med 2 trin.

Denne telekonverter øger brændvidden
1,7x og mindsker blændeåbningen med
1,5 trin.

Denne telekonverter øger brændvidden
1,4 x og mindsker blændeåbningen med
1 trin. For- og bagsiden er forsynet med
fluorbelægning.

Følgende AF-S og AF-I NIKKOR-objektiver er kompatible med AF-S-telekonvertere.
AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED*1
AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
AF-S VR NIKKOR 200mm f/2G IF-ED
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II
AF-S VR NIKKOR 300mm f/2.8G IF-ED
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8D IF-ED II*5
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8D IF-ED*5
AF-I NIKKOR 300mm f/2.8D IF-ED*5
AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR*2
AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED*3*5
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8D IF-ED II*5

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8D IF-ED*5
AF-I NIKKOR 400mm f/2.8D IF-ED*5
AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR*3
AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR*3
AF-S NIKKOR 500mm f/4D IF-ED II*3*5
AF-S NIKKOR 500mm f/4D IF-ED*3*5
AF-I NIKKOR 500mm f/4D IF-ED*3*5
AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR*4
AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR*3
AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR*5
AF-S NIKKOR 600mm f/4D IF-ED II*3*5
AF-S NIKKOR 600mm f/4D IF-ED*3*5
AF-I NIKKOR 600mm f/4D IF-ED*3*5

*1 Autofokus kan ikke bruges.
*2 Autofokus med TC-20E III/TC-17E II kan anvendes ved montering på et f/8kompatibelt autofokuskamera med AF indstillet til AF-S.
*3 Autofokus med TC-20E III/TC-17E II kan anvendes ved montering på et f/8kompatibelt autofokuskamera.
*4 Autofokus med TC-14E III kan anvendes ved montering på et f/8-kompatibelt
autofokuskamera. Autofokus med TC-20E III/TC-17E II kan ikke anvendes.
*5 Ikke kompatibel med TC-14E III.
*6 Når en indbygget telekonverter bruges sammen med TC-14E III/TC-14E II/TC-14
III, kan der anvendes autofokus ved montering på et f/8-kompatibelt kamera.
Når en indbygget telekonverter bruges sammen med TC-17E II/TC-20E/TC-20 III,
kan der ikke anvendes autofokus. Uden en indbygget telekonverter er autofokus
kun mulig med et f/8-kompatibelt kamera.

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR*4
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G IF-ED
AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR*3
AF-S Zoom-NIKKOR 80-200mm f/2.8D IF-ED*5
AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR*4
AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR*6
AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II*3
AF-S VR Zoom-NIKKOR 200-400mm f/4G IF-ED*3
AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR*4

• Andre objekter kan ikke anvendes. Monter ikke andre objektiver, da de bageste linseelementer vil berøre og måske vil
beskadige telekonverterelementerne.
• Funktionen til vibrationsreduktion (VR) fungerer med VR-objektiver, når de bruges sammen med følgende af Nikons
spejlreflekskameraer: DSLR-kameraer i FX/DX-format samt analoge spejlreflekskameraer F6, F5, F100, F80-serien,
F75-serien og F65-serien.
• Afhængigt af kombinationen med digitale og filmbaserede spejlreflekskameraer vises oplysningerne om
telekonverterens brændvidde måske ikke korrekt i Exif-data. Se brugervejledningen til den relevante telekonverter for
at få yderligere oplysninger.
• AF-S TELEKONVERTER TC800-1.25E ED medfølger til AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR og sælges ikke særskilt.
Se side 30 for at få yderligere oplysninger.
• Når den effektive blændeåbning er f/ 5,6 til f/ 8, er autofokus mulig ved montering på et f/ 8 - kompatibelt
autofokuskamera. Det fokuspunkt, der anvendes til autofokus eller manuel fokus med elektronisk afstandsmåler, er
imidlertid begrænset til at være det midterste. Fokus kan eventuelt heller ikke opnås ved optagelse af motiver med lav
kontrast eller motiver i dårlig belysning.

: ED-glaselementer
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NIKKOR-TEKNOLOGI

EKSTRA TILBEHØR
Mellemringe
n Mellemring PK 11A, 12, 13

Disse mellemringe er beregnet til NIKKOR-objektiver med
AI-systemet (Automatic maximum aperture Indexing). Der
kan opnås syv mellemlængder, når de bruges enkeltvis eller i
forskellige kombinationer.
* Lysmåleren kan ikke bruges med kameraer, der ikke er udstyret med en
lysmålerkoblingsarm, som f.eks. D5500 og D3400.

n Adapter Ring BR-3

Denne adapter omdanner bajonetfatningen på omvendt
monterede objektiver til gevindet på 52 mm, der bruges til filtre
og modlysblænder (bajonetmodlysblænder af typen HB kan ikke
bruges).

n Macro Adapter Ring BR-2A/BR-5

Disse mellemringe, der monteres omvendt på objektivet, kan
monteres direkte eller ved hjælp af bælgudstyret. Ved optagelse
med et gengivelsesforhold, der er større end 1x, kan der opnås
endnu bedre objektivydelse ved at montere ringen omvendt på
objektivet. BR-2A er kompatibel med objektiver,
der er udstyret med
52-mm-frontudstyr, og
BR-5 (sammen med BR-2A)
er kompatibel med
objektiver, der er udstyret
med 62-mm-filterindskruning. PK-11A PK-12 PK-13
BR-2A BR-3 BR-5

Filtre/holdere

Modlysblænder

n NC-filter (farveneutralt)

Modlysblænder reducerer falsk lys, der kan forringe
billedkvaliteten, og minimerer samtidig ghosting- og flareeffekter.
De kan også bruges til objektivbeskyttelse. Der findes en
modlysblænde til alle typer NIKKORobjektiver. De er opdelt i henhold til
monteringsmetode og materialer:
HB (bajonet), HN (påskruning), HK
(påstik), HS (snap-on) og
HR (gummipåskruning).

Dette filter er ideelt til objektivbeskyttelse og påvirker ikke objektivets
farvebalance (det synlige lysspektrum). Dets flerlagsbelægning
forhindrer lysreflektion inde i glasset.

n Softfokusfilter

Dette filter giver billeder en moderat blød og smuk sløringseffekt.
Det er godt til forskellige optagesituationer såsom
portrætfotografering.

n Cirkulært polarisationsfilter II

Ved dramatisk at reducere reflektionerne muliggør
polarisationsfiltre direkte optagelse af motiver gennem glas og
motiver, der befinder sig i vand, og giver bedre billedkvalitet, når
du indfanger andre ikke-metal-genstande, der reflekterer lys.
Polarisationsfiltre mindsker også det reflekterende lys i damp og
bittesmå støvpartikler i luften, så gengivelsen af en blå himmel
bliver endnu mere blå.

n Bajonetfilter: Ultraviolet L37C

Dette filter absorberer ultraviolet lys og giver klare billeder med
høj kontrast. L37C er udstyret med flerlagsbelægning for at
reducere reflektion. Det kan også bruges til objektivbeskyttelse.

n Cirkulært polarisationsfilter (påstik)

Dette filter er beregnet til brug med teleobjektiver, der er
udstyret med en filterholder til påstik, og reducerer reflekteret
lys og fremhæver klarheden og farven, samtidig med at effekten
af sollysreflektion i luftbåren vanddamp og støv mindskes.
Polarisationsfiltre gør også himlens blå farve mørkere uden at
påvirke kontrasten, hvorved dit motiv fremhæves endnu mere.
Ved farveoptagelse eliminerer filteret farveskær, der forårsages
af reflekteret lys.

