
NIKKOR-OBJEKTIIVIT



Jokainen valokuvaaja on erilainen. Mutta ovatpa ideasi ja kokemuksesi minkälaisia vain tai 

luova näkemyksesi mikä tahansa, meillä on kuvaustyyliisi sopiva NIKKOR-objektiivi. NIKKOR F 

-objektiiveja on kehitetty ammattitaidolla ja ylpeydellä jo yli 60 vuoden ajan, ja nyt Nikonin on  

ilo toivottaa myös NIKKOR Z -objektiivivalikoima tervetulleeksi tuoteperheeseen. Odotettavissa  

on entistäkin laajempia mahdollisuuksia kuvaamiseen ja yhä vertaansa vailla olevaa selkeyttä  

ja luotettavuutta. Näiden kahden valikoiman avulla voit kuvata lähes mitä tahansa.
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Jatkuvuutta ja innovaatiota – 
Nikonin F-bajonetti ja Z-bajonetti

Nikon F:n tullessa myyntiin vuonna 
1959 julkistettiin samalla myös sen 
ehkä merkittävin tekninen innovaatio: 
Nikon F -bajonetti. Kyseinen bajonetti 
on sittemmin pidetty tuotannossa 
puuttumatta sen perusrakenteeseen, ja 
yhteensopivuudesta uusien objektiivien 
kanssa on aina pidetty kiinni. Näin uusimpien 
digitaalijärjestelmäkameroiden käyttäjä voi 
tänäkin päivänä valita haluamansa NIKKOR-
objektiivien laajasta valikoimasta. Aivan 
kuten F-bajonetti on pysynyt ajan tasalla 
kuvantamistekniikan kehityksessä, uusi 
Z-bajonettijärjestelmä jatkaa vastaamista 
tulevaisuuden entistäkin kehittyneempiin 
kuvantamisvaatimuksiin. Z-bajonetin 
uskomaton potentiaali vie kuvantamisen 
jatkossa entistäkin mahtavampiin tuloksiin.

Tuotteiden hyväksyttävä laatu liittyy 
tiiviisti aistein havaittaviin ominaisuuksiin, 
kuten tuotteen muotoiluun ja 
käyttötuntumaan, ja näitä ominaisuuksia 
voidaan parantaa tuotantopaikassa. 
Yleinen laadun parantaminen 
vähentämällä viallisten tuotteiden määrää 
tuotantoprosessin aikana takaa, että 
asiakkaille toimitettavat tuotteet ovat 
parasta laatua.

 
Luotettavat objektiivit kestävät 
rankimmissakin olosuhteissa

Jokainen NIKKOR-objektiivi valmistetaan 
täyttämään asiakkaidemme tiukimmatkin 
vaatimukset. Optisen lasin virheettömyys 
tarkastetaan huolellisesti, ja siitä valun, 
hionnan, kiillotuksen ja pinnoituksen 
tuloksena syntyvä linssielementti on 
taatusti huippuluokkaa. Objektiivin
putkeen asennetut linssielementit ja niiden 
kokoonpanot testataan ja tarkastetaan 
monipuolisesti mm. analysoimalla 
niiden tärinän ja lämpötilan muutosten 
sietokykyä. Kaikki tämä tapahtuu 
hyödyntämällä ajan mittaan keräämäämme 
teknistä tietotaitoa, joka on optimoitu ja 
automatisoitu. Näiden tinkimättömien 
testien lisäksi Nikonin tekniset 
asiantuntijat varmistavat lopullisen 
tuotteen toiminnan tarkistamalla valmiiden 
objektiivien jokaisen yksityiskohdan 
huolellisesti. Tarkastus kattaa objektiivin 
mekaanisen rakenteen, elektroniikan, 
automaattitarkennuksen liikkeen, 
zoomaus- ja aukkomekanismit
ja tarkkuuden. Lisäksi kaikki NIKKOR- 
objektiivit tarkastetaan perusteellisesti 
juuri ennen tehtaalta lähettämistä.
Kaikki nämä toimet takaavat, että jokaisen 
objektiivin optinen suorituskyky ja 
luotettavuus ovat sillä korkealla tasolla, 
joka on tehnyt NIKKOR-objektiiveista 
kuvaajien ykkösvalinnan kaikkialla 
maailmassa.

NIKKOR-objektiivit
– tekemässä optisen 
suorituskyvyn historiaa
Nikon alkoi tuottaa objektiiveja NIKKOR-tuotenimellä vuonna 1933. Tähän mennessä 
niitä on myyty jo yli 110 miljoonaa kappaletta ympäri maailmaa. Vuosien varrella Nikonin 
tinkimätön panostus laatuun ja innovatiivisuuteen on saanut aikaan monia valokuva-alan 
läpimurtoja. Esimerkiksi vuonna 1967 Nikon toi markkinoille NIKKOR Auto 24mm f/2.8 
-objektiivin, jossa oli Nikonin oma lähikuvauksen korjausjärjestelmä (CRC), ja vuonna 1968 
tuotantoon tulivat asfääriset linssit. Lisäksi Nikon on kehittänyt erittäin pienen hajonnan 
ED-lasin, jota käytettiin ensimmäisenä 300 mm:n f/2.8 ED NIKKOR -teleobjektiivissa vuonna 
1971, ja tämän jälkeen myös monissa muissa NIKKOR-objektiiveissa. Vuonna 2003 Nikon 
julkisti ensimmäisen DX-kokoisiin Nikon-digitaalijärjestelmäkameroihin optimoidun 
objektiivin: DX NIKKOR -sarjan AF-S DX Zoom-NIKKOR 12-24mm f/4G IF-ED -objektiivin. 
Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä objektiivitekniikan merkkipaaluista, jotka osoittavat 
Nikonin aseman maailman merkittävimpänä ammattimaisten valokuvauslaitteiden 
valmistajana. Seuraavassa on käsitelty tarkemmin teknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat 
NIKKOR-objektiivien erinomaisen suorituskyvyn ja takaavat niiden ihanteellisen 
sopivuuden Nikon-järjestelmäkameroihin.

Kaiken alku ja juuri –  
Nikonin lasipajat

Parhaat linssielementit vaativat raaka- 
aineekseen parasta optista lasia. Nikon
on yksi harvoista objektiivivalmistajista, joka 
huolehtii itse kaikista työvaiheista optisen 
lasin kehittelystä aina valmiiden objektiivien 
tuotantoon. Nikonilla onkin käytettävissään 
paljon sellaista teknologiaa ja tietotaitoa, 
jota muut valmistajat eivät voi tarjota. 
Esimerkiksi optisen lasin tuotantolaitokset 
ovat Nikonin itse suunnittelemia, rakentamia 
ja säätelemiä. Tämä mahdollistaa 
laitosten toiminnan parantamisen 
Nikonin vaatimuksia vastaavaksi. Optisen 
lasin valmistus on NIKKOR-objektiivien 
ensimmäinen tuotantovaihe, ja kaikkia sitä 
seuraavia

vaiheita valvotaan jatkuvilla tiukoilla 
testeillä ja tarkastuksilla, mikä takaa 
korkean laadun. Esimerkiksi taittokertoimen 
tarkkuus taataan (enintään) kuuteen 
desimaaliin saakka. Tämä on yksi 
niistä tavoista, joilla tarkat mittaukset 
ja huolelliset tarkastukset varmistavat 
NIKKOR-objektiivien korkean laadun ja 
takaavat, että jokainen niiden käyttäjä 
pystyy luotettavasti taltioimaan tärkeimmät 
hetket.

Eri alojen objektiivisuunnittelijat 
tarjoavat arvokkaita näkökulmia

Objektiivien tuotannossa tuotteilta
vaaditut ominaisuudet määrittää 
suunnittelutiimi, joka valvoo kaikkia 
tuotekehityksen osa-alueita, kuten 
mekaniikkaa, optiikkaa ja elektroniikkaa,
ja on mukana myös tuotantotekniikoiden 
kehityksessä. Usein tavoitteina ovat 
nopean automaattitarkennuksen ja 
kestävyyden lisäksi myös käsittelyn 
miellyttävyys ja hyvä käyttötuntuma. Pieni 
ja kevyt rakennekin voi olla ratkaiseva 
ominaisuus objektiivin kehitystyössä. 
Kun esimerkiksi AF-S NIKKOR 24-70mm 
f/2.8E ED VR -objektiivia kehitettiin vuonna 
2015 useiden eri alojen suunnittelijoiden 
yhteistyönä, saatiin aikaan rakenne, 
jossa yhdistyvät pienikokoinen ja 
suorituskykyinen SWM-ultraäänimoottori, 
vakiozoomobjektiivien luokan tehokkain 
tärinänvaimennusjärjestelmä ja 
äärimmäisen tarkka valotussäätö, 
optisesta suorituskyvystä tinkimättä.

Paras laatu syntyy jo 
tuotantoprosessissa

Tochigi Nikon ylläpitää tiukkoja 
laatuvaatimuksia mm. hyödyntämällä 
tuottavuusindeksejä ja parantamalla 
prosessejaan näiden indeksien 
mukaisesti. Näitä toimia sovelletaan myös 
tytäryhtiöissä. Toisinaan ulkomaisilta 
tuotantolaitoksilta vaaditaan parannuksia 
tuotteiden hyväksyttävään laatuun. 
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NIKKOR Z -OBJEK TIIVIT

NIKKOR Z -objektiivit käyttävät Nikon Z 
-bajonettijärjestelmää, jossa on täysin uusia 
ominaisuuksia, kuten suuri 55 mm:n sisähalkaisija 
ja kiinnitysrenkaan lyhyt 16 mm:n etäisyys kennon 
pinnasta. Näiden myötä objektiiveja voidaan 
suunnitella entistäkin joustavammin tavalla, joka 
mahdollistaa uudenlaisen optisen suorituskyvyn 
tavoittelemisen. NIKKOR Z -objektiivit laajentavat 
kuvantamismahdollisuuksia merkittävästi ja tarjoavat 
mahtavaa potentiaalia ja uusia mahdollisuuksia, 
sillä niissä on integroitu perinteisiä optisia NIKKOR-
teknologioita Nikonin jatkuvasti kehittyviin 
dynaamisiin teknologioihin.

Suunniteltu erityisesti Nikon Z 
-bajonettijärjestelmälle, varustettu 
uudella suurella objektiivin kiinnikkeellä

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

Objektiivin rakenne: 17 elementtiä 15 ryhmässä
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,38 m
Suurin kuvaussuhde: 0,22×
Suodinkoko: 82 mm
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-86, objektiivilaukku CL-C2

Valovoimainen vakiozoom monipuolisessa objektiivissa, 
joka tarjoaa ylivoimaisen laadukkaan toistokyvyn 
kaikkeen kuvaukseen
Uusimpien optisten tekniikoiden ja joustavan objektiivin 
suunnittelun avulla on saatu mahdutettua erinomainen 
optinen suorituskyky kevyeen ja pienikokoiseen runkoon. 
Tämän objektiivin suurin aukko f/2,8 tuottaa kauniita boke-
efektejä, ja sen monitarkennusjärjestelmä parantaa kuvanlaatua 
kuvausetäisyydestä huolimatta varmistaen samalla nopean 
ja tarkan automaattitarkennuksen. Äskettäin käyttöön otettu 
heijastamaton ARNEO-pinnoite mahdollistaa terävien ja selkeiden 
kuvien ottamisen ja vähentää haamukuvia ja heijastuksia jopa 
silloin, kun valonlähde on kuva-alalla. Tämä objektiivi tarjoaa 
tinkimätöntä suorituskykyä ja monipuolisuutta. Se on ihanteellinen 
valinta intohimoisesti kuviinsa suhtautuville Z-sarjan kameroiden 
omistajille.

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S    © Daniel Kordan

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S    © Ami Vitale

Seuraavan sukupolven optinen suorituskyky: 
NIKKOR Z -objektiivien S-sarja

NIKKOR Z -objektiivien S-sarjalle on määritetty jopa Nikonin 
perinteisiä laatuvaatimuksia ja laadunvalvontaa tiukemmat 
standardit. S-sarja on varattu vain sellaisille objektiiveille, jotka 
täyttävät nämä tiukat standardit muun muassa MTF-käyrien, boke-
ominaisuuksien ja videosuorituskyvyn osalta. Riippumatta siitä, 
minkä mallin valitset, jokainen S-sarjan objektiivi tarjoaa huikean 
optisen suorituskyvyn ja erinomaisen tarkkuuden valokuvaajien 
käyttöön upeiden kuvien ottamista varten.

24 mm  84°
70 mm  34° 20'
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NIKKOR Z 14-30mm f/4 S NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

Objektiivin rakenne: 14 elementtiä 12 ryhmässä
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,28 m
Suurin kuvaussuhde: 0,16×
Suodinkoko: 82 mm
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-86, objektiivilaukku CL-C1

Erittäin laajakulmainen zoomobjektiivi, johon voidaan 
kiinnittää suotimia ja joka tarjoaa korkean kuvanlaadun 
ja monipuolisia kuvausmahdollisuuksia
Tässä erittäin laajakulmaisessa objektiivissa on neljä ED-
lasielementtiä ja neljä asfääristä linssielementtiä. Vain S-sarjan 
objektiivit voivat tarjota näin erinomaista optista suorituskykyä 
ja mahtavaa tarkkuutta, jolla saadaan hyödynnettyä suuren 
kuvapistemäärän digitaalikameroiden täysi potentiaali niin 
valokuvissa kuin videoissakin. Erinomaisen optisen suorituskyvyn 
lisäksi tämän objektiivin kevyt runko kulkee helposti mukana 
sisäänvedettävän objektiivimekanismin ansiosta, mikä tekee 
kuvaamisesta nopeaa ja joustavaa. Tämän maailman ensimmäisen*2 
suotimien käytön mahdollistavan 14 mm:n objektiivin avulla voit 
kuvata luovasti ja aktiivisesti suotimien avulla. Tämä on oleellinen 
lisäys Z-sarjaan ja soveltuu erinomaisesti maisemakuvien, 
matkakuvien, kaupunkikuvien ja videoiden ottamiseen.

Objektiivin rakenne: 14 elementtiä 11 ryhmässä
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,3 m
Suurin kuvaussuhde: 0,3×
Suodinkoko: 72 mm
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-85, objektiivilaukku CL-C1

Kannettava ja suorituskykyinen upean kuvantoiston 
takaava vakiozoomobjektiivi, joka tekee mistä vain 
näkymästä taidetta
Tämän objektiivin erinomainen optinen suorituskyky on 
saavutettu käyttämällä yhtä asfääristä ED-lasia, yhtä ED-lasia 
ja kolmea asfääristä linssielementtiä. Tämän useisiin erilaisiin 
kuvauskohteisiin soveltuvan objektiivin optinen rakenne minimoi 
erilaiset objektiivivirheet kaikilla tarkennusetäisyyksillä, ja siinä 
on usein käytetty 24–70 mm:n polttovälialue ja kiinteä valovoima 
(f/4). Nuolimaiset komaattiset heijastukset on saatu tehokkaasti 
kuriin, mikä varmistaa pistemäisten valonlähteiden erinomaisen 
toiston siitä huolimatta, että kyseessä on zoomobjektiivi. Helposti 
mukana kannettavassa kevyessä rungossa on sisäänvedettävä 
objektiivimekanismi, joka parantaa objektiivin kuljetettavuutta ja 
käytettävyyttä arvokkaiden hetkien luotettavaan kuvaamiseen.

*1 Paras peilittömän kameran laajakulmainen zoom-objektiivi, TIPA World Awards 2019
*2 Koskee FX-koon (täyskenno) kanssa yhteensopivia digitaalikameroihin saatavilla olevia vaihdettavia objektiiveja, jotka ovat saatavilla 8.1.2019. Perustuu Nikonin tutkimukseen.

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

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

Objektiivin rakenne: 11 elementtiä 9 ryhmässä
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,25 m
Suurin kuvaussuhde: 0,19×
Suodinkoko: 62 mm
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-89, objektiivilaukku CL-C1

Tämä valovoimainen laajakulmaobjektiivi on hyödyllinen 
useissa erilaisissa tilanteissa ja tarjoaa muihin 35 mm 
f/1,8 -objektiiveihin verrattuna ylivoimaisen kuvantoiston
Tämän objektiivin monitarkennusjärjestelmä takaa hiljaisen, 
nopean ja erittäin tarkan automaattitarkennuksen, jolla saadaan 
aikaan erinomainen toistokyky ja voidaan vähentää vääristymiä 
mahdollisimman paljon. Kahden ED-lasielementin käyttö korjaa 
aksiaalista väriaberraatiota tehokkaasti ja kolme asfääristä 
linssielementtiä vähentävät tehokkaasti komaattista heijastusta. 
Tuloksena on erinomainen pistemäisten valonlähteiden toisto jopa 
kuvan reuna-alueilla. Tämä tarjoaa myös pehmeät ja luonnolliset 
boke-ominaisuudet, jotka vain valovoimainen objektiivi voi tarjota.

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S    © Kenta Aminaka

Objektiivin rakenne: 12 elementtiä 9 ryhmässä
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,4 m
Suurin kuvaussuhde: 0,15×
Suodinkoko: 62 mm
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-90, objektiivilaukku CL-C1

Tämä erinomaisilla toisto-ominaisuuksilla varustettu 
valovoimainen kiinteäpolttovälinen objektiivi määrittelee 
uudelleen sen, mihin 50 mm f/1,8 -objektiivit pystyvät
Erinomainen erottelukyky varmistaa, että pienetkin yksityiskohdat 
näkyvät koko kuva-alalla. Objektiivin kaksi ED-lasielementtiä 
vähentävät tehokkaasti aksiaalista väriaberraatiota, ja sen kolme 
asfääristä linssielementtiä korjaavat tehokkaasti nuolimaisia 
komaattisia heijastuksia. Näin saadaan erinomainen pistemäisten 
valonlähteiden toisto jopa suurimmalla aukolla. Luonnolliset ja 
kauniit bokeominaisuudet, jotka ovat mahdollisia vain valovoimaisilla 
objektiiveilla, saadaan jopa lyhyillä etäisyyksillä. Lisäksi hiljattain 
kehitetty tehokas askelmoottori tekee automaattitarkennuksesta 
hiljaista ja tarkkaa niin valokuvauksessa kuin videoidenkin 
kuvauksessa.

24 mm 84°
70 mm 34° 20'

14 mm 114°
30 mm 72° 47°63°

 : Asfääriset linssielementit            : ED-lasielementit                 : Asfäärinen ED-lasielementti
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Laajan NIKKOR F -objektiivivalikoiman tarjoama henkilökohtainen 
luovuus korostuu Nikonin peilittömien kameroiden kanssa

FTZ-bajonettisovitin

FTZ-bajonettisovittimen avulla Nikonin digitaalisten järjestelmäkameroiden pitkäaikaiset 
käyttäjät voivat jatkaa nykyisten NIKKOR F -objektiiviensa saumatonta käyttöä uuden 
Z-bajonetin peilittömän kamerajärjestelmän kanssa. AE-kuvaus on käytettävissä noin 360 
NIKKOR F -objektiivilla AI-tyypistä alkaen, kun taas AF/AE-kuvaus on käytettävissä yli 90 AF-P/
AF-S/AF-I-tyyppisellä objektiivilla.

n Tuetut ominaisuudet
Tuetut ominaisuudet on merkitty valintamerkillä (3), ei-tuetut on merkitty viivalla (—).

n Tietoja kameran sisäisestä tärinänvaimennuksesta (VR) 
käytettäessä NIKKOR F -objektiiveja

•  Kameransisäinen tärinänvaimennus on käytettävissä 
CPU-objektiivien kanssa. Jos objektiivi on 
varustettu tärinänvaimennuksella, objektiivin 
tärinänvaimennusominaisuutta voi käyttää kameran 
sisäisen tärinänvaimennuksen lisäksi (koskee vain roll-
akselin kääntöliikettä).

 Objektiivin tärinänvaimennuksen on/off-kytkimellä valittu 
asetus ohittaa kamerasta valitun asetuksen.

•  Kun käytössä on NIKKOR F -tyypin CPU-objektiivi, jossa ei 
ole sisäänrakennettua tärinänvaimennusta, käytettävissä 
on kameransisäinen tärinänvaimennus (3 akselia).

•  Kun kameransisäistä tärinänvaimennusta käytetään 
muiden kuin CPU-objektiivien kanssa, aseta objektiivien 
polttoväli kameran asetusvalikon kohdassa [Ei-
mikroprosessoriohjattu objektiivi].

•  Huomaa, että objektiivista riippuen kameran sisäinen 
tärinänvaimennus voi saada aikaan valon heikkenemistä 
kuvan reuna-alueilla tai tuottaa muuten ei-toivottuja 
tuloksia.

[Huomautus]
Elektroninen etäisyysmittari ei ehkä toimi odotetulla tavalla ja automaattitarkennuksen hienosäätö voi olla tarpeen haluttujen tulosten saamiseksi joillakin objektiiveilla. Lisäksi automaattitarkennus ei ehkä 
kuvausolosuhteista riippuen tuota haluttuja tuloksia seuraavilla objektiiveilla. Toista automaattitarkennus, kunnes kohde on tarkennettu tai käytä käsitarkennusta.
• 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

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

• Kuvanlaatu ja AF/AE-suorituskyky vastaa NIKKOR F -objektiivien käyttämistä Nikon DSLR -kameroiden kanssa.
• Z 7:n ja Z 6:n rungon sisäistä tärinänvaimennusta voi käyttää, kun kameraan liitetään NIKKOR F -tyypin CPU-objektiivi,  

jossa ei ole sisäänrakennettua tärinänvaimennusta.
• Liikkuvat osat ja muut osat on tiivistetty Z 7:n ja Z 6:n veroisen pölysuojauksen ja tippuvedenpitävyyden varmistamiseksi.
• Ulkopuolinen muotoilu on suunniteltu vastaamaan G-tyypin NIKKOR-objektiiveja, joissa ei ole himmenninrengasta.
• Kevyt runko ei edellytä kestävyydestä tinkimistä, sillä putken ja jalustakierteen valmistuksessa on käytetty magnesiumseosta.

Tila

Objektiivi

Tarkennustapa Kuvaustila

Mittaustila
AF

MF (elek-
tronisella 

etäisyysmit-
tarilla)

MF AUTO, P, S A, M

Au
to

m
aa

tti
-

ta
rk

en
nu

s

Su
or

iti
n

AF-S-tyyppi G, E ja D
AF-P-tyyppi G ja E
AF-I-tyyppi D

3 3 3 3 3 3

AF-tyyppi G ja D — 3 3 3 3 3

Muut AF-objektiivit — — 3 3 3

Kä
si

ta
rk

en
nu

s

Su
or

iti
n

PC-E NIKKOR -sarja
PC NIKKOR 19mm f/4E ED — — 3 3 3 3

PC Micro 85mm f/2.8D — — 3 — 3* 3

AI-P-objektiivit — — 3 3 3 3

Ei
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ss
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ut
 

ob
je

kt
iiv

it AI-, AI-muunnettu
NIKKOR- tai  
Nikon E-objektiivit

— — 3 — 3 3

*Vain M-tila.

