OBIEKTYWY NIKKOR

Nieograniczone możliwości
obrazowania
Każdy fotograf jest wyjątkowy. Bez względu na to, jakie są Twoje pomysły, doświadczenie
lub kreatywna wizja, obiektyw NIKKOR wydobędzie Twój potencjał. Opierając się na
doświadczeniach i kunszcie rozwijanym przez 60 lat pracy nad obiektywami NIKKOR F, firma
Nikon dołącza do swojej oferty serię obiektywów NIKKOR Z. Dzięki nim możesz spodziewać się
większych niż kiedykolwiek możliwości obrazowania, a jednocześnie cieszyć się niezrównaną
jakością i niezawodnością. Dzięki tym dwóm seriom obiektywów, jedyne co Ci pozostaje, to
pomyśleć, co możesz nimi uchwycić.
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Obiektywy NIKKOR —
historia wyjątkowej
jakości
Firma Nikon rozpoczęła produkcję obiektywów pod nazwą NIKKOR w 1933 roku, i do
tej pory na całym świecie sprzedała ponad 110 milionów obiektywów. Przestrzeganie
wysokich standardów jakości oraz stałe zaangażowanie w innowacyjność zaowocowały
na przestrzeni dziesięcioleci wieloma przełomowymi produktami w branży fotograficznej.
W roku 1967 firma Nikon wprowadziła na rynek obiektyw NIKKOR Auto 24mm f/2.8, który
wyposażyła w swój pionierski system Close-Range Correction (CRC). Z kolei w roku
1968 rozpoczęto produkcję obiektywów asferycznych. Ponadto firma Nikon opracowała
technologię produkcji szkła o superniskiej dyspersji (ED, Extra-low Dispersion), które po
raz pierwszy zastosowano w teleobiektywie NIKKOR ED 300 mm f/2,8 w roku 1971, a
obecnie jest ono wykorzystywane w wielu innych obiektywach NIKKOR. W 2003 roku firma
Nikon wyprodukowała obiektyw AF-S DX Zoom-NIKKOR 12-24mm f/4G IF-ED – pierwszy
obiektyw z serii DX NIKKOR zoptymalizowany pod kątem lustrzanek cyfrowych Nikon DX.
To zaledwie kilka z wielu osiągnięć w dziedzinie konstrukcji obiektywów świadczących
o dominującej pozycji firmy Nikon wśród producentów profesjonalnego sprzętu
fotograficznego. W kolejnych częściach broszury przedstawiliśmy dane techniczne,
które przekonają Cię, że obiektywy NIKKOR charakteryzują się znakomitymi parametrami,
dzięki czemu doskonale współdziałają z lustrzankami Nikon.

W ciągłości z innowacją —
mocowania F i Z firmy Nikon
Debiut lustrzanki Nikon F w 1959 roku oznaczał
wprowadzenie prawdopodobnie najważniejszej
innowacji technologicznej – mocowania F
w obiektywach firmy Nikon. Od tego czasu
podstawowa konstrukcja mocowania pozostaje
bez zmian i zachowuje zgodność z nowymi
obiektywami. Dzięki temu można korzystać
z szerokiego asortymentu obiektywów NIKKOR,
nawet w przypadku najnowszych lustrzanek
cyfrowych. W ten sam sposób, w jaki mocowanie
F zawsze dotrzymywało kroku postępowi
technologicznemu w zakresie obrazowania,
w przyszłości nowy system mocowania Z zawsze
będzie zaspokajał zapotrzebowanie na zdjęcia
i filmy bogatsze w szczegóły. Niewiarygodny
potencjał mocowania Z wyniesie fotografowanie
na jeszcze wyższy poziom.