NAL-1 Zoom/fokusarm
Når dette objektivudstyr er monteret på en zoomring eller en
fokusring, er det muligt at få en mere jævn zoom og fokusering.
Det er især nyttigt, når der zoomes under videooptagelse samt
til fin manuel fokusering.

FT1-fatningsadapter
FT1-fatningsadapteren gør det muligt at bruge
NIKKOR-objektiver med F-fatning sammen med
Nikon 1-kameraer udstyret med Nikon 1-fatning.
Billedvinklen for et objektiv med F-fatning, der
er monteret på FT1, svarer til et objektiv i 35
mm-format med en brændvidde, der er ca. 2,7x
længere.

Kendt for sin pålidelighed, klarhed og hengivenhed over for passionerede fotografers behov er
NIKKOR, Nikons eksklusive objektivmærke, på stadig jagt efter at skabe den fineste optik i verden.
Ved at leve op til vores ekstremt strenge krav og ved at teste både i laboratoriet og under en lang
række faktiske optagesituationer skaber Nikon således teknologier, der gør NIKKOR-objektiver til det
bedste valg til enhver form for stillbilleder eller bevægelige billeder.

T E K N O LO G I E R
TIL NIKKOR
Z-OBJEKTIVER
Multi-fokuseringssystem
Takket være kombinationen af flere AF-drevenheder, der
giver drivkraft med høj hastighed og med stor nøjagtighed,
styres fokusgruppernes placering præcist, hvilket resulterer i
ekstremt nøjagtig og hurtig AF-styring. Ved drastisk reduktion af
forvrængning leveres desuden fremragende billedydelse over
hele billedområdet, også de helt nære afstande. Selv når man
optager motiver ved tætteste fokusafstand, hvor der er risiko
for aberrationer, kan der optages billeder i høj opløsning med
minimale defekter.
Anvendelige objektiver: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S,
NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

ARNEO-belægning
Med dette flerlags linsebelægningssystem opnås ultralav reflektion
stabilt over hele det synlige lysområde takket være høj tæthed og
ensartet tykkelse i belægningslaget. Takket være Nikons originale
fabrikationsteknologi med et tyndt belægningslag og en optimeret
algoritme kan der opnås refleksion med ensartet kvalitet, der er
meget tættere på designværdierne for hvert objektiv. Anvendt
sammen med nanokrystalbelægning, der er specifikt effektivt til
indkommende lys fra en diagonal retning, kan der pålideligt opnås
klare og sprøde billeder med minimale ghost- og flareeffekter, selv
når en lyskilde er placeret inde i motivet.
Anvendeligt objektiv: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

Uden ARNEO-belægning
Indkommende lys
Reflekteret lys
Konventionel
multilagsbelægning
Linse

ARNEO-belægning
Indkommende lys
Reflekteret lys
ARNEO-belægning
Linse
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Denne type objektiv har ED-glas (ED = Extra-low Dispersion
(ekstralav spredning)), der mindsker farveskygger, og det har ikkesfæriske overflader på den ene eller begge sider af glasset. Det
udnytter fordelene ved både ED-glas og en asfærisk linse fuldt ud
og korrigerer effektivt forskellige objektivaberrationer som lateral
kromatisk aberration, slørdannelse i periferien samt forvrængning
og sfærisk aberration, så der opnås en fremragende gengivelse.
Korrektion af aberration opnås med ED-glas og asfærisk linse i ét
element, hvilket bidrager til objektivets kompakthed. Anvendes i
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR.
Billede af asfærisk ED-glas
Asfærisk ED-glas: Giver fremragende gengivelse ved at udnytte fordelene ved både ED-glas og
en asfærisk linse fuldt ud
ED-glas: Gør det muligt at fremstille linser med suveræn
skarphed og farvekorrektion ved at minimere kromatisk aberration

Optisk
akse

Optisk
akse
Kromatisk aberration
(farveskygger): Large

Normal linse

Kromatisk aberration
(farveskygger): Small

ED-glas

Asfærisk linse: Fjerner stort set problemet med slør og andre typer objektivaberration
Billedplan

PF-linse (Phase Fresnel)

Asfærisk linse

Asfærisk ED-glas

Konceptuelt
billede

Fokuspunkt Sfærisk
aberration

Normalt linse

Billedplan

Konceptuelt
billede

Fokuspunkt

Denne type linse har ikke-sfæriske
overflader på den ene eller begge
sider af glasset for at eliminere visse
typer linseaberration. Disse asfæriske
elementer er især nyttige til korrektion
af forvrængningen i vidvinkelobjektiver.
Disse forvrængninger forårsages af
variationer i forstørrelsen af billedet,
afhængigt at afstanden fra den optiske
akse. Asfæriske linseelementer
korrigerer disse forvrængninger ved
hjælp af ikke-sfæriske overflader med
konstant skiftende krumningsradius.
Siden 1960'erne har Nikons teknikere
udviklet designteorier og linsebehandlingsteknikker for at gøre den
asfæriske linse endnu bedre. I 1968
blev OP Fisheye-NIKKOR 10mm f/5.6
det første udskiftelige objektiv med
asfæriske linseelementer til SLRkameraer. Siden da har objektiver med
asfæriske linser været en vigtig del
af NIKKOR-objektivserien, og hver ny
tilføjelse til sortimentet har betydet
endnu bedre kontrast, opløsning og
kompakt design.

Oversigtsbillede over
forvrængningskorrektion

Forvrængning undertrykkes

Oversigtsbillede over
korrektion af sfærisk
aberration

Sfærisk
aberration

Normal linse

Asfærisk linse
Refraktivt brydningsindeks
ændres konstant fra midten
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PF-linsen (Phase Fresnel), der er udviklet af
Nikon, kompenserer effektivt for kromatisk
aberration ved hjælp af fænomenet
billeddiffraktion*. Kombineret med en normal
glaslinse betyder det en fremragende ydelse
for kromatisk aberrationskompensation. I
sammenligning med mange almindelige
Konceptuelt billede af PFkameraobjektiver, der anvender et optisk
linsens (Phase Fresnel)
udseende
system med billedrefraktion, kan der opnås
et utrolig kompakt og let objektivhus med et mindre antal
linseelementer.
Et almindeligt udskifteligt objektiv danner et billede på et billedplan
ved hjælp af billedrefraktion. Graden af lysrefraktion afhænger
af farven (bølgelængden), og billeddannelsen sker i rækkefølgen
blå (B), grøn (G) og rød (R), startende med delen tæt på linsen.
Den farveafvigelse, som kaldes kromatisk aberration, giver
farvegennemslag og forringer de billeder, der tages.
Med PF-linser (Phase Fresnel) sker billeddannelsen derimod i
rækkefølgen rød (R), grøn (G) og blå (B), startende med delen
tæt på linsen. Når PF-linsen (Phase Fresnel) kombineres med
en refraktiv linse, kan der kompenseres effektivt for kromatisk
aberration.
* Diffraktion: Lys har egenskaber som en bølge. Når en bølge støder på en forhindring,
forsøger den at gå uden om og bag den, og denne egenskab kaldes diffraktion.
Diffraktion forårsager kromatisk spredning i den modsatte rækkefølge af refraktion.

Asfæriske linser af formstøbt glas: Fremstillet ved at presse
optisk glas direkte ind i en meget præcis asfærisk form.