L A A J A K U L M A I S E T
NIKKOR F -ZOOMOBJEKTIIVIT

© Daniel Dohlus 

Dramaattisia vaikutelmia ainutlaatuisilla kuvakulmilla

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

Tämä uskomaton laajakulmazoomien valikoima mahdollistaa entistäkin suuremman syväterävyyden, 

lyhyemmän työskentelyetäisyyden ja dramaattisemmat kuvakulmat. Valikoimassa on paljon erilaisia 

polttovälien ja valovoimien yhdistelmiä kaikissa hintaluokissa ja kaikkiin kameroihin. NIKKOR-objektii- 

vien avulla saat kuviisi niiden ansaitseman tarkkuuden ja yksityiskohdat. Kokeile erilaisia kuvakulmia 

tai siirry lähemmäksi kohdetta zoomausta muuttamalla, niin löydät aivan uuden ulottuvuuden laaja- 

kulmakuvaukseen.
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Dynaaminen perspektiivi erittäin laajakulmaisella zoomobjektiivilla

Erittäin laajakulmainen  
zoomobjektiivi huippuluokan kuvailmaisuun

Optinen mestariteos: jopa 14 mm:n  
polttoväli ja f/2,8 koko zoomausalueella

10 mm 109° 
24 mm 61° 

Objektiivin rakenne: 14 elementtiä 9 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,24 m (automaattitarkennus);  
0,22 m (käsitarkennus) 
Suurin kuvaussuhde: 0,19× 
Suodinkierteen koko: 77 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-23, objektiivilaukku CL-1118

Objektiivin rakenne: 11 elementtiä 7 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,3 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,12× 
Suodinkierteen koko: 77 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-23, objektiivilaukku CL-S2 
(valinnainen)

Objektiivin rakenne: 14 elementtiä 11 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,28 m (välillä 18–24 mm) 
Suurin kuvaussuhde: 0,14× 
Suodinkierteen koko: Suodinta ei voida käyttää 
Lisävarusteet: Kiinteä vastavalosuoja, objektiivilaukku CL-M3 

Objektiivin rakenne: 14 elementtiä 11 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,22 m.
Suurin kuvaussuhde: 0,17× 
Suodinkierteen koko: 72 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-81, objektiivilaukku CL-1015 

Helposti mukana kulkeva zoomobjektiivi tarjoaa DX-kokoisten 
kameroiden käyttäjille mahdollisuuden kuvata aidolla erittäin 
laajakulmaisella objektiivilla. Objektiivin yhdysrakenteinen 
askelmoottori tekee automaattitarkennuksesta hiljaista ja sujuvaa. 
Erinomainen kuvanlaatu saavutetaan upouudella optiikalla joka 
sisältää kolme asfääristä linssielementtiä. Yhdysrakenteisen 
tärinänvaimennuksen (VR) vaikutus vastaa suljinajan lyhentämistä 
3,5 askelella*. 
*Perustuu CIPA-standardiin. Tämä arvo saavutetaan, kun objektiivi on kiinnitetty DX- 

kokoiseen digitaalijärjestelmäkameraan ja zoomaus on suurimmalla teleasetuksella.

Vie valokuvaus äärirajoille tämän käytännöllisen ja erittäin 
laajakulmaisen zoomobjektiivin avulla. Laajan pään polttoväli
10 mm kattaa 109 asteen kuvakulman, joten saat objektiivin avulla 
uutta luovuutta kuviisi. Lähikuvausmahdollisuus ja erittäin vähäiset 
vääristymät lisäävät objektiivin houkuttelevuutta.

Tämän palkitun ammattilaistason objektiivin suurin aukko 
on f/2,8 kaikilla polttoväleillä, ja sen tuottama kuva on tarkka 
reunasta reunaan. Nanokidepinnoite ja ED-lasi varmistavat 
erinomaisen kontrastin myös vastavaloon kuvattaessa. Tämä 
kestävä ja luotettava objektiivi kuuluu jokaisen ammattikuvaajan 
vakiovarusteisiin.

Erittäin suosittu objektiivi 
laajakulmakuvaukseen. Kiinteä valovoima 
varmistaa tasalaatuiset valotukset koko 
zoomausalueella. Sopii erinomaisesti 
suurten rakennusten, ahtaiden sisätilojen ja 
laajojen luonnonmaisemien kuvaamiseen.

10 mm 109° 
20 mm 70° 

12 mm 99° 
24 mm 61° 

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

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G EDAF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR

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

Legendaarinen ammattilaistason laajakulmazoom Pieni ja helppokäyttöinen laajakulmazoom

Tarkka, tärinänvaimennuksella (VR)  
varustettu erittäin laajakulmainen zoom

Objektiivin rakenne: 13 elementtiä 10 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,28 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,21× 
Suodinkierteen koko: 77 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-23,  
objektiivilaukku CL-76 

Tässä kevyessä ja pienikokoisessa zoomobjektiivissa on  
18 mm:llä 100 asteen kuvakulma, ja se mahdollistaa erinomaisen 
liikkuvuuden. Optisessa järjestelmässä on kaksi ED-lasielementtiä 
ja kolme asfääristä linssielementtiä, jotka maksimoivat 
kuvapistemäärältään suurten digitaalisten järjestelmäkameroiden 
suorituskyvyn.

18 mm 100° 
35 mm 63° 

Objektiivin rakenne: 12 elementtiä 8 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,28 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,19×
Suodinkierteen koko: 77 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-66,  
objektiivilaukku CL-1118 

Tämä monipuolinen, erittäin laajakulmainen zoomobjektiivi kattaa 
huomattavan laajan polttovälialueen, ja sen suorituskyvyltään  
2,5:tä valotusaskelta* vastaava tärinänvaimennus (VR) mahdollistaa 
tarkkojen kuvien ottamisen käsivaralta pitkillä suljinajoilla 
esimerkiksi sisätiloissa tai yöllä kuvattaessa. Sopii erinomaisesti 
matka- ja dokumenttikuvaukseen.

* Perustuu CIPA-standardiin. Tämä arvo saavutetaan, kun objektiivi on kiinnitetty FX-koon 
digitaaliseen järjestelmäkameraan ja zoomaus on suurimmalla teleasetuksella.

Tämä kiinteällä suurimmalla aukolla 
f/2,8 varustettu objektiivi kattaa 
laajakulmakuvausta edellyttävien 
toimeksiantojen kannalta ihanteellisen 
polttovälialueen. Objektiivi tuottaa 
kirkkaita ja suurikontrastisia kuvia koko 
zoomausalueella. Erittäin luotettava 
ammattitason objektiivi.

Objektiivin rakenne: 17 elementtiä 12 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,28 m (20–28 mm)
Suurin kuvaussuhde: 0,24× 
Suodinkierteen koko: 77 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-23,  
objektiivilaukku CL-1120 

16 mm 107° 
35 mm 63° 

17 mm 104° 
35 mm 62° 

: Asfääriset linssielementit : ED-lasielementit

AF-S Zoom-NIKKOR 17-35mm f/2.8D IF-ED AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED

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

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR    © Junji Takasago
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N I K K O R  F  - V A K I O -
Z O O M O B J E K T I I V I T
Tämä erinomainen objektiivivalikoima on suunniteltu hyvin erilaisia aiheita ja kohteita varten. 

Vakiozoomeista tulee olennainen osa valokuvaustasi riippumatta siitä, minkä monipuolisen 

ja helposti mukana kulkevan objektiivin valitset. Valikoima kattaa niin pienikokoiset ja 

helppokäyttöiset kuin edistykselliset ja tehokkaat mallit. Valitse omiin taitoihisi ja luoviin 

tavoitteisiisi parhaiten sopiva objektiivi.

© Andrew Hancock 

Dynaaminen polttovälialue
tuo eloa jokaiseen kuvaustilanteeseen

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

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

Laaja-alainen tärinänvaimennuksella (VR)  
varustettu vakiozoom

Toistokyvyltään erinomainen ja helposti  
mukana kuljetettava vakiozoomobjektiivi

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

AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
AF-P-vakiozoomobjektiivit, joissa on askelmoottori

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

16 mm 83° 
85 mm 18°50’ 

Objektiivin rakenne: 17 elementtiä 11 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,38 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,21× 
Suodinkierteen koko: 67 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-39,  
objektiivilaukku CL-1015 

Objektiivin rakenne: 17 elementtiä 13 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,35 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,22× 
Suodinkierteen koko: 72 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-75, objektiivilaukku 
CL-1218 (valinnainen) 

(Sisäänvedettynä)

Objektiivin rakenne: 12 elementtiä 9 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,25 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,38× 
Suodinkierteen koko: 55 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-N106 
(valinnainen), objektiivilaukku CL-0815 (valinnainen) (Sisäänvedettynä)

Objektiivin rakenne: 12 elementtiä 9 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,25 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,38× 
Suodinkierteen koko: 55 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-N106 
(valinnainen), objektiivilaukku CL-0815 (valinnainen) 

Hämmästyttävän kevyt 5-kertainen vakiozoom, jonka suurin aukko 
on f/2,8 laajakulman ääriasennossa. Tässä tehokkaassa objektiivissa 
hyödynnetään viimeisintä tekniikkaa, kuten nanokidepinnoitetta, 
fluoripinnoitetta ja sähkömagneettista himmennintä, ja 
ovat saatavilla DX-koon objektiiveissa ensimmäisen kerran. 
Tärinänvaimennuksen (VR) vaikutus vastaa suljinajan lyhentämistä 
normaalitilassa 4,0 askelta*. Erinomaisen värintoiston ja 
kannettavuuden ansiosta objektiivilla voi ottaa laadukkaita 
matkakuvia.

Tämä kompakti ja kevyt 3,1-kertainen vakiozoom tekee 
automaattitarkennuksen nopeasti ja hiljaisesti askelmoottorin 
avulla. Kaksi asfääristä linssielementtiä parantavat kuvanlaatua 
vähentämällä objektiivin poikkeamia. Tärinänvaimennusjärjestelmän 
(VR) vaikutus vastaa suljinajan lyhentämistä 4,0 askeleella*. 
Joitakin objektiivin asetuksia on mahdollista säätää kameran kautta.

Tasapainoisin ja monipuolisin DX-kameroihin sopiva vakiozoom, 
jonka 5,3-kertainen zoomausalue alkaa 83 asteen kuvakulman 
tuottavasta 16 mm:n polttovälistä. Uskomaton terävyys, 
pienikokoinen runko ja suorituskyvyltään 3,5:tä valotusaskelta* 
vastaava tärinänvaimennus (VR) varmistavat vakaammat kuvat 
ja enemmän kuvausmahdollisuuksia arkipäivän tilannekuvista 
matkojen ikuistamiseen.

Tämä kompakti ja kevyt 3,1-kertainen vakiozoom sisältää 
askelmoottorin, joka tekee automaattitarkennuksesta nopeaa ja 
hiljaista. Kaksi asfääristä linssielementtiä takaavat erinomaisen 
optisen suorituskyvyn ja vähentävät objektiivin poikkeamia. 
Kameran valikkoja hyödyntävän asetusjärjestelmän ansiosta 
joitakin objektiivin asetuksia voi säätää kameran kautta.

(Sisäänvedettynä)

16 mm 83° 
80 mm 20° 

18 mm 76° 
55 mm 28°50’ 

18 mm 76° 
55 mm 28°50’ 

: Asfääriset linssielementit : ED-lasielementit

*Perustuu CIPA-standardeihin. Tämä arvo saavutetaan seuraavissa olosuhteissa: DX-objektiivit on kiinnitetty DX-koon digitaaliseen järjestelmäkameraan, FX-yhteensopivat objektiivit 
on kiinnitetty FX-koon digitaaliseen järjestelmäkameraan ja zoom-objektiivit ovat suurimmalla teleasetuksella.
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AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VRAF-S DX Zoom-NIKKOR 17-55mm f/2.8G IF-ED

Valovoimainen ja erinomaista  
kuvanlaatua tuottava vakiozoom

Erittäin pienikokoinen ja  
kevyt DX-koon vakiozoomobjektiivi

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

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

AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
Monipuolisella ja tehokkaalla zoomilla upea kuvanlaatu

Sisäänvedettävän objektiivimekanismin 
ansiosta kamera on pienikokoinen 
ja kevyt. Asfäärisen linssielementin 
sisältävä suorituskykyinen optiikka tuottaa 
tarkat kuvat koko zoomausalueella. 
Yhdysrakenteisen tärinänvaimennuksen 
(VR) vaikutus vastaa suljinajan 
lyhentämistä 4,0 askelta*. Koska lyhin 
tarkennusetäisyys on 0,25 m, pääset 
lähelle kohdetta.

 18 mm 76° 
105 mm 15°20’ 

Objektiivin rakenne: 15 elementtiä 11 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,45 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,20× 
Suodinkierteen koko: 67 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-32,  
objektiivilaukku CL-1018 

17 mm 79° 
55 mm 28°50’ 

Objektiivin rakenne: 14 elementtiä 10 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,36 m (polttovälillä 35 mm) 
Suurin kuvaussuhde: 0,20× 
Suodinkierteen koko: 77 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-31,  
objektiivilaukku CL-1120 

(Sisäänvedettynä)

Objektiivin rakenne: 11 elementtiä 8 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,28 m (automaattitarkennus);  
0,25 m (käsitarkennus) 
Suurin kuvaussuhde: 0,30× (automaattitarkennus);  
0,36× (käsitarkennus) 
Suodinkierteen koko: 52 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-45 (valinnainen), 
objektiivilaukku CL-0815 (valinnainen) 

 18 mm 76° 
200 mm 8° 

Objektiivin rakenne: 16 elementtiä 12 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,5 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,22× 
Suodinkierteen koko: 72 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-35,  
objektiivilaukku CL-1018 

Objektiivin rakenne: 17 elementtiä 12 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,45 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,23× 
Suodinkierteen koko: 67 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-32 (valinnainen), 
objektiivilaukku CL-1018 (valinnainen)

Tämä DX-koon objektiivi tarjoaa upean 
tarkkuuden ja kauniin boke-taustaefektin. 
Tarkkuutensa ansiosta objektiivi tuottaa 
kuvanlaatua arvostavien ammattilaisten 
ja muiden huippuvalokuvaajien 
vaatimukset täyttäviä kuvia.

Erinomainen valinta, jos kaipaat hieman 
teleulottuvuutta. Tämän tehokkaan, noin 
5,8-kertaisen vakiozoomin ansiosta 
useimpien kohteiden kuvaaminen onnistuu 
yhdellä objektiivilla. Suorituskyvyltään 
3,5:tä valotusaskelta* vastaava 
tärinänvaimennus (VR) auttaa saamaan 
tarkempia tuloksia telekuvauksessa ja 
kuvattaessa heikossa valaistuksessa.

Yksi objektiivi kaikkiin kuvaustilanteisiin. 
Tämän erittäin monipuolisen objektiivin 
noin 11-kertainen zoomausalue kattaa 
kuvakulmat laajakulmapään 76 asteesta 
telepään 8 asteeseen. Suorituskyvyltään 
3,5:tä valotusaskelta* vastaava 
tärinänvaimennus (VR) laajentaa 
kuvausmahdollisuuksia entisestään. 
Täydellinen valinta, kun haluat matkustaa 
kevyesti.

Tämän tehokkaan objektiivin noin 
7,8-kertainen zoomaus kattaa laajan 
polttovälialueen laajakulmaotoksista 
telekuvaukseen. Erinomainen optinen 
suorituskyky takaa tarkat kuvat yhdessä 
suuren kuvapistemäärän kameroiden 

kanssa. Suorituskyvyltään 4,0:aa valotusaskelta* vastaava 
yhdysrakenteinen tärinänvaimennus (VR) korjaa tehokkaasti 
kameran tärähtämistä. Yhdellä objektiivilla onnistuu niin erilaisten 
arkipäivän tilanteiden kuvaaminen kuin matkakuvauskin.

: Asfääriset linssielementit  : ED-lasielementit

*Perustuu CIPA-standardeihin. Tämä arvo saavutetaan seuraavissa olosuhteissa: DX-objektiivit on kiinnitetty DX-koon digitaaliseen järjestelmäkameraan, FX-yhteensopivat objektiivit 
on kiinnitetty FX-koon digitaaliseen järjestelmäkameraan ja zoom-objektiivit ovat suurimmalla teleasetuksella.

18 mm 76° 
55 mm 28°50’ 

18 mm 76° 
55 mm 28°50’ 

Tehokkaat tärinänvaimennuksella  
varustetut zoomobjektiivit DX-kameroihin

(Sisäänvedettynä)

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

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

Pienikokoinen ja kevyt, erittäin  
tehokas zoom, jossa tärinänvaimennus

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
Tarkat ja helppokäyttöiset vakiozoomobjektiivit

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

DX-kokoinen erittäin tehokas 16,7-kertaisella  
zoomilla varustettu objektiivi, jossa tärinänvaimennus

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

Kätevä vakiozoomobjektiivi, jossa on  
VR-tärinänvaimennus ja nanokidepinnoite

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

Tehokas ja monipuolinen  
VR:llä varustettu 11-kertainen zoom

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

24 mm 84° 
85 mm 28°30’ 

Objektiivin rakenne: 16 elementtiä 11 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,38 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,22×
Suodinkierteen koko: 72 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-63,  
objektiivilaukku CL-1118 

 24 mm 84° 
 120 mm 20°20’ 

Objektiivin rakenne: 17 elementtiä 13 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,45 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,23× 
Suodinkierteen koko: 77 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-53,  
objektiivilaukku CL-1218 

Objektiivin rakenne: 16 elementtiä 12 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,48 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,29× 
Suodinkierteen koko: 67 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-39 (valinnainen),  
objektiivilaukku CL-1018 (valinnainen)

 18 mm 76° 
 300 mm 5°20’ 

Objektiivin rakenne: 19 elementtiä 14 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,45 m (300 mm:n polttovälillä) 
Suurin kuvaussuhde: 0,31× 
Suodinkierteen koko: 77 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-58,  
objektiivilaukku CL-1120 

 28 mm 75° 
 300 mm 8°10’ 

Objektiivin rakenne: 19 elementtiä 14 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,5 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,31× 
Suodinkierteen koko: 77 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-50,  
objektiivilaukku CL-1120 

24 mm 84° 
85 mm 28°30’ 

Objektiivin rakenne: 15 elementtiä 11 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,5 m (0,21 m makrokuvauksessa) 
Suurin kuvaussuhde: 0,17× (0,50× 85 mm:n makrokuvauksessa)
Suodinkierteen koko: 72 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-25,  
objektiivilaukku CL-S2 (valinnainen) 

Tämä objektiivi kattaa eniten käytetyn 
zoomausalueen sekä tuottaa tarkkuuden 
ja pehmeiden liukusävyjen ensiluokkaisen 
yhdistelmän. Lisäetuna on mahdollisuus 
automaattitarkenteiseen makro-
kuvaukseen jopa kuvaussuhteessa 1:2.

Erittäin pieni normaalikäyttöön 
tarkoitettu objektiivi, joka toimii hyvin 
näppärien FX-koon kameroiden kanssa. 
Tämä monipuolinen objektiivi kattaa 
eniten käytetyn zoomausalueen, ja 
sillä voidaan ottaa monenlaisia kuvia, 
kuten maisemakuvia, sisäkuvia, 
muotokuvia ja spontaaneja henkilökuvia. 
Suorituskyvyltään 4,0:aa valotusaskelta* 
vastaava tärinänvaimennus (VR) parantaa 
käsivaralta otettujen kuvien laatua ja 
avaa monia uusia mahdollisuuksia kuvata 
heikossa valaistuksessa.

Tällä objektiivilla saadaan tasalaatuisia
kuvia koko sen ennennäkemättömän 
laajalla 16,7-kertaisella zoomausalueella. 
Sillä voi jopa ottaa käsivaralta 
supertelekuvia 300 mm:n polttovälillä 
yhdysrakenteisen, suorituskyvyltään 
3,5:tä valotusaskelta* vastaavan 
tärinänvaimennuksen (VR) ansiosta. 
Nauti todella monipuolisesta ja 
suorituskykyisestä objektiivista, jota on 
helppo kuljettaa mukana.

Tämä monipuolinen 5-kertaisella 
zoomilla varustettu objektiivi 
tuottaa erinomaista kuvanlaatua 
kaikilla aukoilla ja polttoväleillä. 
Nanokidepinnoite vähentää haamukuvia 
ja linssiheijastuksia. Objektiivin runko on 
erittäin pienikokoinen, vaikka objektiivi on 
varustettu suorituskyvyltään
3,5:tä valotusaskelta* vastaavalla 
yhdysrakenteisella tärinänvaimennuksella 
(VR). Laadukas ja kätevä 
vakiozoomobjektiivi FX-koon kameroihin.

Tehokas, erityisesti FX-koon kameroihin 
tarkoitettu zoomobjektiivi. Tämä 
objektiivi tuottaa erittäin tarkkoja kuvia 
laajalla polttovälialueella. Suurin aukko 
telepäässä on f/5,6. Yhdysrakenteinen 
tärinänvaimennus (VR) vähentää 
kameran tärähtämisen vaikutuksia 
jopa 3,5 aukon verran*. Tämä erittäin 
monipuolinen zoomobjektiivi sopii 
parhaiten matkakuvaukseen ja muuhun 
ulkoilmakäyttöön.

Vaikka objektiivi on pienikokoinen
ja kevyt, sen zoomausteho on 
erinomainen (noin 16,7-kertainen). 
Erinomainen optinen suorituskyky 
saavutetaan kolmella ED-lasielementillä 
ja kolmella asfäärisellä linssielementillä. 
Tärinänvaimennuksen (VR) vaikutus 
vastaa suljinajan lyhentämistä  
4,0 askelta*. Tasapainoinen ja tehokas 
zoomobjektiivi sopii monenlaisten 
kohteiden kuvaamiseen.