Miejsce, w którym wszystko się
zaczyna — huta szkła optycznego
firmy Nikon
Produkcja najdoskonalszych soczewek
wymaga użycia najwyższej jakości
szkła optycznego. Firma Nikon jest jednym
z niewielu producentów, którzy sami
przeprowadzają cały proces produkcji, od
wytopu szkła optycznego po wyprodukowanie
obiektywu. Dzięki temu dysponuje ona
różnorodnymi technologiami i fachową
wiedzą, których nie mogą zaoferować inni
producenci. Cała infrastruktura do produkcji
szkła optycznego jest zaprojektowana,
wdrożona i zarządzana przez firmę Nikon.
Można więc udoskonalać tę infrastrukturę pod
kątem wymagań określonych przez firmę. Cały
proces produkcji obiektywów NIKKOR zaczyna
się od wyboru szkła optycznego.

Na każdym etapie produkcji obiektyw NIKKOR
jest wielokrotnie poddawany rygorystycznym
testom i procedurom kontrolnym, co ma
zagwarantować jego wysoką jakość. Na
przykład współczynnik załamania światła
jest określany z dokładnością nawet do
sześciu miejsc po przecinku. Tak wysoka
precyzja pomiaru i drobiazgowa kontrola
zapewniają najwyższą jakość, dzięki której
każdy użytkownik obiektywu NIKKOR może
skutecznie uwieczniać najważniejsze momenty.

Projektowanie różnych
części obiektywu gwarancją
dodatkowych zalet
Zespół projektowy, który określa czynniki
wymagane w procesie produkcji obiektywu,
nadzoruje wszystkie etapy powstawania
produktu, w tym jego konstrukcję
mechaniczną, optyczną i elektroniczną.
Uczestniczy też w opracowywaniu technologii
produkcyjnych. Często oprócz szybkiego
autofokusa i wytrzymałości liczy się
też ergonomia oraz łatwość obsługi
obiektywu. Podczas projektowania obiektywu
bardzo ważnym kryterium może też
być niewielka i lekka konstrukcja. Na przykład
model AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR,
opracowany w 2015 roku przy współudziale
projektantów poszczególnych elementów
obiektywu, wyposażono w kompaktowy,
wydajny cichy silnik falowy (SWM),
najskuteczniejszy system redukcji drgań (VR)
dostępny w standardowych obiektywach
zmiennoogniskowych i bardzo skuteczny
mechanizm elektronicznie sterowanej
przysłony, ułatwiający zapewnienie ustalonej
ekspozycji, zachowując przy tym najwyższą
jakość optyki.

Najwyższa jakość dzięki
odpowiednim procedurom
produkcyjnym
W firmie Tochigi Nikon stosuje się wiele
różnych procedur, od określania wskaźników
umożliwiających ocenę produktywności
po regulację procedur zgodnie z tymi

wskaźnikami i z myślą o poprawie wyników.
Wszystko to ma na celu zagwarantowanie
najwyższej jakości. Zakres tych działań
dotyczy także firm stowarzyszonych.
Niekiedy zagraniczne zakłady muszą
poprawić akceptowalną jakość produktu.
Jest ona ściśle powiązana z cechami
sensorycznymi takimi jak zewnętrzna
konstrukcja i łatwość obsługi. Cechy
te są doskonalone w danym zakładzie
produkcyjnym. Kompleksowe doskonalenie
jakości poprzez zmniejszanie liczby
wadliwych egzemplarzy powstających
w ramach określonych procedur
produkcyjnych skutkuje wysoką jakością
obiektywów trafiających do klientów.