Kompensation af kromatisk aberration med PF-linsen (Phase Fresnel)

Asfærisk linse

Refraktivt linseelement

Objektiver med fluorit
Konceptuelle billeder af
sekundært spektrum
Normalt objektiv

Sekundært
spektrum

Fluorit er et optisk materiale med monokrystaller, der giver en
høj overførselshastighed både i de infrarøde og ultraviolette
zoner. Med sine fremragende anormale spredningsegenskaber
blokerer fluorit effektivt det sekundære spektrum for at korrigere
kromatisk aberration inden for det synlige lysspektrum – noget
der er sværere at opnå ved længere brændvidder. Det er også
betydeligt lettere end optisk glas, hvilket giver et mere effektivt
og lettere objektiv.

ED-glas/Super ED-glas/Fluorit

Objektiv med højrefraktivt brydningsindeks

Sekundært
spektrum

NIKKORs nanokrystalbelægning, der
er et resultat af Nikons arbejde med
halvlederfremstillingsteknologi, er en
antireflekterende belægning, der
benytter en belægning med ekstra lavt
brydningsforhold, som er udstyret med
ultrafine krystalpartikler i nanostørrelse*.
Disse krystalpartikler eliminerer
reflektioner inde i objektivet gennem
hele spektret af synlige lysbølger
(380 til 780 nm) på måder, der langt
overgår begrænsningerne for traditionelle
antireflekterende belægningssystemer.
Nanokrystalbelægningen løser ikke
alene problemet med ghostingeffekter,
der skyldes rødt lys, hvilket tidligere
var utroligt vanskeligt for tidligere
systemer. Den reducerer også
effektivt ghosting- og flareeffekter
forårsaget af lys, der kommer diagonalt
ind i objektivet. Resultatet: Mere klare
billeder.

Indfaldende lys

Reflekteret lys
Traditionel
flerlagsbelægning
Objektiv

Uden belægning
Indfaldende lys

Reflekteret lys
Nanokrystalbelægning
Objektiv

Nanokrystalbelægning

(Fra venstre) Uden belægning, Nikon Super
Integrated Coating, Nanokrystalbelægning

* En nanometer svarer til en milliontedel af en millimeter.

Nikons specielle belægning, der anvender fluor

Hybrid-asfæriske linser: Fremstillet af specialplast, der støbes fast
på optisk glas.

ED-glas/Super ED-glas
Nikon var den første kameraproducent i
verden, der udviklede ED-glas
(ED–ekstralav spredning), som kunne
minimere kromatisk aberration i
kameraobjektiver. Dette ED-glas
med lav spredning har også anomale
spredningskarakteristika såsom
kalciumfluoridkrystaller, der konsekvent
minimerer det sekundære spektrum.
For objektiver med normalt optisk glas
gælder det, at jo større brændvidden er,
desto sværere er det at korrigere den
kromatiske aberration, der forårsager
farveskygger. Nikons ED-glas, der
effektivt kompenserer for denne form
for kromatisk aberration, anvendes i
en lang række NIKKOR- teleobjektiver,
hvilket medfører fremragende
gengivelse.
Nikon har også udviklet Super
ED-glas med endnu lavere
spredningsegenskaber og ekstremt
høj evne til at fjerne det sekundære
spektrum, til at reducere kromatisk
aberration endnu mere samt reducere
andre objektivaberrationer.

Nanokrystalbelægning

Jo længere bølgelængde, des
længere væk er fokuspunktet

Nikons fluorbelægning afviser effektivt støv, vanddråber, fedt
og snavs og sikrer let fjernelse af emnerne, selv når de klæber
til linseoverfladen. Takket være Nikons særlige teknologi
er belægningen mere holdbar og kan ikke så let skrabes
af. Sammenlignet med andre fabrikanters belægninger af
tilsvarende type tåler flourbelægning en højere frekvens af
overfladerengøring og har længere funktionsdygtighed. Dens
antireflekterende effekt bidrager desuden til klarere billeder.

PF-linse (Phase Fresnel)
Gensidig udligning kompenserer for
kromatisk aberration

PF-linseelement (Phase Fresnel)
Jo kortere bølgelængde, des
længere væk er fokuspunktet
Hvidt lys

Blå

Grøn

Statisk kontaktvinkel: 110˚

Rød

Med flourbelægning

Statisk kontaktvinkel: 40˚

Uden belægning

[Bemærk]
Da der i en PF-linse (Phase Fresnel) gøres brug af fænomenet billeddiffraktion, kan der
afhængigt af optageforholdene forekomme en ringformet, farvet flare-effekt, når der er en
kraftig lyskilde på motivet, eller hvis der sendes lys uden for motivet ind i objektivet. Dette
fænomen kan minimeres ved hjælp af "PF Flare Control" (regulering af PF-flare), som er
inkluderet i Capture NX-D. Se brugervejledningen til softwaren for at få yderligere oplysninger.
Capture NX-D er tilgængeligt på vores websted. Det anbefales at downloade og bruge den
nyeste version.

Billeder med sammenligning af effekten PF Flare Control

Med et refraktivt brydningsindeks på over 2,0 kan én HRIlinse levere samme effekt som den, der opnås med flere
almindelige glaselementer, og den kan kompensere for både
billedfeltkrumning og sfæriske aberrationer. HRI-linser kan
derfor sikre fremragende optisk ydelse i selv et mere kompakt
kamerahus.
Originalbillede

PF flare kontrol anvendt
Konceptuelt billede af PF-linsens
(Phase Fresnel) udseende
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Vibrationsreduktion (VR)
Med NIKKORs system til
VR-linseenhed
vibrationsreduktion registreres
informationen om kamerarystelse af VRsensoren i VR-objektivenheden, der er i
Billedsensor
konstant bevægelse i objektivet,
Bevægelsesretning
hvorved den optiske akse rettes
VR-mekanisme
ind efter kameraets billedsensor, så
billedsløringen reduceres. Ved at give hvad der svarer til lukkertider på op
til 4,5 trin* kortere hjælper systemet dig med at opnå skarpere billeder,
når du tager billeder af sportsmotiver, landskaber i svagt lys og ved
håndholdt optagelse.

Silent Wave-motor

VR slået fra

VR slået til

M/A-indstilling (automatik med manuel prioritering)

Nikons originale Silent Wave-motor (SWM) konverterer
“vandrende bølger” til rotationsenergi for at drive den optik,
der bruges til fokusering. De to SWM-objektivtyperringtypen
og den kompakte type – er udvalgt specielt med henblik på at
matche det enkelte objektivs specifikationer og design. Alle AF-S
NIKKOR-objektiver, der er udstyret med SWM, foretagerekstremt
jævn, lydløs og behagelig autofokusering både i forbindelse med
almindelige og mere ekstreme optagesituationer, for eksempel
fotografering af sportsbegivenheder og dyreliv.

Stepmotor
Korrektion af sløring i objektivet fordelagtigt ved forskellige motiver

Panoreringsdetektion til motiver i bevægelse

Optimering i alle objektiver
Nikons funktion til vibrationsreduktion (VR), der giver mulighed for korrektion
af sløring i objektivet, er optimeret for hvert enkelt objektiv. Et mikroobjektiv
kan f.eks. anvendes til optagelse af nærbilleder af en blomst med fotografen
i en sammenkrøbet stilling. Egenskaber som slør i de maksimale vidvinkelog telefotopositioner kan variere noget i et højtydende zoomobjektiv. Ved
at tage forskellene ved optagelse af motiver og i objektivspecifikationerne
i betragtning, sætter Nikon optimale VR-parametre for hver objektivtype og
foretager over 10.000 optagelsestest for at forfine unikke algoritmer. Det er
endnu en grund til, at systemet er indbygget i objektivet.