18 mm 76° 
300 mm 5°20’
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AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Uskomattoman luotettava ja tasapainoinen vakiozoom

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

Asfäärisen ED-lasielementin sisältävä  
tehokas ja valovoimainen vakiozoomobjektiivi

24 mm 84° 
70 mm 34°20’ 

Objektiivin rakenne: 15 elementtiä 11 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,38 m (välillä 35-50 mm)
Suurin kuvaussuhde: 0,26×
Suodinkierteen koko: 77 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-40,  
objektiivilaukku CL-M3 

24 mm 84° 
70 mm 34°20’ 

Objektiivin rakenne: 20 elementtiä 16 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,38 m (35–50 mm),  
0,41 m (24, 28, 70 mm)
Suurin kuvaussuhde: 0,28× 
Suodinkierteen koko: 82 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-74,  
objektiivilaukku CL-M3 

Tärinänvaimennuksella (VR) varustettu 2,9-kertainen 
vakiozoom, jonka suurin aukko on f/2,8. Sisältää NIKKOR- 
objektiiveissa ensimmäisen kerran käytettävän asfäärisen 
ED-lasielementin, ED-lasi- ja HRI-linssielementtejä sekä 
nanokidepinnoitteen. Erinomainen optinen suorituskyky takaa 
tarkat, sumennusvaikutelmaltaan luonnolliset kuvat. Edistyksellisen 
tärinänvaimennuksen (VR) vaikutus vastaa suljinajan lyhentämistä 
4,0 askelta*. Automaattitarkennus on entistä nopeampi ja 
tarkempi, kun taas sähkömagneettinen himmenninmekanismi 
mahdollistaa vakaan automaattisen valotussäädön jopa nopean 
sarjakuvauksen aikana. Etu- ja takalinssien pinnalla oleva 
fluoripinnoite hylkii likaa ja kosteutta, mikä helpottaa ylläpitoa. 
Erittäin kestävä runko on suunniteltu kestämään ammattilaisten 
kohtaamia ääriolosuhteita erinomaisesta käytettävyydestä ja 
käyttömukavuudesta tinkimättä.

Tämän kiinteällä valovoimalla f/2,8 varustetun objektiivin 
NIKKOR-lasi tuottaa tarkat ja luonnolliset kuvat. Objektiivi sopii 
täydellisesti FX-koon kameroiden suuremmalle kuvakennolle. 
Lisäksi nanokidepinnoite vähentää tehokkaasti haamukuvia 
ja linssiheijastuksia hankalissa valaistusolosuhteissa, kuten 
vastavaloon kuvattaessa. Tämä luotettavuudestaan ja yleisestä 
kuvanlaadustaan kehuja saanut objektiivi on jo kauan ollut 
ammattilaisten suosiossa.

*Perustuu CIPA-standardeihin. Tämä arvo saavutetaan seuraavissa olosuhteissa: DX-
objektiivit on kiinnitetty DX-koon digitaaliseen järjestelmäkameraan, FX-yhteensopivat 
objektiivit on kiinnitetty FX-koon digitaaliseen järjestelmäkameraan ja zoom-objektiivit ovat 
suurimmalla teleasetuksella.

 : Asfääriset linssielementit      : ED-lasielementit

 : Asfäärinen ED-lasielementti

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR      © Kate Hopewell-Smith

N I K K O R  F  - T E L E - 
Z O O M O B J E K T I I V I T
Telezoomobjektiivi lisää valokuvaukseesi luovia ulottuvuuksia tuomalla uusia sommittelu- 

mahdollisuuksia. Pidemmät polttovälit, pienempi syväterävyys ja teleobjektiivin dramaattinen 

etäisyyksiä lyhentävä vaikutus mahdollistavat erilaisten kohteiden kuvaamisen tavalla, joka 

onnistuu vain harvoilla objektiiveilla. Monissa objektiiveissa on myös tärinänvaimennus (VR), 

jonka ansiosta kameran tärinän vaikutuksia voidaan hallita ja kuvista tulee tarkempia.

© Jaanus Ree 

Tallenna toiminnan ratkaiseva hetki kaukaa

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR
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Helppokäyttöinen supertelezoom  
kaukaisten kohteiden kuvaamiseen

Telezoom-objektiivi, jossa on  
sisäänvedettävä objektiivimekanismi

 55 mm 28°50’ 
300 mm 5°20’ 

Objektiivin rakenne: 17 elementtiä 11 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 1,4 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,27× 
Suodinkierteen koko: 58 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-57,  
objektiivilaukku CL-1020 

Tässä polttoväliltään 55–200 mm ja 
suurimmalta aukoltaan f/4–5,6 olevassa 
telezoom-objektiivissa käytetään 
sisäänvedettävää objektiivimekanismia, 
jonka ansiosta objektiivi on voitu pakata 
hämmästyttävän pieneen kokoon. 
Tärinänvaimennuksen (VR) vaikutus 
vastaa suljinajan lyhentämistä 4,0 
askelta*. Objektiivissa käytetty ED- 
lasielementti vähentää väriaberraatiota 
ja takaa erinomaisen optisen 
suorituskyvyn.

Objektiivin rakenne: 13 elementtiä 9 ryhmässä  
Lyhin tarkennusetäisyys: 1,1 m  
Suurin kuvaussuhde: 0,23× 
Suodinkierteen koko: 52 mm  
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-37 (valinnainen), 
objektiivilaukku CL-0915 (valinnainen)

Tämä valovoimainen f/2,8-telezoom on huomattavan kevyt ja 
mahdollistaa ketterän kuvaamisen monipuolisissa tilanteissa. 
Liikkuvat osat ja muut osat on tiivistetty, jotta pölysuojaus ja 
tippuvedenpitävyys on parhain mahdollinen. Entistä parempi 
optinen suorituskyky on uuden optisen järjestelmän, fluoriitin 
käyttöönoton, ED-lasin, HRI-linssin ja nanokidepinnoitteen 
ansiota. Tärinänvaimennusjärjestelmä (VR), jonka vaikutus 
normaalitilassa vastaa suljinajan lyhentämistä 4,0 askelta*, 
sisältää myös urheilutilan ja toimii entistä paremmin heti virran 
kytkemisen jälkeen. Automaattitarkennuksen toimintaa ja 
tarkennuksen seurannan suorituskykyä on myös parannettu, ja 
vakaa automaattivalotuksen säätö saavutetaan sähkömagneettisella 
himmenninmekanismilla. Lyhyempi lyhin tarkennusetäisyys 
ja suurempi suurin kuvaussuhde tekevät kuvallisesta 
ilmaisusta samankaltaista kuin lähikuvauksessa. Sujuvan 
käytettävyyden varmistavat tasapainoinen, mukava ote ja neljä 
tarkennustoimintopainiketta.

 70 mm 34°20’ 
200 mm 12°20’ 

Objektiivin rakenne: 22 elementtiä 18 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 1,1 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,21× 
Suodinkierteen koko: 77 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-78,  
objektiivilaukku CL-M2 

Tämä DX-koon kameroihin tarkoitettu 
käytännöllinen 300 mm:n supertelezoom 
on varustettu suorituskyvyltään 3,0:aa 
valotusaskelta* vastaavalla tärinänvaimen- 
nuksella (VR), joten sillä on helppo 
saada teräviä kuvia. Lisäksi uusi suuren 
taittokertoimen HRI-linssi auttaa saamaan 
selkeitä, suurikontrastisia kuvia kaikilla 
aukoilla ja polttoväleillä. Tämä ensimmäistä 
kertaa NIKKOR-objektiiveissa käytettävä 
linssi auttaa myös pitämään objektiivin 
rungon pienikokoisena. Sopii erinomaisesti 
matka- ja tapahtumakuvaukseen.

*Perustuu CIPA-standardeihin. Tämä arvo saavutetaan seuraavissa olosuhteissa: DX-
objektiivit on kiinnitetty DX-koon digitaaliseen järjestelmäkameraan, FX-yhteensopivat 
objektiivit on kiinnitetty FX-koon digitaaliseen järjestelmäkameraan ja zoom-objektiivit 
ovat suurimmalla teleasetuksella.

 : ED-lasielementit                       : Fluoriittielementit

55 mm 28°50’  
200 mm 8°

Ketterä ja luotettava valovoimainen  
telezoomobjektiivi ammattilaisille

AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VRAF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II

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

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

Merkittävästi parannettu:  
ammattilaisen olennainen telezoomobjektiivi Helppokäyttöinen AF-P-telezoomobjektiivi

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR

 70 mm 34°20’ 
200 mm 12°20’ 

Objektiivin rakenne: 20 elementtiä 14 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 1,0 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,27× 
Suodinkierteen koko: 67 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-60, objektiivilaukku 
CL-1225, jalustarengas RT-1 (lisävaruste)

Objektiivin rakenne: 18 elementtiä 14 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 1,2 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,25× 
Suodinkierteen koko: 67 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-82, objektiivilaukku 
CL-1022

Tätä kaikkialle mukaan otettavaa telezoomobjektiivia voi käyttää 
monissa tavallisissa kuvaustilanteissa, kuten urheilutapahtumissa 
ja tilannekuvissa. Sen nanokidepinnoite vähentää haamukuvia ja 
heijastuksia tehokkaasti ja tehokkaan tärinänvaimennustoiminnon 
vaikutus vastaa noin 4,0 askelta* lyhyemmällä suljinajalla otettua 
kuvaa. Objektiivin lisäetuna on lähikuvausmahdollisuus.

Tässä objektiivissa yhdistyvät tasapainoisella tavalla 
kuvanlaatu, suorituskyky ja helppo kuljetettavuus. Uusi 
optiikka sisältää yhden ED-lasielementin, mikä takaa kuvien 
tarkkuuden koko zoomausalueella. Yhdysrakenteisessa 
tärinänvaimennusjärjestelmässä (vaikutus 4,5 askelta*) on 
Urheilutila, joka on erityisen tehokas liikkuvien kohteiden 
kuvauksessa. Vakaa automaattivalotuksen hallinta saavutetaan 
sähkömagneettisella himmenninmekanismilla.

70 mm 34°20’  
300 mm 8°10' 

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

Pienikokoinen ja helppokäyttöinen  
telezoom, jossa 300 mm:n polttoväli

ED-lasilla varustetut AF-P-telezoomobjektiivit

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

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

Objektiivin rakenne: 17 elementtiä 12 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 1,5 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,24× 
Suodinkierteen koko: 67 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-36,  
objektiivilaukku CL-1022 

Objektiivin rakenne: 14 elementtiä 10 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 1,1 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,22× 
Suodinkierteen koko: 58 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-77 (valinnainen), 
objektiivilaukku CL-1020 (valinnainen) 

Objektiivin rakenne: 14 elementtiä 10 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 1,1 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,22× 
Suodinkierteen koko: 58 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-77 (valinnainen), 
objektiivilaukku CL-1020 (valinnainen) 

Tämä kompakti ja kevyt 4,3-kertaisella zoomilla varustettu 
teleobjektiivi sisältää askelmoottorin, joka tekee 
automaattitarkennuksesta nopeaa ja hiljaista. Yksi ED-lasielementti 
tuottaa korkealaatuisia kuvia, joissa on vain vähän väriaberraatiota. 
Yhdysrakenteisen tärinänvaimennusjärjestelmän (VR) vaikutus 
vastaa suljinajan lyhentämistä 4,0 askelta*. Joitakin objektiivin 
asetuksia on mahdollista säätää kameran kautta.

Tämä kompakti ja kevyt 4,3-kertaisella zoomilla varustettu 
teleobjektiivi tekee automaattitarkennuksesta nopeaa ja hiljaista. 
Yksi ED-lasielementti tuottaa korkealaatuisia kuvia, joissa on vain 
vähän väriaberraatiota. Joitakin objektiivin asetuksia on mahdollista 
säätää kameran kautta.

Tämä pienikokoinen ja helposti mukana  
kuljetettava zoom on 300 mm:n 
polttovälinsä ansiosta erittäin 
monipuolinen objektiivi niin DX- 
kuin FX-koonkin kameraan. Sen 
noin 4,3-kertainen zoomausalue ja 
suorituskyvyltään 2,5:tä valotusaskelta* 

vastaava tärinänvaimennus 
(VR) ovat lisäetuja useimmissa 
telekuvaustilanteissa.

: ED-lasielementit

*Perustuu CIPA-standardeihin. Tämä arvo saavutetaan seuraavissa olosuhteissa: DX-
objektiivit on kiinnitetty DX-koon digitaaliseen järjestelmäkameraan, FX-yhteensopivat 
objektiivit on kiinnitetty FX-koon digitaaliseen järjestelmäkameraan ja zoom-objektiivit 
ovat suurimmalla teleasetuksella.

 70 mm 22°50’  
300 mm 5°20’ 

 70 mm 22°50’  
300 mm 5°20’ 

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

Tämä 5-kertaisella zoomilla varustettu teleobjektiivi sopii 
erinomaisesti urheilutapahtumien, lintujen, ilma-alusten ja 
maisemien kuvaukseen. Sen erinomainen optinen suorituskyky 
perustuu sen yhteen Super ED -lasielementtiin ja neljään ED-
lasielementtiin sekä nanokidepinnoitteeseen. Integroidun 
tärinänvaimennuksen (VR) vaikutus vastaa 4,0 askelta* 
lyhyemmällä suljinajalla otettua kuvaa.

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

Tärinänvaimennuksella ja 400 mm:n  
polttovälillä varustettu zoomobjektiivi

 80 mm 30°10'
400 mm 6°10'

Objektiivin rakenne: 20 elementtiä 12 ryhmässä
Lyhin tarkennusetäisyys: 1,75 m (automaattitarkennus);  
1,5 m (käsitarkennus)
Suurin kuvaussuhde: 0,17× (automaattitarkennus);  
0,19× (käsitarkennus)
Suodinkierteen koko: 77 mm
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-65,  objektiivilaukku CL-M2

Tämän tehokkaan zoomin suurin aukko on f/2,8 koko 
polttovälialueella, mikä tuo telekuviin kauniin boke-taustaefektin. 
Yksityiskohdat tallentuvat tarkasti myös suurimmalla aukolla 
kuvattaessa. Automaattitarkenteinen lähikuvaus on mahdollista  
1,5 metrin etäisyydeltä.

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

Kiinteä valovoima f/2.8  
ja kauniin boke-efektin tuottava optiikka

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

Objektiivin rakenne: 16 elementtiä 11 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 1,8 m (1,5 m makrokuvauksessa)  
Suurin kuvaussuhde: 0,13× (0,17× makrokuvauksessa) 
Suodinkierteen koko: 77 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-7 (valinnainen),  
objektiivilaukku CL-43A 

 80 mm 30°10'
200 mm 12°20'
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Tämän 200–500 mm:n polttovälialueen kattavan supertelezoom-
objektiivin suurin aukko on kaikilla polttoväleillä f/5,6. ED-
lasielementtien käyttö vähentää väriaberraatiota ja takaa 
erinomaisen optisen suorituskyvyn koko zoomausalueella. 
Tärinänvaimennusjärjestelmän (VR) vaikutus vastaa suljinajan 
lyhentämistä normaalitilassa 4,5 askelta*. Nopeiden liikkeiden 
kuvaamiseen soveltuva urheilutila on käytettävissä VR-
tilan asetuksena. Sähkömagneettinen himmenninmekanismi 
mahdollistaa vakaan automaattisen valotussäädön jopa nopean 
sarjakuvauksen aikana, joten objektiivilla voi ottaa kuvan oikealla 
hetkellä myös linnuista tai lentokoneista.

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

Optiselta suorituskyvyltään erinomainen, 
tärinänvaimennustoiminnolla varustettu supertelezoom-objektiivi

Tämän erinomaista NIKKOR-laatua edustavan objektiivin polttovälialue 
on 200–400 mm ja valovoima koko alueella f/4. Ihanteellinen objektiivi 
valokuvaajille, jotka haluavat ottaa mukaansa vain vähän varusteita 
mutta saada huippulaatuisia supertelekuvia. Nanokidepinnoite ja 
suorituskyvyltään 3,0:aa valotusaskelta* vastaava tärinänvaimennus 
(VR) auttavat osaltaan saamaan teräviä kuvia haastavissakin 
olosuhteissa.

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

Huipputason supertelezoom  
ratkaisevan tärkeisiin tilanteisiin

Objektiivin rakenne: 24 elementtiä 17 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 2 m (automaattitarkennus);  
1,95 m (käsitarkennus) 
Suurin kuvaussuhde: 0,26× (automaattitarkennus);  
0,27x (käsitarkennus) 
Suodinkierteen koko: 52 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HK-30, objektiivilaukku CL-L2 

200 mm 12°20'
400 mm 6°10'

*Perustuu CIPA-standardeihin. Tämä arvo saavutetaan seuraavissa olosuhteissa: 
DX-objektiivit on kiinnitetty DX-koon digitaaliseen järjestelmäkameraan, 
FX-yhteensopivat objektiivit on kiinnitetty FX-koon digitaaliseen 
järjestelmäkameraan ja zoom-objektiivit ovat suurimmalla teleasetuksella.

Objektiivin rakenne: 19 elementtiä 12 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 2,2 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,22x 
Suodinkierteen koko: 95 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-71,  
objektiivilaukku CL-1434

200 mm 12°20'
500 mm 5°

Tämä hyvin joustava supertelezoom-objektiivi, joka kattaa 
polttovälin 180–400 mm (252–560 mm sisäänrakennettua 
telejatketta käytettäessä), soveltuu ihanteellisesti urheilu- ja 
luontokuvaukseen. Fluoriittilinssielementin ja magnesiumseoksen 
käytön ansiosta objektiivi painaa vain noin 3 500 g. Kaikki 
osat ja säätimet on suunniteltu erinomaista käytettävyyttä ja 
miellyttävää kuvausta ajatellen. Yhden fluoriittilinssielementin 
ja kahdeksan ED-lasielementin takaama optinen suorituskyky 
mahdollistaa megapikselimäärältään suurten digitaalikameroiden 
hyödyntämisen parhaalla mahdollisella tavalla. Edistyksellisen 
tärinänvaimennusjärjestelmän (VR) SPORT-tila on erityisen tehokas 
nopeasti ja arvaamattomasti liikkuvien kohteiden kuvauksessa. 
Pölyn- ja tippuvedenpitävä huippuluokan rakenne ja Nikonin 
fluoripinnoite parantavat luotettavuutta entisestään.

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

Sisäänrakennetulla 1,4-kertaisella telejatkeella varustettu 
supertelezoom-objektiivi, joka takaa erinomaisen 
kuvanlaadun, joustavuuden ja toiminnallisuuden

Objektiivin rakenne: 27 elementtiä 19 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 2,0 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,25x (400 mm), 0,36x (500 mm) 
Suodinkierteen koko: 40,5 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HK-41, objektiivilaukku CL-L2

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

180 mm 13°40'
400 mm 6°10'

252 mm 9°50'
560 mm 4°30'

Ilman sisäänrakennettua 
telejatketta

Sisäänrakennetulla 
telejatkeella

Ilman sisäänrakennettua telejatketta Sisäänrakennetulla telejatkeella

      : ED-lasielementit      : Fluoriittielementit

K I I N T E Ä P O LT TO VÄ L I S E T 
N I K K O R  F  - O B J E K T I I V I T
Yksi kiinteäpolttovälisten objektiivien etu on erinomainen tarkkuus. Lisäksi nämä 

valovoimaiset objektiivit mahdollistavat kauniin boke-taustaefektin luomisen ja laajemmat 

kuvausmahdollisuudet heikossa valaistuksessa. Valikoima kattaa polttovälit 14 mm:n laajakulmasta 

800 mm:n superteleen, joten kiinteäpolttoväliset NIKKOR-objektiivit auttavat tuomaan kuviin oman 

tyylin.

© Drew Gurian 

Luo yksilöllisiä kuvia  
hyödyntämällä erikoisia kuvakulmia

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED
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AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED

Dynaaminen perspektiivi erittäin  
laajakulmaisella objektiivilla

AF NIKKOR 20mm f/2.8D

AF NIKKOR 24mm f/2.8D
Yleiskäyttöiset laajakulmaobjektiivit

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
Ensiluokkainen optiikka ja aukko f/1,4

AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED

Pienikokoinen, kevyt, valovoimainen ja  
kuvanlaadultaan erinomainen laajakulmaobjektiivi

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

Pienikokoinen ja erittäin laajakulmainen  
objektiivi taidokkaisiin sommitelmiin

Objektiivin rakenne: 14 elementtiä 12 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,2 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,15x 
Suodinkierteen koko: Kiinnitys objektiivin takaosaan
Lisävarusteet: Kiinteä vastavalosuoja,  
objektiivilaukku CL-S2 

Tämä 20 mm:n objektiivi tarjoaa 
dynaamisen perspektiivin ja erittäin 
suuren terävyysalueen. Se tuottaa tarkkaa 
jälkeä reunasta reunaan ja vain vähäisiä 
vääristymiä esimerkiksi sisätiloja ja 
maisemia kuvattaessa. Ensiluokkainen 
optiikka ja pienikokoinen rakenne  
(n. 270 g).

Tämä pienikokoinen ja helppokäyttöinen 
laajakulmaobjektiivi tuottaa tarkkoja 
kuvia, joissa on upea perspektiivi. 
Sopii erityisesti maisema-, matka- ja 
miljöömuotokuvaukseen.

Tämän monipuolisen, 84 asteen kuvakulman 
kattavan laajakulmaobjektiivin suurin etu
on sen suurimman aukon f/1,4 tuottama 
uskomattoman kaunis boke-taustaefekti. Sen 
optinen rakenne toistaa yksityiskohdat entistä 
tarkemmin ja vähentää vääristymiä.
Lisäksi nanokidepinnoite vähentää tehokkaasti 
haamukuvia ja linssiheijastuksia hankalissa 
valaistusolosuhteissa.

Objektiivin rakenne: 13 elementtiä 11 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,2 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,23x
Suodinkierteen koko: 77 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-72, 
objektiivilaukku CL-1015 

Objektiivin rakenne: 12 elementtiä 9 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,23 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,20x
Suodinkierteen koko: 72 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-76,  
objektiivilaukku CL-1015 

Objektiivin 14 mm:n polttoväli tuottaa 
erittäin laajan 114 asteen kuvakulman, 
jolloin kuvan perspektiivi korostuu. 
Objektiivi sopii erityisen hyvin suurten 
rakennusten, ahtaiden sisätilojen
ja laajalle aukeavien maisemien 
kuvaamiseen.

Tämän 20 mm:n objektiivin suurimmalla 
aukolla f/1,8 saadaan pieni terävyysalue, 
jota voi hyödyntää kuvallisessa ilmaisussa. 
Uusin optinen tekniikka tuottaa tarkkoja 
kuvia, pistemäiset valonlähteet toistuvat 
erinomaisesti ja väriaberraatio vähenee. 
ED-lasielementit ja nanokidepinnoite 
takaavat erinomaisen kuvanlaadun. 
Objektiivi sopii hyvin maisemakuvaukseen 
ja kuvaukseen sisätiloissa.