Niezawodność – obiektywy
odporne na przeciwności losu
Każdy obiektyw NIKKOR jest produkowany
z myślą o najwyższych wymaganiach
klientów. Szkło optyczne jest dokładnie
badane w celu wyeliminowania
niedoskonałości. Po zakończeniu odlewania,
szlifowania, polerowania i nakładania
powłok uzyskujemy najdoskonalsze
soczewki.
Po precyzyjnym montażu w tubusie
obiektywu soczewki i ich zespoły przechodzą
serię testów i procedur kontrolnych,
między innymi odporności na drgania
i skrajne temperatury. Podstawą
skuteczności naszych działań jest
kompleksowa wiedza technologiczna, której
wykorzystanie zostało zoptymalizowane i
zautomatyzowane. Sprawa nie kończy się na
tych surowych testach. Technicy firmy Nikon
dokładnie badają każdy szczegół gotowego
obiektywu, aby klient miał pewność, że
otrzymuje znakomity produkt. Sprawdzają
konstrukcję mechaniczną, elementy
elektroniczne oraz działanie mechanizmów
AF, zoomu i przysłony, a także rozdzielczość
obiektywu. Ponadto wszystkie obiektywy
NIKKOR są dokładnie sprawdzane tuż przed
wysyłką z fabryki. Wszystkie te działania
mają zagwarantować wyjątkowe parametry
optyczne i niezawodność pracy, a więc
cechy, dzięki którym obiektywy NIKKOR są
najchętniej wybieranymi obiektywami na
świecie.

OBIEK T Y W Y NIK KOR Z

OBIEKTYWY NIKKOR Z

Opracowane specjalnie do systemu
Z firmy Nikon i wyposażone w nowe
mocowanie obiektywu o dużej średnicy
Obiektywy NIKKOR Z korzystają z systemu mocowania Z firmy
Nikon, posiadającego zupełnie nową specyfikację, m.in. dużą
średnicę wewnętrzną wynoszącą 55 mm i małą odległość
matrycy od płaszczyzny mocowania bagnetowego, wynoszącą
16 mm. Daje ona znacznie większą elastyczność podczas
projektowania obiektywów, co umożliwia osiąganie nowych,
lepszych parametrów. Poza poszerzeniem zakresu ekspresji
obrazu, obiektywy NIKKOR Z stanowią źródło niezwykłego
potencjału i możliwości, łącząc tradycyjne technologie
optyczne dziedziczone kolejno z koncepcji NIKKOR z dynamiką
stale rozwijających się technologii firmy Nikon.

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

Parametry optyczne dla nowej generacji:
obiektywy NIKKOR Z z serii S
Z myślą o obiektywach NIKKOR Z z serii S ustanowiono znacznie wyższy
poziom standardów projektowania i kontroli jakości, który jest jeszcze
bardziej rygorystyczny niż długoletnie, poprzednie standardy firmy
Nikon. Seria S jest zarezerwowana tylko dla obiektywów, które porzuciły
te bardziej rygorystyczne standardy na rzecz oceny różnych czynników,
takich jak krzywe MTF, charakterystyka bokeh i osiągi podczas
nagrywania filmów. Niezależnie od tego, który model wybierzesz,
każdy obiektyw z serii S zapewni doskonałe rezultaty, w tym najwyższą
rozdzielczość obrazu która zapewnia ogromną satysfakcję z robienia
zdjęć.

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

Idealnie uniwersalny jasny standardowy obiektyw
zmiennoogniskowy zapewniający doskonałą jakość
obrazowania, niezależnie od scenerii
Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii optycznych, przy
jednoczesnym zwiększeniu do maksimum elastyczności konstrukcji
obiektywów, nowoczesny układ optyczny został zamknięty w lekkiej,
kompaktowej obudowie. Maksymalna przysłona f/2,8 tworzy znakomite
efekty bokeh, a wielosilnikowy AF przyczynia się do zwiększenia szybkości
i precyzji działania układu AF, w całym zakresie odległości. Nowe powłoki
przeciwodblaskowe ARNEO umożliwiają uchwycenie ostrego obrazu
z minimalnym efektem poświaty i flary, nawet gdy źródło światła znajduje
się w kadrze. Dzięki swojej bezkompromisowej jakości i wszechstronności,
obiektyw ten jest idealnym wyborem dla zapalonych posiadaczy aparatów
z serii Z.
FX

24 mm 84°
70 mm 34° 20'

Konstrukcja obiektywu: 17 soczewek w 15 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,38 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,22×
Rozmiar filtra: 82 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-86 / futerał CL-C2
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NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S © Ami Vitale
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OBIEKTYWY NIKKOR Z