For et panoreringsbillede,
hvor motivets bevægelse
skal fremhæves, registrerer
Nikons VR-funktion kameraets
bevægelser ved panorering og
undertrykker automatisk
funktionen til korrektion af
sløring. Ved et motiv i vandret
bevægelse er det kun lodret
sløring, der korrigeres. Med VRobjektiver med indstillingen Aktiv skal du ved
panoreringsbilleder vælge indstillingen Normal.

Dobbelt algoritme
Nogle fotografer kan begynde at føle sig "søsyge", når de i længere tid
ser gennem en søger, der er fuldt korrigeret for sløring. For at undgå det
har Nikon udviklet en unik algoritme, som bruges, når udløserknappen er
trykket halvt ned. Den første algoritme styrer afhjælpningen af sløringen
trinvist og på et lidt lavere niveau end normalt. Når udløserknappen
trykkes helt ned, aktiveres algoritme nummer to for at maksimere
kompensationen for kamerarystelse under eksponering, så der opnås
klare billeder.
Centrering før eksponering
I samme øjeblik, udløseren trykkes helt ned, nulstilles VRobjektivenheden til en central position (optisk akse) fra en ucentreret
position, hvilket er resultatet af VR-funktionen. Selvom VR-objektivets
forskydningsområde er ubegrænset, sikrer centrering af objektivet
ensartet forskydning i alle retninger, hvilket maksimerer VR-effekten og
den optiske ydelse.
Højtydende korrektion af sløring
Det siges, at en lukker- tid på
1 divideret med brændvidden i mm
målt i sekunder (1/200 sek.
Med AF-S NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED
for et 200 mm-objektiv) eller
Grad af
VR indstillet til 500 mm
længere kan medføre
sløring
sløring på billedet, men
VR TIL: ON (4,5 stop)
VR: FRA
dette gælder ikke alle
Effekt:
4,5
stop
situationer, da der er
forskel på fotografernes
evner og objektivets/
kameraets funktion. Af
Lukkertid (sek.)
1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4
denne grund sammenlignede
Nikons udviklere et billede
med VR slået til og et andet uden VR baseret på CIPA-standard. Resultatet
var, at VR giver en effekt, der svarer til en lukkertid på op til 4,5 trin* kortere.
Dette gør det muligt for fotografer at anvende længere lukkertider, end
det ellers ville være muligt, til at tage skarpe billeder med minimalt slør og
dermed have et større fotografisk udtryk.

[BEMÆRK] Antallet af kompatible kameraer er begrænset. Selv ved kompatible kameraer
er det for nogle modeller nødvendigt at foretage en firmwareopdatering.

A/M-indstilling (autoprioriteret manuel)
Takket være en mekanisme, der er indbygget
i objektivhuset, foregår fokuseringsindstillingen
i indstillingen Manuel på samme måde, som
brugeren er vant til i traditionelle objektiver med
manuel fokus, nemlig ved at dreje fokusringen
med den rette kraft.

A-M-omskifter
Takket være en mekanisme, der er indbygget i objektivhuset,
foregår fokuseringsindstillingen i indstillingen Manuel på samme
måde, som brugeren er vant til i traditionelle objektiver med
manuel fokus, nemlig ved at dreje fokusringen med den rette
kraft. AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II og AF-S DX
NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II er udstyret med A-Momskifter, og fokusringen på disse objektiver drejer under
autofokus.

• Se side 48-51 angående VR-objektiver med indstillingen Aktiv.

Funktion til stativvibrationsreduktion
Denne funktion skelner automatisk mellem frekvensen af vibrationen
og den, der kommer fra kamerarystelse, og ændrer algoritmen, så
sløring, der skyldes let vibration fra stativet, korrigeres.
• Se side 48-51 angående VR-objektiver med denne funktion.

Der kan vælges tre VR-indstillinger alt efter optagesituation
Indstillingen Normal
Indstillingen Normal anbefales til de fleste almindelige motiver.
I denne indstilling betragtes langsom og bred kamerabevægelse som
fotografen, der komponerer et billede igen, og afhjælpning af sløring
begrænses derfor. Indstillingen Normal omfatter også automatisk
panoreringsdetektion.
Indstillingen Aktiv
Ved optagelse fra en kørende bil eller en anden ustabil position er der
risiko for, at objektivet nogle gange mistolker kamerabevægelsen eller
fotografens hensigter. Hvis det er tilfældet, skal du vælge indstillingen
Aktiv for at få foretaget yderligere kompensation og opnå et mere stabilt
billede i søgeren og endnu mere stabile billeder.

n Nikon Super Integrated Coating
Nikons unikke flerlagsbelægning på linser
betyder høj transmittans i et bredere område
af bølgelængder. Selv for zoomobjektiver
med et stort antal glaselementer reducerer
dette belægningssystem effektivt de
ghosting- og flareeffekter, der ofte opstår
i situationer med modlys, så du opnår
billeder med høj kontrast og god gradering.
Takket være enestående farvebalance og
gengivelse kan der opnås fremragende
optisk ydelse. Ghosting- og flareeffekter,
der forårsages af interne reflektioner, som
er specielle for digitalkameraer, minimeres
også effektivt. Dette belægningssystem
anvendes til alle nuværende objektiver i
NIKKOR-sortimentet.

• Se side 48-51 angående VR-objektiver med indstillingen Aktiv.

Indstillingen Sport
Indstillingen Sport er især effektiv ved
optagelse af sportsmotiver, fordi den
sikrer et naturligt søgerbillede, selv ved
optagelse af motiver, der bevæger sig
tilfældigt. Dette opnås også ved optagelse
af motiver med håndholdt panorering og
under videooptagelse. Der kan muligvis
opnås et mere stabilt søgerbillede ved brug
af et eteller trebenet stativ. Til optagelse af still-billeder anbefales
indstillingen Normal, da den giver en større korrigerende effekt af sløring.
• Se side 48-51 angående VR-objektiver med indstillingen Sport.

*Baseret på CIPA-standard. Værdien opnås, når objektiver i DX-format monteres
på et spejlrefleksdigitalkamera i DX-format, når objektiver, der er kompatible med
FX-formatet, monteres på et spejlrefleksdigitalkamera i FX-format, og når zoomobjektiver indstilles til den maksimale telefotoposition. Se side 48-51 angående
VR-effekten i trin med hvert objektiv.
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Et AF-P-objektiv anvender en STM (stepmotor), når der benyttes
AF. Motordriften er synkroniseret med elektrisk impulsstrøm,
hvorved der roteres ét trin pr. elektrisk impuls. Det betyder hurtig
respons og kontrol ved start og stop, og den enkle mekaniske
struktur muliggør en ekstremt støjsvag betjening. Nyttig til
videooptagelser og i andre situationer, hvor betjeningsstøj fra
objektivet kan være et problem.