Valovoimainen ja pienikokoinen kiinteäpolttovälinen 
laajakulmaobjektiivi, jolla voi luoda luonnollisen sumennuksen 
suurimman aukon f/1,8 ansiosta. Nanokidepinnoite,  
ED-lasielementit ja asfääriset linssielementit takaavat erinomaisen 
optisen suorituskyvyn vähentämällä haamukuvia ja väriaberraatiota. 
Uusin optinen tekniikka varmistaa erinomaisen terävyyden 
myös kuvan reunoilla. Sopii ihanteellisesti laajojen maisemien 
kuvaamiseen.

Objektiivin rakenne: 12 elementtiä 10 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,25 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,18x 
Suodinkierteen koko: 77 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-51,  
objektiivilaukku CL-1118 

Objektiivin rakenne: 12 elementtiä 9 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,25 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,12x 
Suodinkierteen koko: 62 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-4 
(valinnainen), objektiivilaukku CL-S2 (valinnainen) 

Objektiivin rakenne: 9 elementtiä 9 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,3 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,11x 
Suodinkierteen koko: 52 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HN-1 (valinnainen), 
objektiivilaukku CL-0715 (valinnainen) 

 : Asfääriset linssielementit : ED-lasielementit

AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED

Valovoimainen laajakulmaobjektiivi, joka  
sopii erityisesti maisema- ja muotokuvaukseen

AF NIKKOR 28mm f/2.8D
Yleiskäyttöiset laajakulmaobjektiivit

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

Laajakulmaobjektiivi, jonka suuri valovoima (f/1,8) takaa 
erinomaisen terävyyden ja kauniin boke-taustasumennuksen

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Teräväpiirtoinen, kiinteäpolttovälinen DX-objektiivi

Objektiivin rakenne: 14 elementtiä 11 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,28 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,17x
Suodinkierteen koko: 77 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-83,  
objektiivilaukku CL-1118 

Objektiivin rakenne: 6 elementtiä 6 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,25 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,17x 
Suodinkierteen koko: 52 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HN-2 (valinnainen), 
objektiivilaukku CL-0715 (valinnainen) 

Objektiivin rakenne: 11 elementtiä 9 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,25 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,21x 
Suodinkierteen koko: 67 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-64,  
objektiivilaukku CL-0915 

Ihmisen näkökenttää vastaava kuvakulma mahdollistaa luonnollisen 
laajan tila- ja syvyysvaikutelman taltioimisen. Suurin aukko on
f/1,4, mikä antaa laajan ja kauniin epäterävyysalueen. Kaksi ED- 
lasielementtiä ja kolme asfääristä linssielementtiä vähentävät 
useita erilaisia poikkeamia. Nanokidepinnoite ehkäisee tehokkaasti 
haamukuvia ja linssiheijastuksia, joten kuvista tulee selkeitä.
Runko on suunniteltu taatusti pölyn- ja tippuvedenpitäväksi, ja sen 
fluoripinnoite helpottaa huoltoa.

Objektiivi pystyy hyödyntämään paljon megapikseleitä sisältävien 
kameroiden ominaisuudet ja tuottaa erittäin terävät ja selkeät kuvat. 
Sen nanokidepinnoite vähentää haamukuvia ja linssiheijastuksia, 
mikä parantaa kuvanlaatua entisestään.

Tämä kevyt, pienikokoinen ja kätevä laajakulmaobjektiivi 
tuottaa luonnollisen perspektiivin jopa 0,25 metrin etäisyydeltä. 
Erinomainen objektiivi lähes kaikkiin laajakulmakuvaustarkoituksiin.

Objektiivin rakenne: 8 elementtiä 6 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,3 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,16x
Suodinkierteen koko: 52 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-46, objektiivilaukku CL-0913

Tämä DX-koon kameroihin optimoitu 
objektiivi tuottaa kiinteäpolttoväliselle 
objektiiville tyypillisen upean tarkkuuden ja 
kauniin boke-taustaefektin, joten se sopii 
erityisesti muotokuvaukseen. Suuri valovoima 
parantaa kuvausmahdollisuuksia heikossa 
valaistuksessa.

AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED    © Marko Marinkovic
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AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED

Pienikokoinen, kevyt ja valovoimainen  
suuren tarkkuuden laajakulmaobjektiivi

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

Laajakulmainen ja valovoimainen 
kiinteäpolttovälinen objektiivi

Objektiivin rakenne: 11 elementtiä 8 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,25 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,23x
Suodinkierteen koko: 58 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-70,  
objektiivilaukku CL-0915 

Objektiivin rakenne: 10 elementtiä 7 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,3 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,19x
Suodinkierteen koko: 67 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-59,  
objektiivilaukku CL-1118 

Maineikas käsitarkenteinen NIKKOR 35mm f/1.4 on nyt päivitetty, 
ja uudessa AF-S-objektiivissa hyödynnetään viimeisintä digitaalista 
tekniikkaa. Tämän objektiivin erinomainen komapoikkeaman 
korjauskyky mahdollistaa loistavan kuvanlaadun myös suurimmalla 
aukolla. Nanokidepinnoite vähentää huomattavasti haamukuvia ja 
heijastuksia, joita toisinaan syntyy laajakulmakuvauksessa. Sopii 
erinomaisesti esimerkiksi luonto-, maisema- ja yökuvaukseen sekä 
astronomiseen valokuvaukseen.

Kiinteäpolttovälinen laajakulmaobjektiivi toistaa pistemäiset 
valonlähteet erinomaisesti. Objektiivissa on hyvä erottelukyky ja 
tarkka toistokyky, joten sillä saa vaikuttavan taiteellisen vaikutelman 
hyödyntäen luonnollista ja kaunista boke-efektiä sekä edustalla että 
taustalla. Se sopii erittäin hyvin monenlaisiin kohteisiin, kuten öisiin 
maisemiin, maisemiin ja muotokuviin.

 : Asfääriset linssielementit : ED-lasielementit

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G     © Toshiya Hagihara

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

Suuri valovoima (f/1,4) takaa erinomaisen  
tarkkuuden ja kauniin boke-taustasumennuksenValovoimainen, erittäin kätevä laajakulmaobjektiivi

AF NIKKOR 35mm f/2D

Objektiivin rakenne: 6 elementtiä 5 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,25 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,23x 
Suodinkierteen koko: 52 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HN-3 (valinnainen), 
objektiivilaukku CL-0715 (valinnainen) 

Suuri valovoima f/2 helpottaa heikossa 
valaistuksessa kuvaamista, ja objektiivi tuottaa 
tarkkoja ja suurikontrastisia kuvia sekä lähellä 
että kaukana olevista kohteista. Erinomainen 
valinta maisema- ja miljöömuotokuviin, joihin 
halutaan joko erittäin suuri terävyysalue tai 
kaunis boke-taustaefekti.

Objektiivin rakenne: 8 elementtiä 7 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,45 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,14x 
Suodinkierteen koko: 58 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-47,  
objektiivilaukku CL-1013 

Objektiivi tuottaa erinomaista kuvanlaatua, 
tarkkuutta reunasta reunaan ja
hyvän kontrastin kaikilla aukoilla ja 
tarkennusetäisyyksillä. 9-lehtinen pyöristetty 
himmennin luo suurimmalla aukolla f/1,4 
miellyttävän boke-taustaefektin. Objektiivi 
on erittäin tehokas kuvattaessa heikossa 
valaistuksessa. Sopii esimerkiksi muoto-, 
maisema- ja matkakuvaukseen.

AF NIKKOR 50mm f/1.4D

Objektiivin rakenne: 7 elementtiä 6 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,45 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,14x 
Suodinkierteen koko: 52 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-2 (valinnainen), 
objektiivilaukku CL-0715 (valinnainen) 

Tämän laadukkaalla optiikalla ja erittäin 
suurella valovoimalla (f/1,4) varustetun 
objektiivin tuottama tarkkuus ja värintoisto 
ovat huippuluokkaa. Helppokäyttöinen 
vakio-objektiivi, joka tuottaa kuviin tarkat 
yksityiskohdat ja upean boke-taustaefektin.

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G   © Noriyuki Yuasa
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AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

Teräväpiirtoiset, pienet ja helppokäyttöiset  
kiinteäpolttoväliset objektiivit

AF NIKKOR 50mm f/1.8D

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

Valovoimainen Nikon Df -kameraan  
suunniteltu normaaliobjektiivi

Objektiivin rakenne: 7 elementtiä 6 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,45 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,15x 
Suodinkierteen koko: 58 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HR-47,  
objektiivilaukku CL-1013

Nykyinen 50 mm:n f/1,8G-objektiivi on muokattu sopimaan Nikonin 
pienimmän ja keveimmän FX-koon kameran, Df:n, ulkoasuun sekä 
maksimoimaan optinen suorituskyky ja kannettavuus. Perinteisten 
käsitarkennusobjektiivien kunnioitus näkyy ulkokuoren nahkaa 
muistuttavassa pinnassa, hopeanvärisessä alumiinirenkaassa ja 
uritetussa tarkennusrenkaassa. Näin objektiivi sopii ulkoasultaan 
Df:ään.

Huomattavan kevyt ja pienikokoinen runko ja 
siitä huolimatta suuri valovoima (f/1,8) sekä 
yhdysrakenteinen SWM-ultraäänimoottori, joka 
mahdollistaa tasaisen automaattitarkennuksen. 
Objektiivissa on uudenlainen optinen 
järjestelmä, jonka asfäärinen linssielementti 
tuottaa häikäisevän tarkkuuden ja laadukkaan 
boke-taustasumennuksen. Sopii erinomaisesti 
muotokuviin, asetelmakuviin, heikosti valaistuihin 
kuvaustilanteisiin sekä moneen muuhun.

Objektiivin rakenne: 7 elementtiä 6 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,45 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,15x
Suodinkierteen koko: 58 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-47,  
objektiivilaukku CL-1013 

Objektiivin rakenne: 6 elementtiä 5 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,45 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,15x 
Suodinkierteen koko: 52 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HR-2 (valinnainen), 
objektiivilaukku  CL-0715 (valinnainen) 

Tämä erittäin pienikokoinen ja kevyt 
objektiivi painaa vain noin 155 g, joten 
se on helppo pitää mukana lähes kaikkia 
kuvaustilanteita varten. Kuvat ovat 
luonnollisia ja erittäin tarkkoja.

 : Asfääriset linssielementit 

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

AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
Keskipitkät teleobjektiivit muotokuvaukseen

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

Valovoimainen ja uskomattoman  
tarkasti toistava normaaliobjektiivi

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

Objektiivin rakenne: 10 elementtiä 9 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,85 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,11x 
Suodinkierteen koko: 77 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-55,  
objektiivilaukku CL-1118 

Objektiivin rakenne: 9 elementtiä 6 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,58 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,12x
Suodinkierteen koko: 72 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-68,  
objektiivilaukku CL-1015 

Objektiivin rakenne: 9 elementtiä 9 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,8 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,12x 
Suodinkierteen koko: 67 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-62,  
objektiivilaukku CL-1015 

Tällä kiinteän polttovälin objektiivilla saat tulokseksi vaikuttavan 
tarkkoja maisemakuvia sekä kauniin tasaisen boke-efektin. Saat 
terävät, suurikontrastiset kuvat etäällä sijaitsevista kohteista jopa 
suurimmalla aukolla. Etäiset pistemäiset valonlähteet toistuvat 
kauniina pisteinä suurimmallakin aukolla. Lisäksi tarkkaan harkitut 
boke-ominaisuudet toistavat kohteet hienostuneesti, jolloin 
tuloksena on luonnollinen syvyysvaikutelma. Kaksi vastakkaista 
ominaisuutta mahdollistava ylivoimainen toistokyky tuo uusia 
mahdollisuuksia luovaan valokuvaukseen. Näiden merkittävien 
etujensa ansiosta objektiivi on yksilöllinen lisä NIKKOR-valikoimaan.

Objektiivissa on uudelleen suunniteltu optinen järjestelmä, jossa 
hyödynnetään nanokidepinnoitetta, sekä aiemmasta mallista 
tuttu suuri valovoima (f/1,4) ja upean boke-taustasumennuksen 
tuottava pyöristetty, yhdeksänlehtinen himmennin. Lisäksi 
uusi käsitarkennusmekanismi pienentää tarkennusviivettä ja 
mahdollistaa sujuvan käytön M/A-tilassa. Objektiivi tuottaa tarkkoja 
ja luonnollisia muotokuvia riippumatta siitä, otetaanko ne studiossa 
vai ulkotiloissa.

Helppokäyttöinen muotokuvaukseen soveltuva kiinteäpolttovälinen 
objektiivi FX- ja DX-koon kameroihin. Suuren aukon (f/1,8) ja uuden 
optisen rakenteen ansiosta tämä yllättävän kevyt ja pieni objektiivi 
tuottaa häikäisevän tarkat yksityiskohdat ja laadukkaan boke- 
taustasumennuksen. Objektiivissa on SWM-ultraäänimoottori, joka 
mahdollistaa hiljaisen ja luotettavan automaattitarkennuksen.

AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G     © Cherie Stenberg Coté
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AF DC-NIKKOR 135mm f/2D

AF DC-NIKKOR 105mm f/2D
Luovaa terävyydenhallintaa DC-objektiiveilla

AF NIKKOR 180mm f/2.8D IF-ED
Tehokas, ED-lasilla varustettu keskipitkä teleobjektiivi

Valovoimainen, kiinteäpolttovälinen keskipitkä  
teleobjektiivi tuottaa hienot boke-ominaisuudet

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

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

Kristallinkirkas,  
uskomattoman valovoimainen VR-teleobjektiivi

Objektiivin rakenne: 7 elementtiä 6 ryhmässä (lisäksi yksi 
suojaava linssi) 
Lyhin tarkennusetäisyys: 1,1 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,13x
Suodinkierteen koko: 72 mm 
Lisävarusteet: Kiinteä vastavalosuoja, objektiivilaukku CL-38 
(valinnainen)

Objektiivin rakenne: 6 elementtiä 6 ryhmässä  
(lisäksi yksi suojaava linssi) 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,9 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,13x
Suodinkierteen koko: 72 mm 
Lisävarusteet: Kiinteä vastavalosuoja, objektiivilaukku CL-38 
(valinnainen) 

Objektiivin rakenne: 14 elementtiä 9 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 1,0 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,13x
Suodinkierteen koko: 82 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-79,  
objektiivilaukku CL-1218 

Objektiivin rakenne: 13 elementtiä 9 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 1,9 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,12x 
Suodinkierteen koko: 52 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HK-31,  
objektiivilaukku CL-L1 

Objektiivin rakenne: 8 elementtiä 6 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 1,5 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,15x 
Suodinkierteen koko: 72 mm 
Lisävarusteet: Kiinteä vastavalosuoja, objektiivilaukku 
CL-38 

Tämä valovoimainen keskipitkä teleobjektiivi tuottaa boke-efektin, 
joka muuttuu hienostuneen pehmeästi etäisyyden kasvaessa 
tarkennustasosta, jolloin kohteiden luonnollinen syvyys säilyy.
Näin se tuo todeksi NIKKOR-objektiivien suunnittelukonseptin,
joka tähtää ainutlaatuisen kolmiulotteisen vaikutelman luomiseen. 
Objektiivi takaa erinomaisen optisen tarkkuuden jopa reuna-
alueilla. Kaukana olevat kohteet piirtyvät terävinä jopa suurimmalla 
aukolla ja pistemäiset valonlähteet toistuvat luonnollisina. 
Kolme ED-lasielementtiä vähentävät väriaberraatiota, ja 
nanokidepinnoite vähentää tehokkaasti haamukuvia ja heijastuksia. 
Uusin suunnittelutekniikka mahdollistaa ainutlaatuisen optisen 
105mm f/1,4 -järjestelmän, jossa on automaattitarkennus ja 
sähkömagneettisella himmenninmekanismilla toimiva vakaa 
automaattinen valotussäätö. Linssien pinnalla oleva fluoripinnoite 
hylkii likaa ja kosteutta, mikä helpottaa ylläpitoa.

Tämä valovoimainen teleobjektiivi on 
erityisen pienikokoinen ja helposti 
käsiteltävä. Siinä on käytetty maineikasta 
NIKKOR ED -lasia, joka vähentää 
värivirheitä ja tuottaa kirkkaita, 
suurikontrastisia kuvia myös täydellä 
aukolla (f/2,8). Tätä objektiivia käytetään 
paljon astronomisessa valokuvauksessa, 
mutta se sopii hyvin myös muun 
muassa tiukasti rajattuihin muotokuviin, 
lähietäisyydeltä otettaviin urheilukuviin ja 
teatterikuvaukseen.

DC (Defocus Image Control) -tekniikka 
mahdollistaa kuvan etu- tai taka-alan 
epäterävyyden määrän hallinnan.
105 mm:n polttovälin ja suuren 
valovoiman f/2 ansiosta objektiivi tuottaa 
teräviä muotokuvia, joissa
on upea boke-taustaefekti.

Tässä objektiivissa hyödynnetään samaa 
DC (Defocus Image Control) -tekniikkaa 
kuin 105 mm f/2D:ssä. Objektiivin
135 mm:n polttoväli tarjoaa enemmän 
ulottuvuutta, joten se sopii erinomaisesti 
tiukasti rajattuihin muotokuviin. Lisäksi 
kuviin saadaan lyhyt terävyysalue, ja 
kuvaaminen heikossa valaistuksessa on 
mahdollista.

Tämä lukuisten ammattilaisten 
arvostama kiinteäpolttovälinen 
teleobjektiivi on tallentanut 
näyttävien muotokuvien lisäksi 
lukuisia upeita hetkiä urheilun ja 
teatterin parissa. ED-lasielementit 
– joista yksi Super ED -lasi – 
korjaavat väriaberraatiota ja 

nanokidepinnoite varmistaa kuvien selkeyden vaativissa 
valaistusolosuhteissa. Suorituskyvyltään 3,0:aa valotusaskelta* 
vastaava tärinänvaimennus (VR) ja suuri valovoima (f/2) laajentavat 
kuvausmahdollisuuksia

*Perustuu CIPA-standardiin. Tämä arvo saavutetaan, kun objektiivi on kiinnitetty FX-koon 
digitaaliseen järjestelmäkameraan ja zoomaus on suurimmalla teleasetuksella.

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

Maineikkain ammattitason  
kiinteäpolttovälinen teleobjektiivi

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

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

PF (Phase Fresnel) -linssin sisältävä  
kiinteäpolttovälinen teleobjektiivi

Objektiivin rakenne: 11 elementtiä 8 ryhmässä (lisäksi yksi 
koverankupera suojaava linssi)  
Lyhin tarkennusetäisyys: 2,3 m (automaattitarkennus);  
2,2 m (käsitarkennus) 
Suurin kuvaussuhde: 0,15x (automaattitarkennus); 
 0,16x (käsitarkennus) 
Suodinkierteen koko: 52 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HK-30, objektiivilaukku CL-L1 

Objektiivin rakenne: 10 elementtiä 6 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 1,45 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,27x 
Suodinkierteen koko: 77 mm 
Lisävarusteet: Kiinteä vastavalosuoja, objektiivilaukku 
CL-M2 

Objektiivin rakenne: 16 elementtiä 10 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 1,4 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,24x
Suodinkierteen koko: 77 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-73, objektiivilaukku 
CL-M3 / jalustarengas RT-1 (valinnainen)

Tätä erittäin arvostettua ammattilaisten 
käyttämää superteleobjektiivia 
on parannettu entisestään 
tärinänvaimennuksella (VR), joka 
mahdollistaa käsivaralta kuvaamisen 
jopa 3,0 askelta* normaalia 

pidemmillä valotusajoilla. Nanokidepinnoite vähentää haamukuvia 
ja linssiheijastuksia, joten kuvista tulee uskomattoman teräviä ja 
selkeitä. Paras valinta sisäurheilun ja nopeiden urheilusuoritusten 
kuvaamiseen.

Tämän erittäin tarkkoja kuvia tuottavan 
superteleobjektiivin koko ja kuvanlaatu 
ovat erinomaisessa tasapainossa, joten 
se sopii ihanteellisesti urheilu-, luonto- ja 
matkakuvaukseen. Sopii hyvin myös 
lähellä olevien kohteiden kuvaamiseen.

Tässä teleobjektiivissa käytetään NIKKOR-mallistossa 
ensimmäisen kerran PF (Phase Fresnel) -linssielementtiä, joka 
pienentää merkittävästi objektiivin kokoa ja painoa sekä vähentää 
tehokkaasti väriaberraatiota. ED-lasielementti ja nanokidepinnoite 
myötävaikuttavat myös objektiivin erinomaiseen suorituskykyyn. 
Tärinänvaimennustoiminnon (VR) vaikutus vastaa suljinajan 
lyhentämistä normaalitilassa 4,5 askelta*. Sopii ihanteellisesti 
erilaisiin käyttötarkoituksiin, muun muassa urheilu-, luonto- ja 
muotokuvaukseen.

 : PF-linssielementti  : ED-lasielementit  : Super ED -lasielementit

*Perustuu CIPA-standardiin. Arvo saavutetaan seuraavissa olosuhteissa: DX-objektiivit on 
kiinnitetty DX-koon digitaaliseen järjestelmäkameraan ja FX-yhteensopivat objektiivit on 
kiinnitetty FX-koon digitaaliseen järjestelmäkameraan.

AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR   © Robert Bösch
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Rungoltaan kevyt ja optiselta suorituskyvyltään  
erinomainen uuden sukupolven superteleobjektiivi

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

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR
Hämmästyttävän kevyt ja erittäin tehokas superteleobjektiivi

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

Erittäin tehokas superteleobjektiivi, jonka PF (Phase 
Fresnel) -linssi mahdollistaa kuvauksen käsivaralta 
liikkeellä ollessa

Objektiivin rakenne: 16 elementtiä 12 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 2,6 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,17x 
Suodinkierteen koko: 40,5 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HK-38, objektiivilaukku CT-405 

Uuden sukupolven superteleobjektiivi tarjoaa erinomaisen optisen 
suorituskyvyn ja mahdollisimman vähäisen väriaberraation. Objektiivi 
painaa vain noin 3 800 g, koska linssien valmistukseen on käytetty 
fluoriittia. Suorituskyvyltään 4,0:aa aukkoarvoa* vastaavassa 
tärinänvaimennuksessa on uusi Urheilutila, joka on erityisen 
tehokas urheilua kuvattaessa. Muita merkittäviä ominaisuuksia ovat 
sähkömagneettinen himmennin, jolla valotussäätö pysyy vakaana 
myös sarjakuvauksessa, linssin etu-osassa käytetty erittäin luotettava 
fluoripinnoite ja jalustakiinnike, jonka laakerit takaavat erittäin sujuvan 
käytön.