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

NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

Poręczny, standardowy obiektyw zmiennoogniskowy
wyposażony w doskonale skorygowany układ optyczny
w najbardziej potrzebnym zakresie ogniskowych

Jasny, szerokokątny obiektyw znajdujący zastosowanie
w wielu sytuacjach, zapewniający doskonałe obrazowanie,
lepsze niż w innych obiektywach 35 mm f/1,8

Jasny, stałoogniskowy obiektyw o doskonałej jakości
optyki, który na nowo definiuje to, co może oferować
obiektyw 50 mm f/1,8

Świetna jakość optyki jest uzyskana dzięki zastosowaniu jednej asferycznej
soczewki ED, jednej soczewki ED i trzech soczewek asferycznych. Wyposażony
w konstrukcję optyczną, która minimalizuje rozmaite aberracje obiektywu we
wszystkich ogniskowych, często używany zakres ogniskowych od 24 do 70
mm i stałą maksymalną przysłonę f/4 w całym zakresie zoomu, obiektyw ten
może być wykorzystywany w szerokim zakresie zastosowań. Pomimo tego,
że jest to obiektyw zmiennoogniskowy, występowanie tzw. komy sagitalnej
jest skutecznie zmniejszane, aby zapewnić doskonałą, punktową reprodukcję
obrazu. Poręczny i lekki korpus wykorzystuje mechanizm chowania obiektywu,
zapewniający dużą mobilność i niezawodne działanie, które pozwala doskonale
uchwycić najważniejsze momenty.

Oprócz cichego, szybkiego i bardzo dokładnego AF poprzez zastosowanie
wielosilnikowego AF, obiektyw ten poprzez skuteczną korekcję aberracji
oferuje wyjątkową charakterystykę obrazowania. Zastosowanie dwóch
soczewek ED skutecznie kompensuje występowanie zjawiska podłużnej
aberracji chromatycznej, a trzy soczewki asferyczne skutecznie zmniejszają
występowanie tzw. komy sagitalnej, umożliwiając uzyskanie doskonałej,
reprodukcji obrazu dla punktowych źródeł światła nawet w peryferyjnych
obszarach kadru. Zapewnia również miękką i naturalną charakterystykę bokeh,
którą może zapewnić tylko jasny obiektyw.

Doskonałe wydobywanie szczegółów umożliwia reprodukcję nawet
najmniejszych tekstur w całym kadrze. Podłużna aberracja chromatyczna
jest skutecznie redukowana dzięki zastosowaniu dwóch szkieł ED, a trzy
soczewki asferyczne skutecznie redukują występowanie tzw. komy sagitalnej,
aby zapewnić doskonałą reprodukcję punktowych źródeł światła nawet przy
pełnym otworze przysłony. Naturalny i piękny efekt bokeh, który można
uzyskać jedynie z jasnym obiektywem, jest dostępny nawet przy małych
odległościach od fotografowanych obiektów. Dodatkowo, potężny, nowy silnik
krokowy umożliwia wyjątkowo cichą i dokładną pracę AF zarówno podczas
wykonywania ujęć, jak i podczas nagrywania filmów.

*1

Ultraszerokokątny obiektyw zmiennoogniskowy
z możliwością zamontowania filtra, oferuje poręczność,
wysoką jakość zdjęć i jeszcze większe możliwości
podczas fotografowania i filmowania
Ten ultraszerokokątny obiektyw wyposażony w cztery soczewki ED i cztery
soczewki asferyczne, zapewnia doskonałą jakość obrazu, jaką oferują jedynie
obiektywy z serii S, w tym znakomitą rozdzielczość, która pozwala w pełni
wykorzystać potencjał aparatów cyfrowych o wysokiej rozdzielczości, zarówno
podczas robienia zdjęć, jak i podczas nagrywania filmów. Mimo najwyższej
jakości układu optycznego, dzięki chowanemu mechanizmowi, korpus
obiektywu jest lekki i poręczny, zapewniając doskonałą ergonomię podczas
szybszego fotografowania. I jako pierwszy na świecie*2 14-milimetrowy
obiektyw z gwintem filtrów, pozwala na robienie zdjęć z jeszcze większą dozą
kreatywności, przy aktywnym wykorzystaniu filtrów. To niezbędny dodatek
dla serii Z, idealnie sprawdzający się podczas fotografowania pejzaży, podróży,
miejskich krajobrazów i realizowania produkcji wideo.
FX