Ved ganske enkelt at dreje på fokusringen giver M/A-indstillingen
dig mulighed for at skifte fra autofokus til manuel fokus praktisk
talt uden forsinkelse. Dermed er det muligt at skifte til fin manuel
fokusering uden problemer, mens du ser gennem søgeren.

n Menisk glas til objektivbeskyttelse
NIKKORs unikke beskyttelsesglas til
objektiver er monteret på forsiden af
hurtige superteleobjektiver. Normalt fladt
beskyttende glas tillader indkommende
lys at blive kastet tilbage fra overfladen
af billedsensoren eller filmen, især under
stærke lyskilder som for eksempel et
spotlight. Det kastes igen tilbage fra det
beskyttende glas, hvilket resulterer i
ghostingeffekt. NIKKORs buede menisk glas
reducerer drastisk det lys, der tilbagekastes
igen, hvilket giver mere klare billeder med
mindre ghosting.

n D Signal – en funktion til afstandsinformation
D står for Distance, dvs. afstand.
Informationen om motivets afstand til
kameraet indhentes med en indbygget
indkoder, der er forbundet med objektivets
fokusring. Denne information overføres
derefter til kamerahuset med henblik
på meget præcis eksponeringskontrol i
3D-Color Matrix II/III-lysmåling og i-TTLafbalanceret udfyldningsflash. Alle objektiver
i AF-, AF-S-, PC- og PC-E-serien er udstyret
med afstandssignal.
n Objektiver af E-typen
En elektromagnetisk blænde er indbygget
i disse objektivers hus og styres af
elektroniske signaler fra kamerahuset.
Dette giver dig en særdeles nøjagtig
blændestyring, selv når en telekonverter
bruges med et superteleobjektiv*.
*Der er visse begrænsninger

n Objektiver af G-typen
Ved denne type objektiver vælges
blændeåbninger altid i kamerahuset, da
der ikke er nogen blændering på selve
objektivet. Ved hjælp af den effektive
styring af blændeblade er hurtig kontinuerlig
optagelse muligt, selv ved mindre
blændeåbninger*.
*Der er visse begrænsninger

n Afrundet blændeåbning
Ved optagelse med en almindelig
blændeåbning forekommer der ofte slørede,
polygonformede prikker på billeder af
motiver med punktvise lyskilder som for
eksempel gadelygter eller feriebelysning om
natten. En afrundet blændeåbning skabes
ved hjælp af specielle blænderblade, der
giver genstande, som ikke er i fokus, en
smuk og naturlig rund form.
n Intern fokusering
Ved brug af denne fokuseringsmetode opdeles
alle linseelementer i grupper forrest, i midten
og bagest, og kun den midterste gruppe
bevæger sig for at fokusere.
n Bagfokusering
Med Nikons bagfokuseringssystem (RF)
opdeles alle linseelementer i specifikke
linsegrupper, og kun den bageste
linsegruppe bevæger sig for at fokusere.
n CRC-system
CRC-systemet (Close-Range Correction) er en
af Nikons vigtigste fokuseringsnyskabelser,
fordi det giver overlegen billedkvalitet
ved optagelse på små afstande, hvorved
fokuseringsområdet øges. Takket være CRC
konfigureres linseelementer i et design med
”flydende elementer”, hvor hver linsegruppe
bevæger sig uafhængigt af hinanden for at
foretage fokuseringen.
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SPECIFIKATIONER
■ NIKKOR Z-objektiver [s. 7–9]
ObjektivBilledvinkel med Billedvinkel med
konstruktion
kameraer
kameraer
[grupper/
i FX-format
i DX-format
elementer]

Objektivnavn

Vibrationsreduktion (VR)
Fokus-system*1

Effekti
trin*2

StativVR-indstilling vibrationsreduktion

Antal
blænderblade

Mindste
blændetrin

Tætteste fokusafstand
[m]*3

Maksimalt
gengivelsesforhold [x]

Vægt [gr.]

Diameter x længde
[mm]*4

Filtergevindstørrelse
[mm]

Type
objektivdæksel

Modlysblænde*5

Objektivetui

NIKKOR Z 14-30mm f/4S

12/14

114˚-72˚

90˚-50˚

IF

–

–

–

7

22

0,28

0,16

485

89,0 x 85,0

82

Snap-on

HB-86 (medfølger)

CL-C1 (medfølger)

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

15/17

84˚-34˚20'

61˚-22˚50'

IF (multifokuseringssystem)

–

–

–

9

22

0,38

0,22

805

89 x 126

82

Snap-on

HB-87 (medfølger)

CL-C2 (medfølger)

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

11/14

84˚-34˚20'

61˚-22˚50'

IF

–

–

–

7

22

0,3

0,3

500

77,5 x 88,5

72

Snap-on

HB-85 (medfølger)

CL-C1 (medfølger)

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

9/11

63˚

44˚

RF (multifokuseringssystem)

–

–

–

9

16

0,25

0,19

370

73 x 86

62

Snap-on

HB-89 (medfølger)

CL-C1 (medfølger)

NIKKOR Z 50mm f/1.8S

9/12

47˚

31˚30'

IF

–

–

–

9

16

0,4

015

415

76 x 86,5

62

Snap-on

HB-90 (medfølger)

CL-C1 (medfølger)

Fokus-system*1

Effekti
trin*2

Mindste
blændetrin

Tætteste fokusafstand
[m]*3

Maksimalt
gengivelsesforhold [x]

Vægt [gr.]

Diameter x længde
[mm]*4

Filtergevindstørrelse
[mm]

Type
objektivdæksel

Modlysblænde*5

Objektivetui

reduktion

Antal
blænderblade

√

CL-1015 (medfølger)

■ NIKKOR F-objektiver [s. 11–40]
ObjektivBilledvinkel med Billedvinkel med
konstruktion
kameraer
kameraer
[grupper/
i FX-format
i DX-format
elementer]

Objektivnavn

Vibrationsreduktion (VR)
Stativ-

VR-indstilling vibrations-

■ NIKKOR-OBJEKTIVER MED VIDVINKELZOOM [s. 11–13]
AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR

11/14

—

109°-70°

IF

7

22-29

0,22

0,17

230

77,0 × 73,0

72

Snap-on

HB-81 (medfølger)

AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED

9/14

—

109˚-61˚

IF

3,5

Normal

7

22-29

0,24 (0,22)*6

0,19

460

82,5 × 87

77

Snap-on

HB-23 (medfølger)

CL-1118 (medfølger)

AF-S DX Zoom-NIKKOR 12-24mm f/4G IF-ED

7/11

—

99˚-61˚

IF

7

22

0,3

0,12

465

82,5 × 90

77

Snap-on

HB-23 (medfølger)

CL-S2 (ekstraudstyr)

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

11/14

114˚-84˚

90˚-61˚

IF

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

12/17

107˚-63˚

83˚-44˚

IF

AF-S Zoom-NIKKOR 17-35mm f/2.8D IF-ED

10/13

104˚-62˚

79˚-44˚

IF

AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED

8/12

100˚-63˚

76˚-44˚

IF

AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR

13/17

—

83˚-20˚

IF

4,0

Normal / Aktiv

AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR

11/17

—

83˚-18˚50'

IF

3,5

Normal / Aktiv

2,5

Normal

9

22

0,28*9

0,14

970

98 × 131,5

—

Påstik

Built-in

CL-M3 (medfølger)

9

22

0,28*10

0,24

680

82,5 × 125

77

Snap-on

HB-23 (medfølger)

CL-1120 (medfølger)

9

22

0,28

0,21

745

82,5 × 106

77

Snap-on

HB-23 (medfølger)

CL-76 (medfølger)

7

22-29

0,28

0,19

385

83 × 95

77

Snap-on

HB-66 (medfølger)

CL-1118 (medfølger)

■ NIKKOR-OBJEKTIVER MED NORMAL ZOOM [s. 14–18]

AF-S DX Zoom-NIKKOR 17-55mm f/2.8G IF-ED

10/14

—

79˚-28˚50'

IF

AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR

9/12

—

76˚-28°50’

IF

AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G

9/12

—

76˚-28°50’

IF

AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II

8/11

—

76˚-28˚50'

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR

11/15

—

76˚-15˚20'

AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

12/17

—

AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II

12/16

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR

14/19

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR

√

√

7

22-32

0,35

0,22

480

80 × 85,5

72

Snap-on

HB-75 (medfølger)

CL-1218 (ekstraudstyr)

7

22-36

0,38

0,21

485

72 × 85

67

Snap-on

HB-39 (medfølger)

CL-1015 (medfølger)