Objektiivin rakenne: 16 elementtiä 12 ryhmässä (lisäksi yksi 
koverankupera suojaava linssi)  
Lyhin tarkennusetäisyys: 3,6 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,15x 
Suodinkierteen koko: 40,5 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HK-34, objektiivilaukku CT-505 

Tämä valovoimainen ja toistokyvyltään ylivoimainen 500 mm:n 
superteleobjektiivi sopii muun muassa urheilukuvaukseen. 
Kahden fluoriittilinssielementin ansiosta runko painaa vain noin 
3 090 g. Fluoriittielementtien lisäksi objektiivissa käytetään 
myös ED-lasielementtejä ja nanokidepinnoitetta, jotka takaavat 
erinomaisen optisen suorituskyvyn vähentämällä väriaberraatiota 
ja haamukuvia. Tärinänvaimennusjärjestelmän (VR) vaikutus vastaa 
suljinajan lyhentämistä normaalitilassa 4,0 askelta*, ja urheilutila on 
käytettävissä VR-tilan asetuksena. Seuranta automaattitarkennuksella 
on huippuluokkaa jopa nopean sarjakuvauksen aikana, kun 
taas sähkömagneettinen himmenninmekanismi takaa vakaan 
automaattisen valotussäädön. Laakeroitu jalustan kiinnitysrengas 
varmistaa kitkattoman vaihdon pysty- ja vaakasuunnan välillä. 
Fluoripinnoite lisää kestävyyttä ja hylkii likaa.

PF-linssielementti takaa hämmästyttävän pienen koon ja 
keveyden. Erinomaisen säänkestävyytensä ansiosta tämä 
objektiivi mahdollistaa luotettavan kuvaamisen eri olosuhteissa. 
Yhden PF-linssielementin ja kolme ED-lasielementtiä sisältävä, 
megapikselimäärältään suuria digitaalikameroita varten optimoitu 
uusin optinen rakenne tuottaa suuritarkkuuksisia kuvia, joissa on 
erittäin vähän värivirheitä. Uudet materiaalit vähentävät tehokkaasti 
heijastusta, sillä PF-linssin ominaisuudet ovat optimaalisesti 
hallinnassa. Nanokidepinnoite vähentää tehokkaasti haamukuvia 
ja linssiheijastuksia, mikä takaa kuvien selkeyden myös hankalissa 
valaistusolosuhteissa. Entistä kevyempi tarkennuslinssiryhmä ja 
erityisesti liikkuvien kohteiden kuvauksessa hyödyllinen VR SPORT  
-tila nopeuttavat automaattitarkennusta ja varmistavat siten kohteen 
seurannan erinomaisen tehokkuuden.

Objektiivin rakenne: 19 elementtiä 11 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 3,0 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,18x 
Suodinkierteen koko: 95 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-84, objektiivilaukku CL-M5

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

Rungoltaan kevyt ja optiselta suorituskyvyltään  
erinomainen uuden sukupolven superteleobjektiivi

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

Uskomaton fluorii ttielementeillä  
varustettu superteleobjektiivi

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

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR   © Sergey Gorshkov

Objektiivin rakenne: 16 elementtiä 12 ryhmässä (lisäksi yksi 
koverankupera suojaava linssi)  
Lyhin tarkennusetäisyys: 4,4 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,14x
Suodinkierteen koko: 40,5 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HK-40, objektiivilaukku CT-608 

Tämä valovoimainen 600 mm:n superteleobjektiivi tarjoaa 
erinomaista optista suorituskykyä hämmästyttävän 
kevyessä rungossa. Kahden fluoriittilasielementin ansiosta 
objektiivin runko painaa vain noin 3 810 g. Tämän lisäksi ED- 
lasielementit ja nanokidepinnoite takaavat erinomaisen optisen 
suorituskyvyn vähentämällä väriaberraatiota ja haamukuvia. 
Tärinänvaimennusjärjestelmän (VR) vaikutus vastaa suljinajan 
lyhentämistä normaalitilassa 4,0 askelta*. Urheilutilassa etsinkuva 
pysyy vakaana myös nopeasti liikkuvia kohteita, kuten villieläimiä, 
kuvattaessa. Seuranta automaattitarkennuksella on huippuluokkaa 
jopa nopean sarjakuvauksen aikana, kun taas sähkömagneettinen 
himmenninmekanismi takaa vakaan automaattisen valotussäädön. 
Laakeroitu jalustan kiinnitysrengas varmistaa portaattoman vaihdon 
pysty- ja vaakasuunnan välillä. Fluoripinnoite lisää kestävyyttä ja hylkii 
likaa.

AF-S-TELEJATKE TC800-1.25E ED 
kiinnitettynä

[Huomautus] Mukana toimitettava 
AF-S-TELEJATKE TC800-1.25E ED on 
suunniteltu erityisesti AF-S NIKKOR 
800mm f/5.6E FL ED VR -objektiivia 
varten eikä sitä voi liittää muihin 
objektiiveihin. Sitä ei myydä erikseen.

Objektiivin rakenne: 20 elementtiä 13 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 5,9 m (automaattitarkennus);  
5,8 m (käsitarkennus) 
Suurin kuvaussuhde: 0,15x (automaattitarkennus);  
0,15x (käsitarkennus) 
Suodinkierteen koko: 52 mm 
Lisävarusteet : Vastavalosuoja HK-38, objektiivilaukku 
CT-801, AF-S-TELEJATKE TC800-1.25E ED 

 
AF-S-TELEJATKE TC800-1.25E ED*1 
Objektiivin rakenne: 5 elementtiä 3 ryhmässä 
Paino: 135 g 
Halkaisija x pituus*2: 62,5 x 16 mm 
*1 Polttoväli suurenee 1,25-kertaiseksi.
*2 Etäisyys kameran objektiivin kiinnitysrenkaasta.

Tämä 800 mm:n objektiivi on juuri sitä, mitä urheilu- ja 
uutiskuvaajat ovat odottaneet. Fluoriitti, ED-lasielementit ja 
nanokidepinnoite tuottavat uskomattoman kirkkaita kuvia, joissa 
on erittäin vähän väriaberraatiota, haamukuvia ja linssiheijastuksia. 
Supertelekuvausta tukevat luotettavasti sähkömagneettinen 
himmenninmekanismi ja tärinänvaimennus (VR), jonka suorituskyky 
vastaa suljinajan lyhentämistä 4,5 askelta* (4,0 askelta*, kun 
käytössä on AF-S-TELEJATKE TC800-1.25E ED). Koska objektiivissa 
on käytetty fluoriittia ja magnesiumseosta, se on sekä kevyt että 
kestävä. Erillinen 1,25-kertainen telejatke, jossa on ED-lasia, voi 
pidentää polttovälin 1 000 mm:iin ilman, että toisto kärsii.
• Yhteensopivat AF-telejatkeet: [Automaattitarkennus toimii, kun objektiivi on liitetty f/8-

yhteensopivaan kameraan] AF-S-TELEJATKE TC800-1.25E ED/AF-S-TELEJATKE TC-14E  
III, [vain käsitarkennus] AF-S-TELEJATKE TC-20E III/AF-S-TELEJATKE TC-17E II.

     : ED-lasielementit                : Fluoriittielementit          : PF-linssielementti

*Perustuu CIPA-standardiin. Arvo saavutetaan seuraavissa olosuhteissa: DX-objektiivit on 
kiinnitetty DX-koon digitaaliseen järjestelmäkameraan ja FX-yhteensopivat objektiivit on 
kiinnitetty FX-koon digitaaliseen järjestelmäkameraan.
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 : Asfääriset linssielementit : ED-lasielementit

N I K K O R  F - 
E R I K O I S O B J E K T I I V I T
Tähän luokkaan kuuluvat kalansilmäobjektiivit, perspektiivinkorjausobjektiivit (PC) ja makro-

objektiivit. Ne auttavat näkemään maailman uudella tavalla ja voivat tuoda valokuvauksen 

hauskuuteen ja luovuuteen aivan uuden ulottuvuuden.

© Fabrice Wittner 

Laajenna mahdollisuuksiasi ja etsi uusia ulottuvuuksia

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

AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Terävä ”täyskuva-kalansilmä”  
tuottaa dramaattisen perspektiivin

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

Hauska ja pienikokoinen  
kalansilmäobjektiivi DX-kameroihin

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

Ensimmäinen NIKKOR-kalansilmäzoomobjektiivi,  
joka tarjoaa kaksi kalansilmävaikutelmaa

       : Kuva-ala (DX-koko)
       : Kuva-ala (FX-koko)
       : Kuvaympyrä

KALANSILMÄOBJEKTIIVIT
Näiden erikoisobjektiivien erittäin laajan kuvakulman ansiosta kohteen ääriviivat taipuvat ja vääristyvät kuvan 
reunojen lähellä. Kokeile kalansilmäobjektiivilla erilaisia kuvakulmia eri kohteisiin, ja voit saada erikoisia valokuvia 
aivan tavanomaisista kohteista.

 8 mm 180°
15 mm 175°

Objektiivin rakenne: 10 elementtiä 7 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,14 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,20×
Lisävarusteet: Kiinteä vastavalosuoja, 
objektiivilaukku CL-0715 

Objektiivin rakenne: 8 elementtiä 5 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,25 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,09×
Lisävarusteet: Kiinteä vastavalosuoja, objektiivilaukku CL-
0715 (valinnainen), suotimet L37C, A2, B2, O56 

Objektiivin rakenne: 15 elementtiä 13 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,16 m. 
Suurin kuvaussuhde: 0,34× 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-80,  
objektiivilaukku CL-1218 

Tällä kalansilmäobjektiivilla saa sekä pyöreän että koko kuva-alan 
täyttävän kalansilmäefektin taidokkaan kuvailmaisun tarpeisiin. 
Kolme ED-lasielementtiä vähentävät lateraalista väriaberraatiota ja 
tuottavat koko aukkoalueella tarkkoja, suurikontrastisia
kuvia. Nanokidepinnoite ehkäisee tehokkaasti haamukuvia
ja linssiheijastuksia, joita ilmenee helposti kuvakulman laajetessa 
180 asteeseen. Kuvista tulee siten teräviä ja selkeitä. Runko on 
kestävyyden takaamiseksi rakennettu pölyn- ja tippuvedenpitäväksi, 
ja sen fluoripinnoite helpottaa huoltoa.

Tämä kevyt ja pienikokoinen 
kalansilmäobjektiivi on suunniteltu 
yksinomaan DX-koon kameroita varten. 
Kuvan täyttävä 180 asteen kuvakulma ja 
ainutlaatuinen ääriviivojen taipuminen 
tuovat uusia ulottuvuuksia mihin tahansa 
kohteeseen ja tekevät kuvaamisesta 
hauskaa. Objektiivin tuottamat kuvat 
ovat teräviä reunasta reunaan, ja lähin 
työskentelyetäisyys on vain 3 cm.

NIKKORin ylivoimainen optinen 
suorituskyky tuottaa tarkat kuvat 
niin lähellä kuin kaukana olevista 
kohteista. Saat äärimmäisen laajan 
kuvakulman ansiosta jännittävällä 
tavalla muuntuneita otoksia 
arkipäivän todellisuudesta. Neljä 
bajonettityyppistä suodinta voidaan 
kiinnittää objektiivin takaosaan luovien 
suodintehosteiden aikaansaamiseksi.

8 mm (FX-koko)

Pyöreä kalansilmäkuva

15 mm (FX-koko) DX-rajauksella (DX-koko)

Koko kuva-alan  
täyttävä kalansilmäkuva

Koko kuva-alan täyttävä kalansilmäkuva

AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED     © Joshua Cripps
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PC-objektiiveilla lisävapautta perspektiivien säätöön

PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D EDPC NIKKOR 19mm f/4E ED

Erittäin tehokas, erittäin laajakulmainen  
objektiivi perspektiivin korjauksella

PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D 

Perspektiivinkorjaustoiminnolla varustettu keskipitkä 
teleobjektiivi, jossa makrokuvausmahdollisuus

PC-OBJEKTIIVIT/  
PC MICRO -OBJEKTIIVIT

Erityisten NIKKOR-perspektiivinkorjausobjektiivien (PC) kallistus- ja siirtotoiminnot mahdollistavat kuvien perspektiivin, 
vääristymien ja syväterävyyden hallinnan. Perspektiivinkorjausobjektiivit tuovat ulottuvillesi ammattimaiset luovat 
tekniikat, jotka ovat yleensä mahdollisia vain suuren koon NIKKOR-objektiivien avulla.

Objektiivin rakenne: 13 elementtiä 10 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,21 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,36×
Suodinkierteen koko: 77 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-41, objektiivilaukku CL-1120 

Objektiivin rakenne: 6 elementtiä 5 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,39 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,50× 
Suodinkierteen koko: 77 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-22, objektiivilaukku CL-1120 

Objektiivin rakenne: 9 elementtiä 8 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,253 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,50×
Suodinkierteen koko: 77 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-43, objektiivilaukku CL-1120 

Objektiivin rakenne: 17 elementtiä 13 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,25 m 
Suurin kuvaussuhde: 0,18× 
Lisävarusteet: objektiivilaukku CL-1120 

Tämän objektiivin 19 mm:n polttoväli tuottaa kuvakulman, joka
on tuttu arkkitehtuurin ja sisätilojen kuvaajille. Siirtomekanismin 
mekaaninen rakenne mahdollistaa siirtoasetuksen sujuvan ja tarkan 
säädön ja poistaa tarpeen käyttää lukitustoimintoa, mikä varmistaa 
mukavan siirron käytön. PC-kiertomekanismin avulla kallistuksen 
suunta voidaan määrittää siirron kanssa samasuuntaiseksi tai 
kohtisuoraksi erilaisten kuvaustilanteiden mukaan. Uusin tekniikka 
mahdollistaa erinomaisen optisen suorituskyvyn ja tarkkuuden 
myös reuna-alueilla ja tasaisen kuvapinnan. Kolme ED-linssiä,
kaksi asfääristä linssielementtiä ja nanokidepinnoite parantavat 
kuvanlaatua entisestään. Eliöiden kiinnittymistä hyvin estävä 
fluoripinnoite hylkii likaa ja kosteutta, mikä helpottaa ylläpitoa. 
Laadukas PC-objektiivi stimuloi valokuvaajien luovuutta ja 
mahdollistaa hienostuneen ja yksilöllisen kuvailmaisun.

Yhteensopivat kamerat: D5, D4-sarja, D3-sarja, Df, D850, D810-sarja ja D500 soveltuvat 
käytettäviksi ilman rajoituksia. D800-sarja, D750, D700, D610, D600, D300-sarja, D7500, 
D7200, D7100, D7000, D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3400, D3300, 
D3200 ja D3100 eivät ehkä ole käytettävissä kaikkiin siirron ja kierron yhdistelmiin, jos 
objektiivi koskettaa kameran runkoa.

Tämä perspektiivinkorjaustoiminnolla 
varustettu keskipitkä teleobjektiivi 
mahdollistaa kallistuksen, siirron ja 
+/- 90 astetta kääntyvän mekanismin 
käytön. Lisäksi objektiivissa on 
makrokuvausominaisuus, jonka suurin 
kuvaussuhde on 1:2. Erinomainen 
valinta kaukaa otettaviin muotokuviin, 

luontokuviin ja kaupallisiin kuviin, joissa perspektiiviä halutaan 
hallita tarkasti. Sähkömagneettinen himmennin* mahdollistaa 
automaattisen aukonsäädön. Nanokidepinnoite vähentää haamukuvia 
ja linssiheijastuksia tehokkaasti.
Yhteensopivat kamerat: D5, D4-sarja, D3-sarja, Df, D850, D810-sarja, D800-sarja, 
D750, D700, D610, D600, D500, D300-sarja, D7500, D7200, D7100, D7000, D90, 
D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3400, D3300, D3200, D3100 ja D3000 
soveltuvat käytettäviksi ilman rajoituksia.

Tämä laajakulmainen perspektiivinkor- 
jausobjektiivi kattaa 84 asteen 
kuvakulman. Siinä on kallistus- ja 
siirtotoiminnot sekä +/- 90 asteen 
kiertotoiminto. Sopii erinomaisesti 
arkkitehtuurikuvaukseen, 
kaupunkimaisemiin, yleiseen 
kuvaamiseen sisätiloissa ja 

luontokuvaukseen. Sähkömagneettinen himmennin* mahdollistaa 
automaattisen aukonsäädön. Nanokidepinnoite vähentää 
haamukuvia ja linssiheijastuksia.
Yhteensopivat kamerat: D5, D4-sarja, D3-sarja ja D500 soveltuvat käytettäviksi ilman 
rajoituksia. Df, D850, D810-sarja, D800-sarja, D750, D700, D610, D600, D300-sarja, 
D7500, D7200, D7100, D7000, D90, D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, 
D3400, D3300, D3200, D3100 ja D3000 eivät ehkä ole käytettävissä kaikkiin siirron ja 
kierron yhdistelmiin, jos objektiivi koskettaa kameran runkoa.

Tämä suuren aukon (f/2,8) omaava 
perspektiivinkorjausobjektiivi on 
varustettu makrotoiminnolla, joten 
sen suurin kuvaussuhde on 1:2. 
Lisäksi objektiivissa on kallistus- 
ja siirtotoiminnot sekä +/- 90 
asteen kiertotoiminto. Objektiivi 
sopii erinomaisesti kaupallisiin 

toimeksiantoihin, tuotekuvaukseen, luontokuvaukseen ja muihin 
aiheisiin, jotka edellyttävät luonnollista perspektiiviä ja tarkkoja 
yksityiskohtia. Sähkömagneettinen himmennin* mahdollistaa 
automaattisen aukonsäädön. Nanokidepinnoite vähentää 
haamukuvia ja linssiheijastuksia tehokkaasti. 

Yhteensopivat kamerat: D5, D4-sarja, D3-sarja, Df, D850, D810-sarja, D800-sarja, 
D750, D700, D610, D600, D500, D300-sarja, D7500, D7200, D7100, D7000, D90, 
D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3400, D3300, D3200, D3100 ja D3000 
soveltuvat käytettäviksi ilman rajoituksia.

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

 : Asfääriset linssielementit : ED-lasielementit

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

MAKRO-OBJEKTIIVIT
Nämä optiset ihmeet tuottavat kohteista ja niiden hienoimmista yksityiskohdista jopa luonnollisen kokoisia 
lähikuvia. Saat uskomattoman tarkkoja kuvia ja kauniin boke-taustaefektin niin makro- ja muotokuviin kuin muihinkin 
valokuviin. Tarkennusetäisyyksiä on paljon 1:1-kuvasuhteen tuottavasta lyhimmästä etäisyydestä äärettömään.

AF Micro-NIKKOR 60mm f/2.8D

AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
Pienikokoinen ja monipuolinen makro-objektiivi

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G
Pieni, helppokäyttöinen ja uskomattoman tarkka DX Micro

Objektiivin rakenne: 9 elementtiä 7 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,163 m 
Suurin kuvaussuhde: 1,00× 
Suodinkierteen koko: 52 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-61, objektiivilaukku CL-0915 

Tämä erittäin kevyt, pieni ja ketterä 
makro-objektiivi täydentää DX-
kameroita erinomaisesti. Voit ottaa 
objektiivilla luonnollisen kokoisia 
lähikuvia (1x), ja objektiivin 40 mm:n 
polttoväli soveltuu monenlaiseen 
kuvaukseen, esimerkiksi 
muotokuvaukseen. Erinomainen
Micro NIKKOR -objektiivi kaikkiin DX-
kameroihin.

Objektiivin rakenne: 12 elementtiä 9 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,185 m 
Suurin kuvaussuhde: 1,00× 
Suodinkierteen koko: 62 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-42, objektiivilaukku CL-1018 

Tuottaa hämmästyttävän teräviä, jopa 
luonnollisen kokoisia (1:1) kuvia ja kauniin 
boke-taustaefektin kaikilla aukoilla. 
Nanokidepinnoite vähentää tehokkaasti 
haamukuvia ja linssiheijastuksia 
hankalissa valaistusolosuhteissa, kuten 
vastavaloon kuvattaessa. Objektiivi sopii 
makrokuvauksen lisäksi myös yleisiin 
kuvaustarkoituksiin.

Objektiivin rakenne: 8 elementtiä 7 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,219 m 
Suurin kuvaussuhde: 1,00× 
Suodinkierteen koko: 62 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HN-22 (valinnainen), 
objektiivilaukku CL-0815 (valinnainen) 

Tämä pitkäaikainen suosikki 
tuottaa kirkkaita kuvia kaikilla 
tarkennusetäisyyksillä luonnollisen 
kokoisen (1:1) kuvaussuhteen tuottavasta 
lyhimmästä tarkennusetäisyydestä 
äärettömään. Sopii erinomaisesti 
muun muassa lähikuviin, muotokuviin, 
maisemakuvaukseen ja kopiointiin.
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Objektiivi Objektiivin rakenne 
[ryhmää/elementtiä]

Lyhin 
tarkennusetäisyys 

[m]

Suurin kuvaussuhde
[x]

Suodinkierteen koko 
[mm]

Vastavalosuoja 
(lisävaruste)

Objektiivilaukku 
(lisävaruste)

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 / 
Auto Extension Ring PK-13 5/6

0,25
(0,225)

1/2 (1) 52 HN-3 CL-0915

Micro-NIKKOR 105mm f/2.8 / 
Auto Extension Ring PN-11 9/10

0,41
(0,37)

1/2 (1/0,88) 52 HS-14
(vakiovaruste)

CL-1018 /
CL-38

KÄSITARKENTEISET OBJEKTIIVIT

* Lyhin tarkennusetäisyys on kameran polttotason merkin ja kohteen välinen etäisyys. 
* Suluissa olevat arvot ovat voimassa käytettäessä automaattista loittorengasta PK-13 tai PN-11.

LISÄVARUSTEET

Tässä upeassa valikoimassa on kahdeksan kiinteäpolttovälistä objektiivia, joista kaksi on makro-objektiiveja.

 : Asfääriset linssielementit : ED-lasielementit

AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR
Tehokas ja monipuolinen makro-objektiivi DX-kameroihin

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

Erittäin tasapainoinen tärinänvaimennuksella  
varustettu makro-objektiivi

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

Tehokas telemakro-objektiivi,  
jonka työskentelyetäisyys on pitkä

AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED  © Ryo OwadaAF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR  © Scott A. Woodward

Objektiivin rakenne: 14 elementtiä 10 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,286 m 
Suurin kuvaussuhde: 1,00× 
Suodinkierteen koko: 52 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-37, objektiivilaukku CL-1018 

Pienikokoinen ja kevyt suorituskyvyltään 3,0:aa valotusaskelta* 
vastaavalla tärinänvaimennuksella (VR) varustettu objektiivi 
helpottaa käsivaralta kuvaamista. Objektiivin pitkä 
työskentelyetäisyys ja jatkuva automaattitarkennus koko 
tarkennusalueella äärettömästä luonnolliseen kokoon auttavat 
saamaan esimerkiksi uskomattoman teräviä lähi-, muoto- ja luonto- 
kuvia, joissa on kaunis boke-taustaefekti. 

*Perustuu CIPA-standardiin. Tämä arvo saavutetaan, kun objektiivi on kiinnitetty DX-koon 
digitaalijärjestelmäkameraan.

Objektiivin rakenne: 14 elementtiä 12 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,314 m 
Suurin kuvaussuhde: 1,00×
Suodinkierteen koko: 62 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HB-38, objektiivilaukku CL-1020 

Tämä keskipitkä telemakro-objektiivi
on varustettu suorituskyvyltään 
3,0:aa valotusaskelta* vastaavalla 
tärinänvaimennuksella (VR), joka  
helpottaa makrokuvausta käsivaralta. 
Objektiivi tuottaa tarkkoja ja luonnollisia 
kuvia kaikentyyppisessä valokuvauksessa. 

Pidemmän polttovälin ansiosta kohteeseen saadaan etäisyyttä, 
mikä helpottaa kukkien, hyönteisten ja muiden pienten otusten 
kuvaamista. Objektiivi sopii erinomaisesti myös muotokuvaukseen. 
Nanokidepinnoite vähentää haamukuvia ja heijastuksia tehokkaasti.

Objektiivin rakenne: 13 elementtiä 8 ryhmässä 
Lyhin tarkennusetäisyys: 0,5 m 
Suurin kuvaussuhde: 1,00× 
Suodinkierteen koko: 62 mm 
Lisävarusteet: Vastavalosuoja HN-30 
(valinnainen), objektiivilaukku CL-45 

Objektiivi sopii erinomaisesti kukkien, 
hyönteisten ja muiden pienten otusten 
kuvaamiseen kohdetta häiritsemättä, 
sillä 1:1-kuvaussuhteen tuottava 
työskentelyetäisyys on 0,26 m. 
NIKKOR-lasi varmistaa kirkkaat ja 
suurikontrastiset kuvat kaikilla aukoilla, 
ja objektiivi sopii erittäin hyvin myös 
tavalliseen telekuvaukseen.

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 

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

AF-S-telejatkeita voidaan käyttää seuraavien AF-S- ja AF-I NIKKOR -objektiivien kanssa:

*1 Automaattitarkennus ei ole käytettävissä.
*2 Automaattitarkennus toimii TC-20E III/TC-17E II -telejatkeen yhteydessä, kun se on kiinnitetty 

aukkoa f/8 tukevaan automaattitarkenteiseen kameraan ja AF-tilaksi on asetettu AF-S.
*3 Automaattitarkennus toimii TC-20E III/TC-17E II -telejatkeen yhteydessä, kun se on kiinnitetty 

aukkoa f/8 tukevaan automaattitarkenteiseen kameraan.
*4 Automaattitarkennus toimii TC-14E III -telejatkeen yhteydessä, kun se on kiinnitetty aukkoa f/8 

tukevaan automaattitarkenteiseen kameraan. Automaattitarkennus ei ole käytettävissä TC-20E 
III- tai TC-17E II -telejatkeiden yhteydessä.

*5 Ei yhteensopiva TC-14E III -telejatkeen kanssa.
*6 Kun sisäänrakennettua telejatketta käytetään yhdessä TC-14E III-, TC-14E II- tai TC-14 III -telejatkeen 

kanssa, automaattitarkennus toimii, kun telejatke on kiinnitetty f/8-yhteensopivaan kameraan.
 Kun sisäänrakennettua telejatketta käytetään yhdessä TC-17E II-, TC-20E- tai TC-20 III -telejatkeen 

kanssa, automaattitarkennus ei toimi. Ilman sisäänrakennettua telejatketta automaattitarkennus on 
käytettävissä vain f/8-yhteensopivan kameran kanssa.

AF-S Teleconverter TC-20E III
Tämä telejatke kaksinkertaistaa objektiivin 
polttovälin ja heikentää valovoimaa kahdella 
aukolla.

AF-S Teleconverter TC-17E II
Tämä telejatke 1,7-kertaistaa objektiivin 
polttovälin ja heikentää valovoimaa
1,5 aukolla.

• Muita objektiiveja ei voi käyttää. Älä kiinnitä muita objektiiveja telejatkeeseen, sillä objektiivin takimmaiset 
elementit osuvat telejatkeen elementteihin ja voivat vaurioittaa niitä.

• Tärinänvaimennustoiminto (VR) toimii tärinänvaimennusta tukevissa objektiiveissa, kun niitä käytetään 
seuraavien Nikonin järjestelmäkameroiden kanssa: FX-ja DX-koon digitaaliset järjestelmäkamerat sekä F6, 
F5, F100, F80-sarja, F75-sarja ja F65-sarja.

• Digitaalisesta tai filmijärjestelmäkamerasta riippuen telejatkeen polttovälitiedot eivät ehkä näy Exif-tiedoissa 
oikein. Lisätietoja saat telejatkeen käyttöoppaasta.

• AF-S TELEJATKE TC800-1.25E ED on AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR -objektiivin vakiovaruste eikä 
sitä myydä erikseen. Katso tiedot sivulta 30.

• Kun tehollinen aukkoarvo on f/5,6–8, automaattitarkennus on mahdollista silloin, kun telejatke liitetään 
aukkoa f/8 tukevaan automaattitarkenteiseen kameraan. Automaattitarkennuksessa tai elektronisen 
etäisyysmittarin avustamassa käsitarkennuksessa voi kuitenkin käyttää ainoastaan keskimmäistä 
tarkennuspistettä. Lisäksi tarkennus ei välttämättä onnistu, jos kontrasti tai valaistus on heikko.

Telejatkeet pidentävät objektiivin alkuperäisen polttovälin 2-, 1,7- tai 1,4-kertaiseksi, kun telejatke kiinnitetään AF-S- tai AF-I-objektiivin ja 
kameran rungon väliin. Telejatkeiden ensiluokkainen optinen suorituskyky pitää objektiivien edut ennallaan, ja telejatkeet tukevat myös 
objektiivien signaalinsiirtoa.

AF-S-telejatkeet

AF-S Teleconverter TC-14E III
Tämä telejatke 1,4-kertaistaa objektiivin 
polttovälin ja heikentää valovoimaa yhden 
aukon. Etu- ja takapinnoissa on fluoripinnoite.
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LISÄVARUSTEET NIKKOR-TEKNIIKKA
NIKKOR on luotettavuudestaan, selkeydestään ja valokuvaajien tarpeiden huomioimisesta tunnettu 
Nikonin oma objektiivimerkki, joka pyrkii tuottamaan maailman parasta optiikkaa. Nikon noudattaa 
tiukimpia vaatimuksia ja testaa sekä laboratoriossa että erilaisissa todellisissa kuvaustilanteissa. 
Tarkoituksena on kehittää tekniikoita, joiden ansiosta NIKKOR-objektiivit ovat paras vaihtoehto  
kaikissa valokuvaus- ja videokuvaustilanteissa.

Useiden automaattitarkennusmoottorien yhdistelmä mahdollistaa 
nopean ja tarkan tarkennuksen. Tarkennusryhmät on huolellisesti 
sijoitettu, mikä saa aikaan erittäin tarkan ja nopean AF-ohjauksen. 
Tämä myös vähentää aberraatioita ja tarjoaa erinomaisen 
kuvanlaadun koko kuvausalueella, myös lähietäisyydellä. 
Suuritarkkuuksisia kuvia vähäisillä häiriöillä voidaan nyt ottaa 
jopa lyhimmällä tarkennusetäisyydellä, mikä tavallisesti tuottaa 
poikkeamia.
Objektiivit: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S, NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

Monitarkennusjärjestelmä

Tällä monikerrospinnoitejärjestelmällä saadaan aikaan luotettavasti 
erittäin alhainen heijastavuus koko näkyvän valon alueella 
hyödyntämällä tiheää ja yhdenmukaista pinnoitteen paksuutta. 
Nikonin kehittämän pinnoitustekniikan ja optimoitujen algoritmien 
avulla voidaan saavuttaa suunnitteluarvoja paremmin vastaava 
heijastavuus kaikille objektiiveille yhdenmukaisella laadulla. 
Nanokidepinnoite, joka on erityisen tehokas viistosti tulevalle 
valolle, varmistaa, että kuvat ovat selkeitä ja teräviä ja että niissä on 
mahdollisimman vähän haamukuvia ja linssiheijastuksia silloinkin, 
kun valonlähde on kuva-alan sisällä.
Objektiivi: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

ARNEO-pinnoite

Heijastuva valo

Perinteinen 
monikerrospinnoite

Tuleva valo

Linssi

  Ilman ARNEO-pinnoitetta 

ARNEO-pinnoite

Heijastuva valo

Tuleva valo

Linssi

ARNEO-pinnoite

N I K K O R Z 
- O B J E K T I I V I E N 
T E K N I I K K A

n Kääntörengas BR-2A/BR-5
Nämä objektiivin takaosaan asennettavat loittorenkaat voidaan 
kiinnittää kameraan suoraan tai automaattipalkeen avulla. 
Kun halutaan suurempi kuin 1:1-kuvaussuhde, objektiivin 
suorituskyky paranee kiinnitettäessä rengas objektiiviin 
käänteisesti.
BR-2A sopii 52 mm:n 
suodinkierteellä
varustettuihin ja BR-5
(yhdessä BR-2A:n kanssa)
62 mm:n suodinkierteellä
varustettuihin objektiiveihin.

n Neutraalivärisuodin
Tämä suodin sopii erinomaisesti objektiivin suojaksi, sillä suodin 
ei vaikuta väritasapainoon (näkyvän valon spektri). Suotimen 
monikerrospinnoite estää valon heijastumista lasissa.

n Pehmeäpiirtosuodin
Tuo kuviisi kauniin ja pehmeän sumennusvaikutuksen. Sopii 
useisiin erilaisiin kuvaustilanteisiin, kuten muotokuvaukseen.

n Pyöröpolarisaatiosuodin II
Polarisaatiosuotimet vähentävät valonheijastusominaisuuksia, 
joten niiden avulla voidaan kuvata suoraan lasin läpi tai vedessä 
olevia kohteita. Niiden avulla myös valoa heijastavia ei-metallisia 
kohteita voidaan kuvata paremmin. Polarisaatiosuotimet 
vähentävät myös ilmassa olevan höyryn ja hienojakoisen pölyn 
aiheuttamia heijastuksia, joten sininen taivas toistuu kuvassa 
entistäkin sinisempänä.

n Bajonettisuodin: ultraviolettisuodin L37C
Tämä suodin vähentää kameraan pääsevän ultraviolettivalon 
määrää, joten kuvista tulee selkeämpiä ja kontrastista suurempi. 
L37C-suotimessa on heijastuksia vähentävä monikerrospinnoite. 
Voidaan käyttää myös linssin suojana.

n Suodinpidikkeeseen sopiva pyöröpolarisaatiosuodin
Tämä suodin on suunniteltu käytettäväksi suodinpidikkeellä 
varustetuissa teleobjektiiveissa. Suodin vähentää kameraan 
pääsevää, esimerkiksi ilmassa olevasta höyrystä tai pölystä 
heijastunutta valoa, jolloin kuvista tulee selkeämpiä ja 
värikylläisempiä. Polarisaatiosuotimet myös tummentavat 
sinistä taivasta ja korostavat kohdetta vaikuttamatta kontrastiin. 
Värikuvissa suodin vähentää heijastuneen valon aiheuttamia 
värisävyjä.

Suotimet/pidikkeet

n Automaattiset loittorenkaat PK 11A, 12, 13
Näitä loittorenkaita käytetään AI (automaattinen suurimman aukon 
indeksointi) -järjestelmällä varustetuissa NIKKOR-objektiiveissa. 
Kun loittorenkaita käytetään yksittäin ja yhdistelminä, polttoväliä
voidaan pidentää seitsemällä eri pituudella. 

n Soviterengas BR-3
Tämä soviterengas muuntaa käänteisesti kiinnitetyn objektiivin 
bajonetin 52 mm:n suodinkierteeksi (tyypin HB bajonetti- 
kiinnitteisiä vastavalosuojia ei voida käyttää)

Loittorenkaat

* Valotusmittaria ei voida käyttää kameroissa, joissa ei ole valonmittauksen kytkentävipua. 
Tällaisia malleja ovat esimerkiksi D5500 ja D3400.

BR-5BR-3BR-2APK-11A PK-12 PK-13

Vastavalosuojat estävät kuvanlaatua heikentävän hajavalon 
pääsyä kameraan, mikä vähentää haamukuvia ja linssiheijastuksia. 
Vastavalosuojia voidaan käyttää myös linssin suojaamiseen. 
Kaikkiin NIKKOR-objektiiveihin on 
saatavana vastavalosuoja. Ne luokitellaan 
kiinnitystavan ja materiaalin mukaisesti: 
HB (bajonetti), HN (kierrettävä),  
HK (kiinni painettava), HS (paikalleen 
napsautettava) ja HR (kuminen, 
kierrettävä).

Tämä zoomaus- tai tarkennusrenkaaseen kiinnitettävä vipu 
helpottaa zoomausta ja tarkennusta.

FT1-bajonettisovittimen avulla voit käyttää 
monia F-bajonetilla varustettuja NIKKOR-
objektiiveja missä tahansa Nikon 1 -kamerassa, 
jossa on Nikon 1 -järjestelmän 1-bajonetti. FT1-
sovittimeen kiinnitetyn, F-bajonetilla varustetun 
objektiivin kuvakulma vastaa 35 mm:n objektiivin 
kuvakulmaa 2,7-kertaisella polttovälillä.

Vastavalosuojat

Zoomauksen/tarkennuksen apuvipu NAL-1

FT1-bajonettisovitin
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NIKKOR-TEKNIIKKA

Fluoriitti on yksikiteinen optinen materiaali, jolla on suuri 
läpäisykyky sekä infrapuna- että ultraviolettialueella. 
Erinomaisten hajaantumista korjaavien ominaisuuksiensa vuoksi 
fluoriitti korjaa väriaberraatiota näkyvän valon alueella estämällä 
tehokkaasti jäännösvärivirheen. Tätä tavoitetta on pidemmillä 
polttoväleillä vaikea saavuttaa. Lisäksi se on merkittävästi optista 
lasia kevyempää, joten objektiivi on sekä tehokkaampi että 
kevyempi.

Fluoriittilinssit

ED (Extra-low Dispersion) -lasi on valmistettu materiaalista,
jonka käyttö vähentää tehokkaasti värivirheitä. Tämäntyyppisissä 
linsseissä on ei-pallomaisia pintoja joko lasin toisella puolella
tai molemmilla puolilla. Se takaa ylivoimaisen värintoiston 
hyödyntämällä sekä ED-lasin että asfäärisen linssin etuja 
ja korjaa tehokkaasti erilaiset objektiivin poikkeamat, kuten 
lateraalisen väriaberraation, kuvan reuna-alueilla esiintyvän 
komaheijastuksen, vääristymät ja pallopoikkeaman. Se sisältää 
ED-lasin ja asfäärisen linssin poikkeamien korjausominaisuudet 
yhden elementin muodossa ja pienentää siten objektiivin kokoa. 
Käytetään AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR -objektiivissa.

Asfäärinen ED-lasi

Tämäntyyppisissä linsseissä on ei-
pallomaisia pintoja joko lasin toisella 
puolella tai molemmilla puolilla. 
Näin poistetaan tietyntyyppisiä 
poikkeamia. Asfääriset elementit 
ovat erityisen hyödyllisiä 
laajakulmaobjektiivien vääristymien 
korjauksessa. Nämä vääristymät 
aiheutuvat kuvan suurennuksen 
eroista eri etäisyyksillä optisesta 
akselista. Asfääriset linssielementit 
korjaavat näitä vääristymiä, koska 
niissä on ei-pallomainen pinta ja 
jatkuvasti muuttuva kaarevuussäde. 

1960-luvulta alkaen Nikonin 
insinöörit ovat luoneet 
suunnittelussa käytettäviä teorioita 
ja linssinkäsittelytekniikoita, joiden 
avulla asfääristä linssiä parannetaan. 
Vuonna 1968 OP Fisheye-
NIKKOR 10mm f/5.6 -objektiivista 
tuli ensimmäinen vaihdettava 
järjestelmäkameran objektiivi, jossa 
oli asfäärisiä linssielementtejä. Siitä 
lähtien asfääriset linssit ovat olleet 
tärkeä osa NIKKOR-objektiiveja. 
Valikoiman uudet tulokkaat ovat aina tuoneet kontrastiin, 
tarkkuuteen ja rakenteen pienikokoisuuteen uuden tason.

Asfääriset hybridilinssit: valmistetaan valamalla erikoismuovia 
optisen lasin päälle.

Puristelasista valmistetut asfääriset linssit: 
valmistetaan puristamalla optinen lasi suoraan asfääriseksi 
tarkkuuspuristelasiksi.

Asfäärinen linssi

Asfäärisen ED-lasin kuva
Asfäärinen ED-lasi: takaa ylivoimaisen värintoiston hyödyntämällä sekä ED-lasin että 
asfäärisen linssin etuja

HRI-linssien taittokerroin on yli 2,0, joten yhden HRI-linssin 
avulla saadaan aikaan sama vaikutus kuin useilla tavallisesta 
lasista valmistetuilla elementeillä. HRI-linssin avulla voidaan 
korjata sekä kaareutumista että pallopoikkeamaa. Näin HRI-
linssien avulla saavutetaan erinomainen optinen suorituskyky 
entistä pienemmässä rungossa.

HRI, suuren taittokertoimen linssi

Nikon on maailman ensimmäinen 
kameravalmistaja, joka kehitti 
objektiivien väriaberraatiota 
vähentävän ED (Extra-low Dispersion) 
-lasin. Erittäin pienen hajonnan ED-
lasissa on myös erityisiä hajontaa 
korjaavia ominaisuuksia, kuten 
kalsiumfluoridikiteitä, jotka minimoivat 
jäännösvärivirheen. Tavanomaista 
optista lasia sisältävien objektiivien 
väriaberraation korjaaminen on sitä 
vaikeampaa, mitä pidempi polttoväli 
on. Nikonin ED-lasi korjaa tätä 
väriaberraatiota tehokkaasti,
ja sitä käytetään suuressa osassa
NIKKOR-teleobjektiiveja erinomaisen
kuvantoiston takaamiseksi. Nikon on
kehittänyt myös Super ED -lasin, joka
takaa entistä pienemmän hajonnan ja
poistaa tehokkaasti jäännösvärivirheen 
vähentäen entisestään 
väriaberraatiota ja objektiivin muita 
poikkeamia. Super ED -lasia käytetään AF-S NIKKOR 80-400mm 
f/4.5-5.6G ED VR- ja AF-S VR NIKKOR 200mm f/2G IF-ED 
-objektiivissa.

ED-lasi / Super ED-lasi

Vääristymien korjausta 
selittävä kuva

Pallopoikkeaman korjausta 
selittävä kuva

Vääristymä vähenee

Taitekerroin muuttuu 
jatkuvasti keskeltä

Tavallinen linssi

Asfäärinen linssi

Pallopoikkea-
ma

Asfäärinen linssi: estää lähes täysin komavirheet ja muunlaiset objektiivin poikkeamat

Tavallinen linssi Asfäärinen linssi

Periaatekuva PeriaatekuvaKuvataso Kuvataso

PallopoikkeamaPolttopiste Polttopiste

ED-lasi: mahdollistaa terävyydeltään erinomaisten ja väripoikkeamaa tehokkaasti 
vähentävien objektiivien tuotannon

Tavallinen linssi

Periaatekuvia 
jäännösvärivirheestä

ED-lasi/Super ED-lasi/ Fluoriitti

Jäännösvärivirhe

Jäännösvärivirhe

ED-lasiTavallinen linssi

Väriaberraatio (värivirheet): 
voimakas

Optinen 
akseli

Optinen 
akseli

Väriaberraatio (värivirheet): 
vähäinen

NIKKOR-nanokidepinnoite on heijastuksia 
vähentävä pinnoite, joka perustuu Nikonin 
työhön puolijohdevalmistustekniikan 
parissa. Erittäin alhaisen taitekertoimen 
omaavassa pinnoitteessa on 
nanokokoluokan* kidehiukkasia. 
Nämä kiteytyneet hiukkaset poistavat 
objektiivin sisäisiä heijastuksia koko 
näkyvän valon spektrillä (380–780 nm) 
huomattavasti tehokkaammin kuin 
tavanomaiset heijastuksia vähentävät 
pinnoitteet. Nanokidepinnoite 
vähentää punaisen valon aiheuttamia 
haamukuvia, mikä on erittäin hankalaa 
aiempien järjestelmien avulla. Lisäksi 
se vähentää tehokkaasti objektiiviin 
viistosti pääsevän valon aiheuttamia 
haamukuvia ja linssiheijastuksia. 
Tulos: tarkempia kuvia.

*Yksi nanometri on yksi miljoonasosamillimetri. Vasemmalta: ei pinnoitetta, Nikon SIC 
-monikalvopäällyste, nanokidepinnoite

Ei pinnoitetta

Tuleva valo

Tuleva valo

Heijastuva valo

Heijastuva valo

 
Nanokidepinnoite

Perinteinen  
monikerrospinnoite

Objektiivi

Nanokidepinnoite

Nanokidepinnoite

Nikonin kehittämä PF (Phase Fresnel) 
-linssi korjaa väriaberraatiota tehokkaasti 
diffraktioilmiön avulla*. Sen väriaberraation 
korjauskyky on loistava, kun sitä käytetään 
yhdessä tavallisen lasilinssin kanssa.

Moniin refraktioilmiöön perustuvaa 
optista järjestelmää käyttäviin yleisiin 
kameraobjektiiveihin verrattuna rungosta 
saadaan uskomattoman pienikokoinen ja 
kevyt vähentämällä linssielementtien määrää.

Yleinen vaihdettava objektiivi muodostaa kuvan kuvatasolle 
refraktioilmiöön perustuen. Valon taittumisen määrä vaihtelee 
värin (aallonpituuden) mukaan, ja kuva muodostetaan 
järjestyksessä sininen (B), vihreä (G) ja punainen (R) linssin 
lähellä olevasta osasta alkaen. Väriaberraatioksi kutsuttu 
väripoikkeama aiheuttaa värien häntimistä ja heikentää 
havaittujen tai otettujen kuvien laatua.

PF (Phase Fresnel) -linssien tapauksessa kuva muodostetaan 
puolestaan järjestyksessä punainen (R), vihreä (G) ja sininen (B) 
linssin lähellä olevasta osasta alkaen. Kun PF (Phase Fresnel) 
-linssi yhdistetään refraktiiviseen linssiin, väriaberraatiota 
voidaan korjata tehokkaasti.
*Diffraktioilmiö: Valo kulkee aaltomuotona. Kun aaltomuoto kohtaa esteen, se yrittää 

kulkea esteen ympäri ja taakse, ja tätä ilmiötä kutsutaan diffraktioksi. Diffraktio aiheuttaa 
kromaattista dispersiota käänteisessä järjestyksessä refraktioon nähden.