9

22

0,36*11

0,20

755

85,5 × 110,5

77

Snap-on

HB-31 (medfølger)

CL-1120 (medfølger)

7

22-38

0,25

0,38

205

64,5 × 62,5

55

Snap-on

HB-N106 (ekstraudstyr) CL-0815 (ekstraudstyr)
HB-N106 (ekstraudstyr) CL-0815 (ekstraudstyr)

4,0

Normal

7

22-38

0,25

0,38

195

64,5 × 62,5

55

Snap-on

4,0

Normal

7

22-36

0,28 (0,25)*6

0,30 (0,36)*6

195

66 × 59,5

52

Snap-on

HB-69 (ekstraudstyr)

IF

3,5

Normal

7

22-38

0,45

0,20

420

76 × 89

67

Snap-on

HB-32 (medfølger)

CL-1018 (medfølger)

76˚-11˚30'

IF

4,0

Normal

7

22-38

0,45

0,23

490

78 × 97

67

Snap-on

HB-32 (ekstraudstyr)

CL-1018 (ekstraudstyr)

—

76˚-8˚

IF

3,5

Normal / Aktiv

7

22-36

0,5

0,22

565

77 × 96,5

72

Snap-on

HB-35 (medfølger)

CL-1018 (medfølger)

—

76˚-5˚20'

IF

3,5

Normal / Aktiv

9

22-32

0,45*12

0,31

830

83 × 120

77

Snap-on

HB-58 (medfølger)

CL-1120 (medfølger)

12/16

—

76˚-5˚20'

IF

4,0

Normal

7

22-40

0,48

0,29

550

78,5 × 99

67

Snap-on

HB-39 (ekstraudstyr)

CL-1018 (ekstraudstyr)

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR

16/20

84˚-34˚20'

61˚-22˚50'

IF

4,0

Normal / Aktiv

9

22

0,38*13 (0,41)*14

0,28

1070

88 × 154,5

82

Snap-on

HB-74 (medfølger)

CL-M3 (medfølger)

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

11/15

84˚-34˚20'

61˚-22˚50'

IF

9

22

0,38*13

0,26

900

83 × 133

77

Snap-on

HB-40 (medfølger)

CL-M3 (medfølger)

AF Zoom-NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF

11/15

84˚-28˚30'

61˚-18˚50'

IF

9

22-32

0,5 (0,21)*8

0,17 (0,5)*8

545

78,5 × 82,5

72

Snap-on

HB-25 (medfølger)

CL-S2 (ekstraudstyr)

AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR

11/16

84˚-28˚30'

61˚-18˚50'

IF

4,0

Normal

7

22-29

0,38

0,22

465

78 × 82

72

Snap-on

HB-63 (medfølger)

CL-1118 (medfølger)

AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR

13/17

84˚-20˚20'

61˚-13˚20'

IF

3,5

Normal / Aktiv

9

22

0,45

0,23

710

84 × 103,5

77

Snap-on

HB-53 (medfølger)

CL-1218 (medfølger)

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

14/19

75˚-8˚10'

53˚-5˚20'

IF

3,5

Normal / Aktiv

9

22-38

0,5

0,31

800

83 × 114,5

77

Snap-on

HB-50 (medfølger)

CL-1120 (medfølger)

9/13

—

28˚50'-8˚

IF

4,0

Normal

7

22-32

1,1

0,23

300

70,5 × 83

52

Snap-on

HB-37 (ekstraudstyr)

CL-0915 (ekstraudstyr)
CL-1020 (medfølger)

√

CL-0815 (ekstraudstyr)

*1 Med systemet IF (intern fokusering) vil
brændvidden blive kortere, i takt med
at optageafstanden bliver kortere pga.
systemets optiske egenskaber.
*2 Baseret på CIPA-standard. Denne
værdi opnås: Når objektiver
i DX-format monteres på et
spejlrefleksdigitalkamera i DX-format,
når objektiver, der er kompatible
med FX-formatet, monteres på et
spejlrefleksdigitalkamera i FX-format
og når zoomobjektiver indstilles til den
maksimale telefotoposition.
*3 Tætteste fokusafstand er afstanden fra
markeringen af kameraets fokusplan til
motivet.
*4 Afstand fra kameraets
objektivfatningsplan.
*5 Modlysblændernes navne angiver
typen: HB (bajonet), HN (påskruning),
HK (påstik),HS (snap-on) og HR
(gummipåskruning).
*6 Tal i ( ) gælder for MF.
*7 Tal i ( ) gælder for makroindstilling.
*8 Tal i ( ) gælder for makroindstilling ved
85 mm tele.
*9 Ved mellem 18 og 24 mm.
*10 Ved mellem 20 og 28 mm.
*11 Ved 35 mm.
*12 Ved 300 mm.
*13 Ved mellem 35 og 50 mm.
*14 Ved 24, 28 og 70 mm.
*15 Monteringsgevind til stativ medfølger.
*16 Tal i ( ) er vægten uden
monteringsgevindet til stativ.
*17 CRC-system.
*18 Brug af shift og/eller tilt under visse
forhold kan forårsage vignettering.
*19 Baseret på CIPA-standard.

Ved brug af følgende kameraer er
autofokus kun mulig med de typer
objektiver, der er angivet.
• D3500/D3400: AF-S- (type E eller G),
AF-P- objektiver
• D5600/D5500/D5300/D5200/
D3300: AF-S-, AF-P-, AF-I-objektiver
(firmwareopdatering kan være
påkrævet for AF-P-objektiver)
• D5100/D5000/D3200/D3100/
D3000/ D60/D40-serien: AF-S-, AF-Iobjektiver

■ NIKKOR-OBJEKTIVER MED TELEZOOM [s. 19–24]
AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR

11/17

—

28˚50'-5˚20'

3,0

Normal

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR*15

18/22

34˚20’-12˚20’

22˚50’-8˚

IF

4,0

Normal / Sport

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR

14/20

34˚20'-12˚20'

22˚50'-8˚

IF

4,0

Normal / Aktiv

AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR

14/18

34°20'-8°10'

22°50’-5°20’

IF

4,5

Normal / Sport

AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED

12/17

34˚20'-8˚10'

22˚50'-5˚20'

IF

2,5

Normal / Aktiv

AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR

10/14

—

22˚50’-5˚20’

IF

4,0

Normal

AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED

10/14

—

22˚50’-5˚20’

IF

AF Zoom-NIKKOR 80-200mm f/2.8D ED*15

11/16

30˚10'-12˚20'

20˚-8˚

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR*15

12/20

30˚10'-6˚10'

20˚-4˚

Uden indbygget telekonverter:

19/27

13˚40'-6˚10'

9˚-4˚

Med indbygget telekonverter

24/35

9˚50'-4˚30'

6˚20'-2˚50'

AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II*15

17/24

12˚20'-6˚10'

8˚-4˚

IF

3,0

Normal / Aktiv

√

9

32

2 (1,95)*6

AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR*15

12/19

12˚20'-5˚

8˚-3˚10'

IF

4,5

Normal / Sport

√

9

32

2,2

AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR

48

IF
IF

4,0
4,0

Normal / Aktiv
Normal/Sport

9

22-29

1,4

0,27

530

76,5 × 123

58

Snap-on

HB-57 (medfølger)

9

22

1,1

0,21

1430

88,5 × 202,5

77

Snap-on

HB-78 (medfølger)

CL-M2 (medfølger)

9

32

1,0

0,27

850

78 × 178,5

67

Snap-on

HB-60 (medfølger)

CL-1225 (medfølger)

√

9

32-40

1,2

0,25

680

80,5 × 146,0

67

Snap-on

HB-82 (medfølger)

CL-1022 (medfølger)

9

32-40

1,5

0,24

745

80 × 143,5

67

Snap-on

HB-36 (medfølger)

CL-1022 (medfølger)

√

7

22-32

1,1

0,22

415

72 × 125

58

Snap-on

HB-77 (ekstraudstyr)

CL-1020 (ekstraudstyr)

7

22-32

1,1

0,22

400

72 × 125

58

Snap-on

HB-77 (ekstraudstyr)

CL-1020 (ekstraudstyr)

9

22

1,8 (1,5)*7

0,13 (0,17)*7

1300

87 × 187

77

Snap-on

HB-7 (ekstraudstyr)

CL-43A (medfølger)

9

32-40

1,75 (1,5)*6

0,17 (0,19)*6

1570 (1480)*16

95,5 × 203

77

Snap-on

HB-65 (medfølger)

CL-M2 (medfølger)

3500*19

128 × 362,5*19

40,5

Påstik

HK-41 (medfølger)

CL-L2 (medfølger)

0,26 (0,27)*6

3360

124 × 365,5

52

Påstik

HK-30 (medfølger)

CL-L2 (medfølger)

0,22

2300 (2090)*16

108 × 267,5

95

Snap-on

HB-71 (medfølger)

CL-1434 (medfølger)

√

√
√

9

32
45

2

0,25
0,36

I forbindelse med type E-objektiver
med indbygget elektromagnetisk
blændemekanisme er følgende
kameraer kompatible.
D5, D4-serien, D3-serien, Df, D850,
D810-serien, D800-serien, D750,
D700, D610, D600, D500, D300-serien,
D7500, D7200, D7100, D7000, D5600,
D5500, D5300, D5200, D5100, D5000,
D3500, D3400, D3300, D3200, D3100,
Nikon 1-serien med FT1
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SPECIFIKATIONER
Objektivnavn

ObjektivBilledvinkel med Billedvinkel med
konstruktion
kameraer
kameraer
[grupper/
i FX-format
i DX-format
elementer]

Vibrationsreduktion (VR)
Fokus-system*1

Effekti
trin*2

StativVR-indstilling vibrationsreduktion

Antal
blænderblade

Mindste
blændetrin

Tætteste fokusafstand
[m]*3

Maksimalt
gengivelsesforhold [x]

Vægt [gr.]

Diameter x længde
[mm]*4

Filtergevindstørrelse
[mm]

Type
objektivdæksel

Modlysblænde*5

Objektivetui

22

0,2

0,15

670

87 × 86,5

Gelatine filter

Påstik

Built-in

CL-S2 (medfølger)

■ NIKKOR-OBJEKTIVER MED FAST BRÆNDVIDDE [s. 25–35]
AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED

12/14

114˚

90˚

RF

7

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

11/13

94˚

70˚

RF

7

16

0,2

0,23

355

82,5 × 80,5

77

Snap-on

HB-72 (medfølger)

CL-1015 (medfølger)

AF NIKKOR 20mm f/2.8D*17

9/12

94˚

70˚

7

22

0,25

0,12

270

69 × 42,5

62

Snap-on

HB-4 (ekstraudstyr)

CL-S2 (ekstraudstyr)

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED

10/12

84˚

61˚

RF

9

16

0,25

0,18

620

83 × 88,5

77

Snap-on

HB-51 (medfølger)

CL-1118 (medfølger)

AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED

9/12

84˚

61˚

RF

7

16

0,23

0,20

355

77,5 × 83

72

Snap-on

HB-76 (medfølger)

CL-1015 (medfølger)

9/9

84˚

61˚

7

22

0,3

0,11

270

64,5 × 46

52

Snap-on

HN-1 (ekstraudstyr)

CL-0715 (ekstraudstyr)

AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED

11/14

75˚

53˚

RF

9

16

0,28

0,17

645

83,0 × 100,5

77

Snap-on

HB-83 (medfølger)

CL-1118 (medfølger)

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

9/11

75˚

53˚

RF

7

16

0,25

0,21

330

73 × 80,5

67

Snap-on

HB-64 (medfølger)

CL-0915 (medfølger)

AF NIKKOR 28mm f/2.8D

6/6

74˚

53˚

7

22

0,25

0,17

205

65 × 44,5

52

Snap-on

HN-2 (ekstraudstyr)

CL-0715 (ekstraudstyr)

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

7/10

63˚

44˚

RF

9

16

0,3

0,19

600

83 × 89,5

67

Snap-on

HB-59 (medfølger)

CL-1118 (medfølger)

AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED

8/11

63˚

44˚

RF

7

16

0,25

0,23

305

72 × 71,5

58

Snap-on

HB-70 (medfølger)

CL-0915 (medfølger)

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

6/8

—

44˚

RF

7

22

0,3

0,16

200

70 × 52,5

52

Snap-on

HB-46 (medfølger)

CL-0913 (medfølger)

AF NIKKOR 35mm f/2D

5/6

62˚

44˚

7

22

0,25

0,23

205

64,5 × 43,5

52

Snap-on

HN-3 (ekstraudstyr)

CL-0715 (ekstraudstyr)

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

7/8

46˚

31˚30'

9

16

0,45

0,14

280

73,5 × 54

58

Snap-on

HB-47 (medfølger)

CL-1013 (medfølger)

AF NIKKOR 50mm f/1.4D

6/7

46˚

31˚30'

7

16

0,45

0,14

230

64,5 × 42,5

52

Snap-on

HR-2 (ekstraudstyr)

CL-0715 (ekstraudstyr)

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Specialudgave)

6/7

47˚

31˚30'

7

16

0,45

0,15

190

73 × 52,5

58

Snap-on

HB-47 (medfølger)

CL-1013 (medfølger)

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

6/7

47˚

31˚30'

7

16

0,45

0,15

185

72 × 52,5

58

Snap-on

HB-47 (medfølger)

CL-1013 (medfølger)

AF NIKKOR 50mm f/1.8D

5/6

46˚

31˚30'

7

22

0,45

0,15

155

63,5 × 39

52

Snap-on

HR-2 (ekstraudstyr)

CL-0715 (ekstraudstyr)

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

6/9

40˚50'

27˚20'

9

16

0,58

0,12

385

85 × 70

72

Snap-on

HB-68 (medfølger)

CL-1015 (medfølger)

AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

9/10

28˚30'

18˚50'

IF

9

16

0,85

0,11

595

86,5 × 84

77

Snap-on

HB-55 (medfølger)

CL-1118 (medfølger)

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

9/9

28˚30'

18˚50'

IF

7

16

0,8

0,12

350

80 × 73

67

Snap-on

HB-62 (medfølger)

CL-1015 (medfølger)

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

9/14

23˚10’

15˚20’

IF

9

16

1,0

0,13

985

94,5 × 106

82

Snap-on

HB-79 (medfølger)

CL-1218 (medfølger)

AF DC-NIKKOR 105mm f/2D

6/6

23˚20'

15˚20'

RF

9

16

0,9

0,13

640

79 × 111

72

Snap-on

Built-in

CL-38 (ekstraudstyr)

AF DC-NIKKOR 135mm f/2D

6/7

18˚

12˚

RF

9

16

1,1

0,13

815

79 × 120

72

Snap-on

Built-in

CL-38 (ekstraudstyr)

AF NIKKOR 180mm f/2.8D IF-ED

6/8

13˚40'

9˚

IF

9

22

1,5

0,15

760

78,5 × 144

72

Snap-on

Built-in

CL-38 (medfølger)

AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II*15

9/13

12˚20'