PF (Phase Fresnel) -linssi

Väriaberraation korjaaminen PF (Phase Fresnel) -linssillä

Vertailukuvat PF Flare Control -toiminnon vaikutuksesta

Refraktiivinen linssielementti

PF (Phase Fresnel) -linssi

PF (Phase Fresnel) -linssielementti

Mitä pidempiä aallonpituudet ovat, 
sitä kauempana polttopiste on

Mitä lyhyempiä aallonpituudet ovat, 
sitä kauempana polttopiste on

Vastakkaiset voimat korjaavat 
väriaberraation

PF (Phase Fresnel) -linssin 
periaatekuva

[Huomautus]
Diffraktioilmiötä hyödyntävän PF (Phase Fresnel) -linssin ominaispiirteiden vuoksi joissakin 
kuvausolosuhteissa saattaa ilmetä rengasmainen värillinen heijastus, kun kuva-alueella 
on voimakas valonlähde tai kun objektiiviin pääsee valoa kuva-alueen ulkopuolelta. Ilmiön 
vaikutusta voi vähentää Capture NX-D -ohjelmiston PF Flare Control -toiminnolla. Katso 
lisätietoja ohjelmiston käyttöoppaasta. Capture NX-D on saatavilla sivustostamme. Lataa 
käyttöön sen uusin versio.

Alkuperäinen kuva PF Flare Control -toimintoa käytetty

Fluoripinnoitteella Ilman pinnoitetta
Kiinteä kosketuskulma: 110˚ Kiinteä kosketuskulma: 40˚

Nikonin fluoripinnoite hylkii tehokkaasti pölyä, vesipisaroita, 
rasvaa ja likaa, joten linssin pinnalle päässeiden vierasaineiden 
poistaminen on helppoa. Nikonin itse kehittämä materiaalitekniikka 
tekee fluoripinnoitteesta erittäin kestävän, eikä pinnoite kuoriudu 
irti. Nikonin fluoripinnoite kestää paremmin puhdistuksessa 
tapahtuvaa hankausta kuin muiden valmistajien vastaavat 
pinnoitteet, ja sen suorituskyky pysyy hyvänä pidempään. Koska 
se on myös heijastamaton, kuvista tulee selkeämpiä. AF-S NIKKOR 
400mm f/2.8E FL ED VR ja AF-S TELEJATKE TC-14E III ovat 
ensimmäiset tuotteet, joissa Nikonin fluoripinnoitetta on käytetty.

Nikonin fluoria hyödyntävä pinnoitejärjestelmä

Sininen Vihreä PunainenValkoinen valo

Objektiivi



1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4
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Tärinänvaimennus 
käytössä

Tärinänvaimennus 
ei käytössä

VR-linssielementti

Kuvakenno

Liikkeen suunta

Tärinänvaimennusmekanismi (VR)

 

Nikonin kehittämä SWM-ultraäänimoottori muuttaa aallot 
pyörimisenergiaksi, jonka avulla objektiivin tarkennusta säädetään. 
Kaksi SWM-objektiivityyppiä – rengastyyppinen ja pienikokoinen 
– on valittu erityisesti kunkin objektiivin ominaisuuksien ja 
rakenteen mukaisesti. Kaikkien SWM-ultraäänimoottorilla 
varustettujen AF-S NIKKOR -objektiivien automaattitarkennus 
toimii erittäin sulavasti, hiljaisesti ja tehokkaasti. Se sopii sekä 
tavanomaisiin kuvaustilanteisiin että haastaviin tilanteisiin, kuten 
urheilun ja villieläinten kuvaamiseen.

AF-P-objektiivi käyttää askelmoottoria (STM) 
automaattitarkennukseen. Moottorin toiminta on synkronoitu 
pulssisähköön niin, että moottori pyörii yhden askeleen sähköistä 
pulssia kohden. Se parantaa vasteaikaa ja aloituksen ja lopetuksen 
hallintaa, ja sen yksinkertainen mekaaninen rakenne tekee 
toiminnasta erittäin hiljaista. Hyödyllinen videoiden kuvaamiseen 
ja muihin tilanteisiin, joissa objektiivin käytöstä aiheutuva ääni on 
ongelma.

[HUOMAUTUS] Yhteensopivien kameroiden määrä on rajoitettu. Yhteensopivatkin 
kamerat voivat joidenkin mallien osalta vaatia laiteohjelmiston päivityksen.

Myös tässä tilassa voidaan siirtyä helposti 
automaattitarkennuksesta käsitarkennukseen 
automaattitarkennuksen aikana. Tilanvaihdon herkkyyttä on 
kuitenkin muutettu tahattoman siirtymisen riskin vähentämiseksi 
kuvaamisen aikana.

 

Objektiivin rungossa olevan mekanismin ansiosta 
tarkennus toimii käsitarkennustilassa samalla sujuvalla 
tavalla, johon valokuvaajat ovat tottuneet perinteisten 
käsitarkenteisten objektiivien yhteydessä. Tämä 
vaikutelma on saavutettu lisäämällä tarkennusrenkaan
vääntömomenttia. 

Käsitarkennustilan käyttö on sulavaa ja tarkkaa, koska
objektiivin putkessa oleva mekanismi jäljittelee käsitarkenteisen 
objektiivin vääntöominaisuuksia. Seuraavissa objektiiveissa
on A-M-tilan kytkin, ja objektiivien tarkennusrengas pyörii 
automaattitarkennuksen aikana: AF-S DX NIKKOR 18-55mm 
f/3.5-5.6G VR II ja AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II.

Objektiivin sisäinen epäterävyyden korjaus auttaa monissa 
tilanteissa

Optimointi jokaiseen objektiiviin
Nikonin tärinänvaimennus (VR) on jokaiselle objektiiville optimoitu 
toiminto, joka mahdollistaa objektiivin sisäisen epäterävyyden korjauksen. 
Esimerkkinä voi käyttää tilannetta, jossa valokuvaaja kyyristyy ottamaan 
lähikuvan kukasta makro-objektiivilla. Tehokkaan zoomobjektiivin 
epäterävyysominaisuudet voivat olla huomattavan erilaiset laajakulman 
ääriasennossa ja suurimmalla teleasetuksella. Nikon on huomioinut 
kuvaustilanteiden ja objektiivien teknisten ominaisuuksien erot eri 
objektiivityyppien tärinänvaimennusparametrien määrityksessä ja suorittanut 
yli 10 000 kuvauskoetta yksittäisten algoritmien optimointia varten. Tämäkin 
on yksi syy sille, että järjestelmä on objektiivin sisällä.

Kaksoisalgoritmi

Pitkäaikainen täysimääräisellä tärinänvaimennuksella vakautetun etsimen 
kautta katselu voi aiheuttaa joillekin valokuvaajille matkapahoinvoinnin 
kaltaisen tunteen. Tämän estämiseksi Nikon on kehittänyt algoritmin, jota 
käytetään laukaisimen ollessa painettuna puoliväliin. Tämä ensimmäinen 
algoritmi pitää tärinänvaimennuksen hieman tavallista lievempänä. Kun 
laukaisin painetaan pohjaan asti, toinen algoritmi otetaan käyttöön. Tämä 
algoritmi maksimoi valotuksen aikaisen kameran tärähtämisen korjauksen, 
jolloin tuloksena saadaan selkeitä kuvia.

Keskitys ennen valotusta

Kun laukaisinta painetaan, VR-linssi siirtyy keskiasennosta poikkeavasta 
asennosta (optisen akselin) keskiasentoon tärinänvaimennustoiminnon 
tuloksena. Vaikka VR-linssin siirtoalue onkin rajoitettu, linssin 
keskittäminen varmistaa yhdenmukaisen siirtymän mihin tahansa 
suuntaan ja optimoi siten tärinänvaimennuksen ja optisen suoritustehon.

 
Erinomainen epäterävyyden korjaus

Sanotaan, että suljinaika  
1/[polttoväli (mm)] s tai 
pidempi voi aiheuttaa  
kuvan epäterävyyden,  
mutta tämä ei päde  
kaikkiin tilanteisiin, sillä  
kuvaajan kyvyt sekä  
objektiivin ja kameran  
suorituskyky vaihtelevat.  
Tästä syystä Nikonin 
insinöörit  
vertasivat tärinänvaimennuksella  
otettua kuvaa ilman tärinänvaimennusta otettuun kuvaan CIPA-standardin 
mukaisesti. Tulokseksi vahvistui, että tärinänvaimennuksen suorituskyky 
vastasi jopa 4,5:tä valotusaskelta*. Tämän ansiosta kuvaajat voivat laajentaa 
ilmaisuaan käyttämällä pidempiä suljinaikoja ja saada silti tarkkoja kuvia, 
joiden epäterävyys on minimoitu.

 
Panoroinnin tunnistus liikkuvia kohteita varten

Panorointikuvauksessa voidaan
korostaa kohteen liikettä.
Nikonin tärinänvaimennus
havaitsee kameran
panorointiliikkeen ja rajoittaa
automaattisesti epäterävyyden
korjaavaa toimintoa. Kun kohde
liikkuu vaakasuunnassa, vain
pystysuuntainen epäterävyys
korjataan. Aktiivista tilaa 
käyttävissä VR-objektiiveissa tila vaihdetaan  
normaaliksi panorointikuvausta varten.
• Lisätietoja VR-objektiivien Aktiivinen-tilasta on sivuilla 48-51.

Jalustan tärinänvaimennustoiminto

Tämä toiminto erottaa tärinän automaattisesti kameran tärähtämisestä 
johtuvasta tärinästä ja vaihtaa algoritmiksi jalustan tärinästä johtuvan kuvan 
epäterävyyden korjausalgoritmin.
• Lisätietoja VR-objektiivien Aktiivinen-tilasta on sivuilla 48-51.

Kuvaustilanteen mukaan on valittavissa kolme VR-tilaa

Normaalitila
Normaalitilaa suositellaan tavallisiin kuvaustilanteisiin. Tässä tilassa Nikonin 
tärinänvaimennustoiminto tulkitsee kameran hitaan ja laajan liikkeen kuvan 
uudelleensommitteluksi ja rajoittaa epäterävyyttä korjaavaa toimintoa 
vastaavasti. Normaalitila sisältää myös automaattisen panoroinnin 
tunnistuksen.

Aktiivinen
Kun kuvataan liikkuvasta ajoneuvosta tai muusta epävakaasta paikasta, 
objektiivi voi tulkita kameran liikkeen tai valokuvaajan aikeet väärin. 
Tällaisessa tapauksessa aktiivinen tila korjaa liikettä enemmän sekä tuottaa 
vakaamman etsinkuvan ja tarkempia kuvia.
• Lisätietoja VR-objektiivien Aktiivinen-tilasta on sivuilla 48-51.

Urheilutila
Urheilutila on erityisen toimiva 
urheilukuvauksessa, sillä kamera tuottaa 
luonnollisen etsinkuvan luotettavasti 
myös seurattaessa satunnaisesti liikkuvia 
kohteita. Se toimii myös silloin, kun 
kameralla panoroidaan käsivaralta, ja videota  
kuvattaessa. Etsinkuva on vakaampi käytettäessä
yksi- tai kolmijalkaista jalustaa. Paikallaan pysyvien kohteiden kuvaamiseen 
suositellaan normaalitilaa, sillä siinä epäterävyyden korjaus on parempi.
• Sivuilla 48-51 on lueteltu VR-objektiivit, joissa on urheilutila.

n Nikon SIC -monikalvopäällyste
Nikonin oman monikerrospinnoitteen 
valonläpäisy on suuri laajalla 
aallonpituusalueella. Tämä 
pinnoitusjärjestelmä vähentää vasta- 
valon helposti aiheuttamia haamukuvia ja 
linssiheijastuksia jopa zoomobjektiiveissa, 
joissa on useita lasielementtejä. Näin 
kuviin saadaan suuri kontrasti ja runsas 
sävyalue. Erinomaisen väritasapainon ja 
kuvantoiston ansiosta optinen suorituskyky 
on ensiluokkainen. Erityisesti digitaalisissa 
kameroissa esiintyviä sisäisten heijastusten 
aiheuttamia haamukuvia ja linssiheijastuksia 
saadaan myös vähennettyä tehokkaasti. Tätä 
pinnoitusjärjestelmää käytetään kaikissa 
tämänhetkisissä NIKKOR-valikoiman 
objektiiveissa.

n Koverankupera suojaava linssi
NIKKORin oma linssejä suojaava 
lasi on kiinnitetty valovoimaisten 
superteleobjektiivien etuosaan. Tavallinen, 
tasainen suojaava linssi ei estä tulevan 
valon heijastumista kuvakennon tai filmin 
pinnasta. Heijastumista tapahtuu erityisesti 
käytettäessä voimakasta valonlähdettä, 
kuten kohdevaloa. Heijastunut valo 
heijastuu uudelleen suojaavasta 
linssistä, mikä aiheuttaa haamukuvan. 
NIKKORin koverankupera linssi vähentää 
uudelleenheijastuvan valon määrää 
merkittävästi, mikä vähentää haamukuvia.

n Etäisyystiedot D-signaalin avulla
D tulee englannin sanasta ”distance”, 
etäisyys. Tieto kohteen ja kameran 
välisestä etäisyydestä saadaan sisäiseltä 
enkooderilta, joka on yhteydessä 
objektiivin tarkennusrenkaaseen. Nämä 
tiedot lähetetään kameran runkoon, jossa 
kolmiulotteinen värimatriisimittaus II/III ja 
i-TTL-tasapainotettu täytesalama käyttävät 
niitä tarkkaan valotuksenohjaukseen. 
Kaikissa AF-, AF-S-, PC- ja PC-E-sarjan 
objektiiveissa on etäisyyssignaali.

n E-tyypin objektiivit
Objektiiveihin on sisällytetty 
sähkömagneettinen himmenninmekanismi, 
jota kameran runko ohjaa elektronisten 
signaalien avulla. Se takaa uskomattoman 
tarkan aukonsäädön myös silloin, kun 
superteleobjektiivia käytetään yhdessä 
telejatkeen kanssa*.
*Tietyin rajoituksin 

n G-tyypin objektiivit
Tämän tyypin objektiiveissa aukko valitaan 
aina kameran rungosta, sillä objektiivissa ei 
ole himmenninrengasta. Himmenninlehtien 
tehokas hallinta mahdollistaa vakaan nopean 
sarjakuvauksen myös pienillä aukoilla*.
*Tietyin rajoituksin 

n Pyöristetty himmennin
Kun kuvataan tavallisen himmentimen 
omaavalla objektiivilla, katuvalojen 
ja jouluvalojen kaltaisia pistemäisiä 
valonlähteitä sisältäviin kuviin tulee 
helposti epäselviä monikulmaisia läikkiä. 
Pyöristetyn himmentimen erityismuotoillut 
himmenninlehdet tekevät tarkennusalueen 
ulkopuolisiin kohteisiin kauniin, luonnollisen 
pyöreän sumennuksen.

n Sisäinen tarkennus
Tässä tarkennusjärjestelmässä linssielementit 
on jaettu etu-, keski- ja takaryhmiin, joista vain 
keskimmäinen liikkuu tarkennettaessa.

n Takatarkennus
Nikonin takatarkennusjärjestelmässä kaikki 
linssielementit on jaettu linssiryhmiin, joista 
vain takimmainen liikkuu tarkennettaessa.

n Lähikuvauksen korjausjärjestelmä
Lähikuvauksen korjausjärjestelmä 
on yksi Nikonin merkittävimmistä 
tarkennusinnovaatioista, sillä sen 
ansiosta kuvanlaatu läheltä kuvattaessa 
on ensiluokkainen. Lähikuvauksen 
korjausjärjestelmässä linssielementit 
ovat ”liukuvia”: kukin linssiryhmä liikkuu 
tarkennuksen aikana itsenäisesti.

Tärinänvaimennus (VR)

NIKKOR-TEKNIIKKA
SWM-ultraäänimoottori

*Perustuu CIPA-standardiin. Tämä arvo saavutetaan seuraavissa olosuhteissa: 
DX-objektiivit on kiinnitetty DX-koon digitaaliseen järjestelmäkameraan, 
FX-yhteensopivat objektiivit on kiinnitetty FX-koon digitaaliseen järjestelmäkameraan 
ja zoomobjektiivit ovat suurimmalla teleasetuksella. Lisätietoja objektiivien 
tärinänvaimennuksen suorituskyvystä on sivuilla 48-51.

Tärinänvaimennusjärjestelmällä
varustetun NIKKOR-objektiivin
sisällä jatkuvasti liikkuva VR-anturi
havaitsee kameran tärähdyksen ja
suuntaa optisen akselin kameran
kuvakennon mukaisesti, jolloin
kuvasta tulee terävämpi. Järjestelmä 
auttaa saamaan tarkempia kuvia urheilutilanteista, heikosti valaistusta 
maisemista ja käsivaralta kuvattaessa, sillä kuvaustulos vastaa jopa 4,5:tä 
pykälää* lyhyemmällä suljinajalla otettua kuvaa.

AF-S NIKKOR 200-500mm f/5,6E ED VR 
-objektiivi, asetuksena 500 mm

M/A (käsisäätöä painottava automaattitarkennus) -tila

A-M-tilan rengas/vipu/kytkin

A/M-tilan rengas/vipu/kytkin

Askelmoottori

Epäterävyyden 
määrä

Suljinaika (s)

VR: EI KÄYTÖSSÄ VR: KÄYTÖSSÄ (4,5 askelta)

Vaikutus:: 4,5 askelta
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Objektiivi
Objektiivin 

rakenne 
[ryhmää/

elementtiä]

Kuvakulma FX-
koon kameroissa

Kuvakulma DX-
koon kameroissa

Tarkennus-
järjestelmä*1

Tärinänvaimennus (VR)
Himmennin-

lehtien  
määrä

Pienin aukko
Lyhin tarkennus-

etäisyys 
[m]*3

Suurin 
kuvaussuhde [x] Paino [g] Halkaisija x pituus 

[mm]*4
Suodinkierteen 

koko [mm]
Objektiivin 

suojuksen tyyppi Vastavalosuoja*5 ObjektiivilaukkuVaikutus 
aukko-

arvoina*2
VR-tila Jalustatila

n LAAJAKULMAISET NIKKOR-ZOOMOBJEKTIIVIT [11–13]

AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR 11/14 — 109°-70° IF 3,5 Normaali √ 7 22-29 0,22 0,17 230 77,0 × 73,0 72 Paikalleen napsautettava HB-81 (vakiovaruste) CL-1015 (vakiovaruste)

AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED 9/14 — 109˚-61˚ IF 7 22-29 0,24 (0,22)*6 0,19 460 82,5 × 87 77 Paikalleen napsautettava HB-23 (vakiovaruste) CL-1118 (vakiovaruste)

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 Paikalleen napsautettava HB-23 (vakiovaruste) CL-S2 (valinnainen)

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED 11/14 114˚-84˚ 90˚-61˚ IF 9 22 0,28*9 0,14 970 98 × 131,5 — Kiinni painettava Sisäänrakennettu CL-M3 (vakiovaruste)

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR 12/17 107˚-63˚ 83˚-44˚ IF 2,5 Normaali 9 22 0,28*10 0,24 680 82,5 × 125 77 Paikalleen napsautettava HB-23 (vakiovaruste) CL-1120 (vakiovaruste)

AF-S Zoom-NIKKOR 17-35mm f/2.8D IF-ED 10/13 104˚-62˚ 79˚-44˚ IF 9 22 0,28 0,21 745 82,5 × 106 77 Paikalleen napsautettava HB-23 (vakiovaruste) CL-76 (vakiovaruste)

AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED 8/12 100˚-63˚ 76˚-44˚ IF 7 22-29 0,28 0,19 385 83 × 95 77 Paikalleen napsautettava HB-66 (vakiovaruste) CL-1118 (vakiovaruste)

n NIKKOR-VAKIOZOOMOBJEKTIIVIT [14–18]

AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR 13/17 — 83˚-20˚ IF 4,0 Normaali / Aktiivinen √ 7 22-32 0,35 0,22 480 80 × 85,5 72 Paikalleen napsautettava HB-75 (vakiovaruste) CL-1218 (valinnainen)

AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR 11/17 — 83˚-18˚50' IF 3,5 Normaali / Aktiivinen 7 22-36 0,38 0,21 485 72 × 85 67 Paikalleen napsautettava HB-39 (vakiovaruste) CL-1015 (vakiovaruste)

AF-S DX Zoom-NIKKOR 17-55mm f/2.8G IF-ED 10/14 — 79˚-28˚50' IF 9 22 0,36*11 0,20 755 85,5 × 110,5 77 Paikalleen napsautettava HB-31 (vakiovaruste) CL-1120 (vakiovaruste)

AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR 9/12 — 76˚-28°50’ IF 4,0 Normaali √ 7 22-38 0,25 0,38 205 64,5 × 62,5 55 Paikalleen napsautettava HB-N106 (valinnainen) CL-0815 (valinnainen)

AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G 9/12 — 76˚-28°50’ IF 7 22-38 0,25 0,38 195 64,5 × 62,5 55 Paikalleen napsautettava HB-N106 (valinnainen) CL-0815 (valinnainen)

AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II 8/11 — 76˚-28˚50' 4,0 Normaali 7 22-36 0,28 (0,25)*6 0,30 (0,36)*6 195 66 × 59,5 52 Paikalleen napsautettava HB-69 (valinnainen) CL-0815 (valinnainen)

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR 11/15 — 76˚-15˚20' IF 3,5 Normaali 7 22-38 0,45 0,20 420 76 × 89 67 Paikalleen napsautettava HB-32 (vakiovaruste) CL-1018 (vakiovaruste)

AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR 12/17 — 76˚-11˚30' IF 4,0 Normaali 7 22-38 0,45 0,23 490 78 × 97 67 Paikalleen napsautettava HB-32 (valinnainen) CL-1018 (valinnainen)

AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II 12/16 — 76˚-8˚ IF 3,5 Normaali / Aktiivinen 7 22-36 0,5 0,22 565 77 × 96,5 72 Paikalleen napsautettava HB-35 (vakiovaruste) CL-1018 (vakiovaruste)

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR 14/19 — 76˚-5˚20' IF 3,5 Normaali / Aktiivinen 9 22-32 0,45*12 0,31 830 83 × 120 77 Paikalleen napsautettava HB-58 (vakiovaruste) CL-1120 (vakiovaruste)

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR 12/16 — 76˚-5˚20' IF 4,0 Normaali 7 22-40 0,48 0,29 550 78,5 × 99 67 Paikalleen napsautettava HB-39 (valinnainen) CL-1018 (valinnainen)