8˚

IF

3,0

Normal / Aktiv

√

9

22

1,9

0,12

2930

124 × 203,5

52

Påstik

HK-31 (medfølger)

CL-L1 (medfølger)

AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II*15

8/11

8˚10'

5˚20'

IF

3,0

Normal / Aktiv

√

9

22

2,3 (2,2)*6

0,15 (0,16)*6

2900

124 × 267,5

52

Påstik

HK-30 (medfølger)

CL-L1 (medfølger)

AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR*15

10/16

8˚10'

5˚20'

IF

4,5

Normal / Sport

√

9

32

1,4

0,24

755

89 × 147,5

77

Snap-on

HB-73 (medfølger)

CL-M3 (medfølger)

(1300)*16

AF NIKKOR 24mm f/2.8D*17

6/10

8˚10'

5˚20'

IF

9

32

1,45

0,27

90 × 222,5

77

Snap-on

Built-in

CL-M2 (medfølger)

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR*15

12/16

6˚10'

4˚

IF

4,0

Normal / Sport

√

9

22

2,6

0,17

3800

159,5 × 358

40,5

Påstik

HK-38 (medfølger)

CT-405 (medfølger)

AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR*15

12/16

5˚

3˚10'

IF

4,0

Normal / Sport

√

9

22

3,6

0,15

3090

140 × 387

40,5

Påstik

HK-34 (medfølger)

CT-505 (medfølger)

AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR

11/19

5˚00'

3˚10'

IF

4,0

Normal/Sport

√

9

32

3,0

0,18

1460

106 × 237

95

Snap-on

HB-84 (medfølger)

CL-M5 (medfølger)

AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR*15

12/16

4˚10'

2˚40'

IF

4,0

Normal / Sport

√

9

22

4,4

0,14

3810

166 × 432

40,5

Påstik

HK-40 (medfølger)

CT-608 (medfølger)

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR*15

13/20

3˚10'

2˚

IF

4,5

Normal / Aktiv

√

9

32

5,9 (5,8)*6

0,15 (0,15)*6

4590

160 × 461

52

Påstik

HK-38 (medfølger)

CT-801 (medfølger)

AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED

13/15

180°-175°

180°-110°

IF

7

22-29

0,16

0,34

485

77,5 × 83,0

Gelatine filter

Påstik

HB-80 (medfølger)

CL-1218 (medfølger)

AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5mm f/2.8G ED*17

7/10

—

180˚

7

22

0,14

0,20

305

63 × 62,5

Gelatine filter

Påstik

Built-in

CL-0715 (medfølger)

AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D*17

5/8

180˚

107˚

7

22

0,25

0,09

290

63 × 57

Montering på bagsiden

Påstik

Built-in

CL-0715 (ekstraudstyr)

AF-S NIKKOR 300mm f/4D

IF-ED*15

1440

■ NIKKOR-OBJEKTIVER TIL SPECIALFORMÅL [s. 36–40]
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AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G*17

7/9

—

38˚50'

AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED

9/12

39˚40'

26˚30'

AF Micro-NIKKOR 60mm f/2.8D*17

7/8

39˚40'

26˚30'

IF

7

22

0,163

1,00

235

68,5 × 64,5

52

Snap-on

HB-61 (medfølger)

CL-0915 (medfølger)

9

32

0,185

1,00

425

73 × 89

62

Snap-on

HB-42 (medfølger)

CL-1018 (medfølger)

7

32

0,219

1,00

440

70 × 74,5

62

Snap-on

HN-22 (ekstraudstyr) CL-0815 (ekstraudstyr)

AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR

10/14

—

18˚50'

IF

3,0

Normal

9

32

0,286

1,00

355

73 × 98,5

52

Snap-on

HB-37 (medfølger)

CL-1018 (medfølger)

AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED

12/14

23˚20'

15˚20'

IF

3,0

Normal

9

32

0,314

1,00

750

83 × 116

62

Snap-on

HB-38 (medfølger)

CL-1020 (medfølger)

AF Micro-NIKKOR 200mm f/4D IF-ED*15*17

8/13

12˚20'

8˚

IF

9

32

0,5

1,00

1190

76 × 193

62

Snap-on

HN-30 (ekstraudstyr)

CL-45 (medfølger)

PC NIKKOR 19mm f/4E ED

13/17

97˚

73˚

RF

9

32

0,25

0,18

885

89 × 124

—

Påstik

—

CL-1120 (medfølger)

PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED*18

10/13

84˚

61˚

RF

9

32

0,21

0,36

730

82,5 × 108

77

Snap-on

HB-41 (medfølger)

CL-1120 (medfølger)

PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED*17*18

8/9

51˚

34˚50'

9

32

0,253

0,50

740

82,5 × 112

77

Snap-on

HB-43 (medfølger)

CL-1120 (medfølger)

PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D*17*18

5/6

28˚30'

18˚50'

9

32

0,39

0,50

635

83,5 × 107

77

Snap-on

HB-22 (medfølger)

CL-1120 (medfølger)

*1 Med systemet IF (intern fokusering) vil
brændvidden blive kortere, i takt med
at optageafstanden bliver kortere pga.
systemets optiske egenskaber.
*2 Baseret på CIPA-standard. Denne
værdi opnås: Når objektiver
i DX-format monteres på et
spejlrefleksdigitalkamera i DX-format,
når objektiver, der er kompatible
med FX-formatet, monteres på et
spejlrefleksdigitalkamera i FX-format
og når zoomobjektiver indstilles til den
maksimale telefotoposition.
*3 Tætteste fokusafstand er afstanden fra
markeringen af kameraets fokusplan til
motivet.
*4 Afstand fra kameraets
objektivfatningsplan.
*5 Modlysblændernes navne angiver
typen: HB (bajonet), HN (påskruning),
HK (påstik),HS (snap-on) og HR
(gummipåskruning).
*6 Tal i ( ) gælder for MF.
*7 Tal i ( ) gælder for makroindstilling.
*8 Tal i ( ) gælder for makroindstilling ved
85 mm tele.
*9 Ved mellem 18 og 24 mm.
*10 Ved mellem 20 og 28 mm.
*11 Ved 35 mm.
*12 Ved 300 mm.
*13 Ved mellem 35 og 50 mm.
*14 Ved 24, 28 og 70 mm.
*15 Monteringsgevind til stativ medfølger.
*16 Tal i ( ) er vægten uden
monteringsgevindet til stativ.
*17 CRC-system.
*18 Brug af shift og/eller tilt under visse
forhold kan forårsage vignettering.
*19 Baseret på CIPA-standard.

Ved brug af følgende kameraer er
autofokus kun mulig med de typer
objektiver, der er angivet.
• D3500/D3400: AF-S- (type E eller G),
AF-P- objektiver
• D5600/D5500/D5300/D5200/
D3300: AF-S-, AF-P-, AF-I-objektiver
(firmwareopdatering kan være
påkrævet for AF-P-objektiver)
• D5100/D5000/D3200/D3100/
D3000/ D60/D40-serien: AF-S-, AF-Iobjektiver

I forbindelse med type E-objektiver
med indbygget elektromagnetisk
blændemekanisme er følgende
kameraer kompatible.
D5, D4-serien, D3-serien, Df, D850,
D810-serien, D800-serien, D750,
D700, D610, D600, D500, D300-serien,
D7500, D7200, D7100, D7000, D5600,
D5500, D5300, D5200, D5100, D5000,
D3500, D3400, D3300, D3200, D3100,
Nikon 1-serien med FT1
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Udstyret og dets specifikationer kan ændres uden forudgående varsel eller efterfølgende forpligtelser fra fabrikantens side August 2019
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