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR 16/20 84˚-34˚20' 61˚-22˚50' IF 4,0 Normaali / Aktiivinen √ 9 22 0,38*13 (0,41)*14 0,28 1070 88 × 154,5 82 Paikalleen napsautettava HB-74 (vakiovaruste) CL-M3 (vakiovaruste)

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 Paikalleen napsautettava HB-40 (vakiovaruste) CL-M3 (vakiovaruste)

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 Paikalleen napsautettava HB-25 (vakiovaruste) CL-S2 (valinnainen)

AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR 11/16 84˚-28˚30' 61˚-18˚50' IF 4,0 Normaali 7 22-29 0,38 0,22 465 78 × 82 72 Paikalleen napsautettava HB-63 (vakiovaruste) CL-1118 (vakiovaruste)

AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR 13/17 84˚-20˚20' 61˚-13˚20' IF 3,5 Normaali / Aktiivinen 9 22 0,45 0,23 710 84 × 103,5 77 Paikalleen napsautettava HB-53 (vakiovaruste) CL-1218 (vakiovaruste)

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR 14/19 75˚-8˚10' 53˚-5˚20' IF 3,5 Normaali / Aktiivinen 9 22-38 0,5 0,31 800 83 × 114,5 77 Paikalleen napsautettava HB-50 (vakiovaruste) CL-1120 (vakiovaruste)

n NIKKOR-TELEZOOMOBJEKTIIVIT [19–24]

AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II 9/13 — 28˚50'-8˚ IF 4,0 Normaali 7 22-32 1,1 0,23 300 70,5 × 83 52 Paikalleen napsautettava HB-37 (valinnainen) CL-0915 (valinnainen)

AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR 11/17 — 28˚50'-5˚20' 3,0 Normaali 9 22-29 1,4 0,27 530 76,5 × 123 58 Paikalleen napsautettava HB-57 (vakiovaruste) CL-1020 (vakiovaruste)

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR*15 18/22 34˚20’-12˚20’ 22˚50’-8˚ IF 4,0 Normaali / Urheilu √ 9 22 1,1 0,21 1430 88,5 × 202,5 77 Paikalleen napsautettava HB-78 (vakiovaruste) CL-M2 (vakiovaruste)

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR 14/20 34˚20'-12˚20' 22˚50'-8˚ IF 4,0 Normaali / Aktiivinen 9 32 1,0 0,27 850 78 × 178,5 67 Paikalleen napsautettava HB-60 (vakiovaruste) CL-1225 (vakiovaruste)

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 Normaali / Urheilu √ 9 32-40 1,2 0,25 680 80,5 × 146,0 67 Paikalleen napsautettava HB-82 (vakiovaruste) CL-1022 (vakiovaruste)

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 Normaali / Aktiivinen 9 32-40 1,5 0,24 745 80 × 143,5 67 Paikalleen napsautettava HB-36 (vakiovaruste) CL-1022 (vakiovaruste)

AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR 10/14 — 22˚50’-5˚20’ IF 4,0 Normaali √ 7 22-32 1,1 0,22 415 72 × 125 58 Paikalleen napsautettava HB-77 (valinnainen) CL-1020 (valinnainen)

AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED 10/14 — 22˚50’-5˚20’ IF 7 22-32 1,1 0,22 400 72 × 125 58 Paikalleen napsautettava HB-77 (valinnainen) CL-1020 (valinnainen)

AF Zoom-NIKKOR 80-200mm f/2.8D ED*15 11/16 30˚10'-12˚20' 20˚-8˚ 9 22 1,8 (1,5)*7 0,13 (0,17)*7 1300 87 × 187 77 Paikalleen napsautettava HB-7 (valinnainen) CL-43A (vakiovaruste)

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR*15 12/20 30˚10'-6˚10' 20˚-4˚ IF 4,0 Normaali / Aktiivinen √ 9 32-40 1,75 (1,5)*6 0,17 (0,19)*6 1570 (1480)*16 95,5 × 203 77 Paikalleen napsautettava HB-65 (vakiovaruste) CL-M2 (vakiovaruste)

AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR
Ilman sisäänrakennettua telejatketta: 19/27 13˚40'-6˚10' 9˚-4˚

IF 4,0 Normaali/Urheilu √ 9
32

2
0,25

3500*19 128 × 362,5*19 40,5 Kiinni painettava HK-41 (vakiovaruste) CL-L2 (vakiovaruste)
Sisäänrakennetulla telejatkeella: 24/35 9˚50'-4˚30' 6˚20'-2˚50' 45 0,36

AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II*15 17/24 12˚20'-6˚10' 8˚-4˚ IF 3,0 Normaali / Aktiivinen √ 9 32 2 (1,95)*6 0,26 (0,27)*6 3360 124 × 365,5 52 Kiinni painettava HK-30 (vakiovaruste) CL-L2 (vakiovaruste)

AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR*15 12/19 12˚20'-5˚ 8˚-3˚10' IF 4,5 Normaali / Urheilu √ 9 32 2,2 0,22 2300 (2090)*16 108 × 267,5 95 Paikalleen napsautettava HB-71 (vakiovaruste) CL-1434 (vakiovaruste)

TEKNISET TIEDOT

Objektiivi
Objektiivin 

rakenne 
[ryhmää/

elementtiä]

Kuvakulma FX-
koon kameroissa

Kuvakulma DX-
koon kameroissa

Tarkennus-
järjestelmä*1

Tärinänvaimennus (VR)
Himmennin-

lehtien  
määrä

Pienin aukko
Lyhin tarkennus-

etäisyys 
[m]*3

Suurin 
kuvaussuhde [x] Paino [g] Halkaisija x pituus 
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Objektiivin 
suojuksen 

tyyppi
Vastavalosuoja*5 ObjektiivilaukkuVaikutus 

aukko-
arvoina*2

VR-tila Jalustatila

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 Paikalleen 
napsautettava HB-86 (vakiovaruste) CL-C1 (vakiovaruste)

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S 15/17 84˚-34˚20' 61˚-22˚50' IF 
(monitarkennusjärjestelmä) – – – 9 22 0,38 0,22 805 89 x 126 82 Paikalleen 

napsautettava HB-87 (vakiovaruste) CL-C2 (vakiovaruste)

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 Paikalleen 
napsautettava HB-85 (vakiovaruste) CL-C1 (vakiovaruste)

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S 9/11 63˚ 44˚ RF 
(monitarkennusjärjestelmä) – – – 9 16 0,25 0,19 370 73 x 86 62 Paikalleen 

napsautettava HB-89 (vakiovaruste) CL-C1 (vakiovaruste)

NIKKOR Z 50mm f/1.8S 9/12 47˚ 31˚30' IF – – – 9 16 0,4 0,15 415 76 x 86,5 62 Paikalleen 
napsautettava HB-90 (vakiovaruste) CL-C1 (vakiovaruste)

n NIKKOR Z -objektiivit [sivut 7–9]

n NIKKOR F -objektiivit [sivut 11–40]

*1 Mitä lyhyempi kuvausetäisyys on 
sisäistä tarkennusjärjestelmää (IF) 
käytettäessä, sitä lyhyempi on polttoväli 
järjestelmän optisten ominaisuuksien 
vuoksi.

*2 Perustuu CIPA-standardiin. Tämä arvo 
saavutetaan seuraavissa olosuhteissa: 
DX-objektiivit on kiinnitetty DX-koon 
digitaaliseen järjestelmäkameraan, 
FX-yhteensopivat objektiivit on 
kiinnitetty FX-koon digitaaliseen 
järjestelmäkameraan ja zoom-objektiivit 
ovat suurimmalla teleasetuksella.

*3 Lyhin tarkennusetäisyys on kameran 
polttotason merkin ja kohteen välinen 
etäisyys.

*4 Etäisyys kameran objektiivin 
kiinnitysrenkaasta.

*5 Vastavalosuojien nimet viittaavat 
niiden tyyppiin: HB (bajonetti), HN 
(kierrettävä), HK (kiinni painettava), 
HS (paikalleen napsautettava) ja HR 
(kuminen, kierrettävä).

*6 Suluissa olevat numerot koskevat 
käsitarkennusta.

*7 Suluissa olevat numerot koskevat 
makroasetusta.

*8 Suluissa oleva numero koskee 
makroasetusta 85 mm:n telepäässä.

*9 Polttovälillä 18–24 mm.
*10 Polttovälillä 20–28 mm.
*11 Polttovälillä 35 mm.
*12 Polttovälillä 300 mm.
*13 Polttovälillä 35–50 mm.
*14 Kun polttoväli on 24, 28 tai 70 mm. 
*15 Jalustarengas toimitetaan mukana. 
*16 Suluissa oleva numero on paino ilman 

jalustarengasta.
*17 CL-0715, jos käytössä on 

vastavalosuoja HB-33.
*18 Lähikuvauksen korjausjärjestelmä. 
*19 Siirto ja kallistus voivat aiheuttaa 

vinjetointia joissakin olosuhteissa.

Seuraavissa kameroissa 
automaattitarkennus edellyttää 
luettelossa mainittujen objektiivien 
käyttöä.
• D3500/D3400: AF-S (E-tai G-tyyppi), 

AF-P-objektiivit
• D5600/D5500/D5300/D5200/

D3300: AF-S-, AF-P-, AF-I-objektiivit 
(AF-P-objektiivit saattavat edellyttää 
laiteohjelmiston päivitystä)

• D5100/D5000/D3200/D3100/D3000/ 
D60/D40-sarja: AF-S-, AF-I-objektiivit

Seuraavat kamerat ovat 
yhteensopivia sellaisten 
E-tyyppisten objektiivien kanssa, 
jotka sisältävät sähkömagneettisen 
himmenninmekanismin:
D5, D4-sarja, D3-sarja, Df, D850, D810-
sarja, D800-sarja, D750, D700, D610, 
D600, D500, D300-sarja, D7500, 
D7200, D7100, D7000, D5600, D5500, 
D5300, D5200, D5100, D5000, D3500, 
D3400, D3300, D3200, D3100, Nikon 1 
-sarja, jossa FT1.
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n KIINTEÄPOLTTOVÄLISET NIKKOR-OBJEKTIIVIT [25–35]

AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED 12/14 114˚ 90˚ RF 7 22 0,2 0,15 670 87 × 86,5  Gelatiinisuodin Kiinni painettava Sisäänrakennettu CL-S2 (vakiovaruste)

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 Paikalleen napsautettava HB-72 (vakiovaruste) CL-1015 (vakiovaruste)

AF NIKKOR 20mm f/2.8D*17 9/12 94˚ 70˚ 7 22 0,25 0,12 270 69 × 42,5 62 Paikalleen napsautettava HB-4 (valinnainen) CL-S2 (valinnainen)

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED 10/12 84˚ 61˚ RF 9 16 0,25 0,18 620 83 × 88,5 77 Paikalleen napsautettava HB-51 (vakiovaruste) CL-1118 (vakiovaruste)

AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED 9/12 84˚ 61˚ RF 7 16 0,23 0,20 355 77,5 × 83 72 Paikalleen napsautettava HB-76 (vakiovaruste) CL-1015 (vakiovaruste)

AF NIKKOR 24mm f/2.8D*17 9/9 84˚ 61˚ 7 22 0,3 0,11 270 64,5 × 46 52 Paikalleen napsautettava HN-1 (valinnainen) CL-0715 (valinnainen)

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 Paikalleen napsautettava HB-83 (vakiovaruste) CL-1118 (vakiovaruste)

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G 9/11 75˚ 53˚ RF 7 16 0,25 0,21 330 73 × 80,5 67 Paikalleen napsautettava HB-64 (vakiovaruste) CL-0915 (vakiovaruste)

AF NIKKOR 28mm f/2.8D 6/6 74˚ 53˚ 7 22 0,25 0,17 205 65 × 44,5 52 Paikalleen napsautettava HN-2 (valinnainen) CL-0715 (valinnainen)

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G 7/10 63˚ 44˚ RF 9 16 0,3 0,19 600 83 × 89,5 67 Paikalleen napsautettava HB-59 (vakiovaruste) CL-1118 (vakiovaruste)

AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED 8/11 63˚ 44˚ RF 7 16 0,25 0,23 305 72 × 71,5 58 Paikalleen napsautettava HB-70 (vakiovaruste) CL-0915 (vakiovaruste)

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G 6/8 — 44˚ RF 7 22 0,3 0,16 200 70 × 52,5 52 Paikalleen napsautettava HB-46 (vakiovaruste) CL-0913 (vakiovaruste)

AF NIKKOR 35mm f/2D 5/6 62˚ 44˚ 7 22 0,25 0,23 205 64,5 × 43,5 52 Paikalleen napsautettava HN-3 (valinnainen) CL-0715 (valinnainen)

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G 7/8 46˚ 31˚30' 9 16 0,45 0,14 280 73,5 × 54 58 Paikalleen napsautettava HB-47 (vakiovaruste) CL-1013 (vakiovaruste)

AF NIKKOR 50mm f/1.4D 6/7 46˚ 31˚30' 7 16 0,45 0,14 230 64,5 × 42,5 52 Paikalleen napsautettava HR-2 (valinnainen) CL-0715 (valinnainen)

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition) 6/7 47˚ 31˚30' 7 16 0,45 0,15 190 73 × 52,5 58 Paikalleen napsautettava HB-47 (vakiovaruste) CL-1013 (vakiovaruste)

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G 6/7 47˚ 31˚30' 7 16 0,45 0,15 185 72 × 52,5 58 Paikalleen napsautettava HB-47 (vakiovaruste) CL-1013 (vakiovaruste)

AF NIKKOR 50mm f/1.8D 5/6 46˚ 31˚30' 7 22 0,45 0,15 155 63,5 × 39 52 Paikalleen napsautettava HR-2 (valinnainen) CL-0715 (valinnainen)

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G 6/9 40˚50' 27˚20' 9 16 0,58 0,12 385 85 × 70 72 Paikalleen napsautettava HB-68 (vakiovaruste) CL-1015 (vakiovaruste)

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 Paikalleen napsautettava HB-55 (vakiovaruste) CL-1118 (vakiovaruste)

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G 9/9 28˚30' 18˚50' IF 7 16 0,8 0,12 350 80 × 73 67 Paikalleen napsautettava HB-62 (vakiovaruste) CL-1015 (vakiovaruste)

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 Paikalleen napsautettava HB-79 (vakiovaruste) CL-1218 (vakiovaruste)

AF DC-NIKKOR 105mm f/2D 6/6 23˚20' 15˚20' RF 9 16 0,9 0,13 640 79 × 111 72 Paikalleen napsautettava Sisäänrakennettu CL-38 (valinnainen)

AF DC-NIKKOR 135mm f/2D 6/7 18˚ 12˚ RF 9 16 1,1 0,13 815 79 × 120 72 Paikalleen napsautettava Sisäänrakennettu CL-38 (valinnainen)

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 Paikalleen napsautettava Sisäänrakennettu CL-38 (vakiovaruste)

AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II*15 9/13 12˚20' 8˚ IF 3,0 Normaali / Aktiivinen √ 9 22 1,9 0,12 2930 124 × 203,5 52 Kiinni painettava HK-31 (vakiovaruste) CL-L1 (vakiovaruste)

AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II*15 8/11 8˚10' 5˚20' IF 3,0 Normaali / Aktiivinen √ 9 22 2,3 (2,2)*6 0,15 (0,16)*6 2900 124 × 267,5 52 Kiinni painettava HK-30 (vakiovaruste) CL-L1 (vakiovaruste)

AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR*15 10/16 8˚10' 5˚20' IF 4,5 Normaali / Urheilu √ 9 32 1,4 0,24 755 89 × 147,5 77 Paikalleen napsautettava HB-73 (vakiovaruste) CL-M3 (vakiovaruste)

AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED*15 6/10 8˚10' 5˚20' IF 9 32 1,45 0,27 1440 (1300)*16 90 × 222,5 77 Paikalleen napsautettava Sisäänrakennettu CL-M2 (vakiovaruste)

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR*15 12/16 6˚10' 4˚ IF 4,0 Normaali / Urheilu √ 9 22 2,6 0,17 3800 159,5 × 358 40,5 Kiinni painettava HK-38 (vakiovaruste) CT-405 (vakiovaruste)

AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR*15 12/16 5˚ 3˚10' IF 4,0 Normaali / Urheilu √ 9 22 3,6  0,15 3090 140 × 387 40,5 Kiinni painettava HK-34 (vakiovaruste) CT-505 (vakiovaruste)

AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR 11/19 5˚00' 3˚10' IF 4,0 Normaali/Urheilu √ 9 32 3,0 0,18 1460 106 × 237 95 Paikalleen napsautettava HB-84 (vakiovaruste) CL-M5 (vakiovaruste)

AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR*15 12/16 4˚10' 2˚40' IF 4,0 Normaali / Urheilu √ 9 22 4,4 0,14 3810 166 × 432 40,5 Kiinni painettava HK-40 (vakiovaruste) CT-608 (vakiovaruste)

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR*15 13/20 3˚10' 2˚ IF 4,5 Normaali / Aktiivinen √ 9 32 5,9 (5,8)*6 0,15 (0,15)*6 4590 160 × 461 52 Kiinni painettava HK-38 (vakiovaruste) CT-801 (vakiovaruste)

n NIKKOR-ERIKOISOBJEKTIIVIT [36–40]

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 Gelatiinisuodin Kiinni painettava HB-80 (vakiovaruste) CL-1218 (vakiovaruste)

AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5mm f/2.8G ED*17 7/10 — 180˚ 7 22 0,14 0,20 305 63 × 62,5 Gelatiinisuodin Kiinni painettava Sisäänrakennettu CL-0715 (vakiovaruste)

AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D*17 5/8 180˚ 107˚ 7 22 0,25 0,09 290 63 × 57 Kiinnitys objektiivin 
takaosaan Kiinni painettava Sisäänrakennettu CL-0715 (valinnainen)

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G*17 7/9 — 38˚50' 7 22 0,163 1,00 235 68,5 × 64,5 52 Paikalleen napsautettava HB-61 (vakiovaruste) CL-0915 (vakiovaruste)

AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED 9/12 39˚40' 26˚30' IF 9 32 0,185 1,00 425 73 × 89 62 Paikalleen napsautettava HB-42 (vakiovaruste) CL-1018 (vakiovaruste)

AF Micro-NIKKOR 60mm f/2.8D*17 7/8 39˚40' 26˚30' 7 32 0,219 1,00 440 70 × 74,5 62 Paikalleen napsautettava HN-22 (valinnainen) CL-0815 (valinnainen)

AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR 10/14 — 18˚50' IF 3,0 Normaali 9 32 0,286 1,00 355 73 × 98,5 52 Paikalleen napsautettava HB-37 (vakiovaruste) CL-1018 (vakiovaruste)

AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED 12/14 23˚20' 15˚20' IF 3,0 Normaali 9 32 0,314 1,00 750 83 × 116 62 Paikalleen napsautettava HB-38 (vakiovaruste) CL-1020 (vakiovaruste)

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 Paikalleen napsautettava HN-30 (valinnainen) CL-45 (vakiovaruste)

PC NIKKOR 19mm f/4E ED 13/17 97˚ 73˚ RF 9 32 0,25 0,18 885 89 × 124 — Kiinni painettava — CL-1120 (vakiovaruste)

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 Paikalleen napsautettava HB-41 (vakiovaruste) CL-1120 (vakiovaruste)

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 Paikalleen napsautettava HB-43 (vakiovaruste) CL-1120 (vakiovaruste)

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 Paikalleen napsautettava HB-22 (vakiovaruste) CL-1120 (vakiovaruste)

TEKNISET TIEDOT

*1 Mitä lyhyempi kuvausetäisyys on 
sisäistä tarkennusjärjestelmää (IF) 
käytettäessä, sitä lyhyempi on polttoväli 
järjestelmän optisten ominaisuuksien 
vuoksi.

*2 Perustuu CIPA-standardiin. Tämä arvo 
saavutetaan seuraavissa olosuhteissa: 
DX-objektiivit on kiinnitetty DX-koon 
digitaaliseen järjestelmäkameraan, 
FX-yhteensopivat objektiivit on 
kiinnitetty FX-koon digitaaliseen 
järjestelmäkameraan ja zoom-objektiivit 
ovat suurimmalla teleasetuksella.

*3 Lyhin tarkennusetäisyys on kameran 
polttotason merkin ja kohteen välinen 
etäisyys.

*4 Etäisyys kameran objektiivin 
kiinnitysrenkaasta.

*5 Vastavalosuojien nimet viittaavat 
niiden tyyppiin: HB (bajonetti), HN 
(kierrettävä), HK (kiinni painettava), 
HS (paikalleen napsautettava) ja HR 
(kuminen, kierrettävä).

*6 Suluissa olevat numerot koskevat 
käsitarkennusta.

*7 Suluissa olevat numerot koskevat 
makroasetusta.

*8 Suluissa oleva numero koskee 
makroasetusta 85 mm:n telepäässä.

*9 Polttovälillä 18–24 mm.
*10 Polttovälillä 20–28 mm.
*11 Polttovälillä 35 mm.
*12 Polttovälillä 300 mm.
*13 Polttovälillä 35–50 mm.
*14 Kun polttoväli on 24, 28 tai 70 mm. 
*15 Jalustarengas toimitetaan mukana. 
*16 Suluissa oleva numero on paino ilman 

jalustarengasta.
*17 CL-0715, jos käytössä on 

vastavalosuoja HB-33.
*18 Lähikuvauksen korjausjärjestelmä. 
*19 Siirto ja kallistus voivat aiheuttaa 

vinjetointia joissakin olosuhteissa.

Seuraavissa kameroissa 
automaattitarkennus edellyttää 
luettelossa mainittujen objektiivien 
käyttöä.
• D3500/D3400: AF-S (E-tai G-tyyppi), 

AF-P-objektiivit
• D5600/D5500/D5300/D5200/

D3300: AF-S-, AF-P-, AF-I-objektiivit 
(AF-P-objektiivit saattavat edellyttää 
laiteohjelmiston päivitystä)

• D5100/D5000/D3200/D3100/D3000/ 
D60/D40-sarja: AF-S-, AF-I-objektiivit

Seuraavat kamerat ovat 
yhteensopivia sellaisten 
E-tyyppisten objektiivien kanssa, 
jotka sisältävät sähkömagneettisen 
himmenninmekanismin:
D5, D4-sarja, D3-sarja, Df, D850, D810-
sarja, D800-sarja, D750, D700, D610, 
D600, D500, D300-sarja,  
D7500, D7200, D7100, D7000, D5600, 
D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, 
D3500, D3400, D3300, D3200, D3100, 
Nikon 1 -sarja, jossa FT1.
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