14 mm 114°
30 mm 72°

Konstrukcja obiektywu: 14 soczewek w 12 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,28 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,16×
Rozmiar filtra: 82 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-86 / futerał CL-C1
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NIKKOR Z 50mm f/1.8 S © Kenta Aminaka

FX

24 mm 84°
70 mm 34° 20'

Konstrukcja obiektywu: 14 soczewek w 11 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,3 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,3×
Rozmiar filtra: 72 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-85 / futerał CL-C1

*1 Najlepszy bezlusterkowy obiektyw szerokokątny o zmiennej ogniskowej, TIPA World Awards 2019.
*2 Wśród kompatybilnych obiektywów formatu FX (pełnoklatkowych) do aparatów cyfrowych, dostępnych na dzień 8 stycznia 2019 r. W oparciu o badania firmy Nikon.

FX

FX

63°

Konstrukcja obiektywu: 11 soczewek w 9 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,25 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,19×
Rozmiar filtra: 62 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-89 / futerał CL-C1

47°

Konstrukcja obiektywu: 12 soczewek w 9 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,4 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,15×
Rozmiar filtra: 62 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-90 / futerał CL-C1
: Soczewki asferyczne

: Soczewki ze szkła ED

: Soczewka asferyczna ze szkła ED
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SZEROKOKĄTNE OBIEKTYWY
ZMIENNOOGNISKOWE NIKKOR F
Szerokokątne obiektywy zmiennoogniskowe z tej serii pozwalają uzyskać większą głębię ostrości, ogromne pole
widzenia i bardziej dramatyczne perspektywy. Dostępne są obiektywy NIKKOR o różnych zakresach ogniskowych oraz
z różnymi otworami względnymi, pozwalające uzyskać wyrazistość i odwzorowanie szczegółów, jakie powinny mieć
Twoje zdjęcia – niezależnie od budżetu i modelu aparatu. Eksperymentuj z różnymi punktami widzenia lub podchodź

ADAPTER DO MOCOWANIA FTZ

bliżej do obiektów, jednocześnie zmieniając ogniskową, a wkrótce odkryjesz nowe podejście do wykonywania ujęć
szerokokątnych.

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

Niezrównane możliwości obiektywów
NIKKOR F nadal mogą być wykorzystywane
w nowoczesnych aparatach bezlusterkowych Nikon Z
Adapter do mocowania FTZ pozwala długoletnim użytkownikom lustrzanek Nikon na dalsze,
bezproblemowe korzystanie z ich obiektywów NIKKOR F zamontowanych do aparatów Nikon Z.
Fotografowanie z automatyką ekspozycji umożliwia łącznie ok. 360 typów obiektywów NIKKOR
typu AI, natomiast fotografowanie z AF umożliwia ponad 90 typów obiektywów AF-P/AF-S/AF-I.
• Gwarantowana jakość zdjęć i parametry AF/AE dające efekty jak przy korzystaniu z lustrzanek cyfrowych firmy Nikon
Adapter do
z obiektywami NIKKOR F.
mocowania FTZ
• Redukcja drgań VR wbudowana w aparaty Z 7 i Z 6 jest dostępna z obiektywami NIKKOR F z wbudowanym procesorem.
• Ruchome części i inne sekcje są dokładnie uszczelnione, aby zwiększyć odporność na pył i zachlapania, co odpowiada odporności Z 7 i Z 6.
• Budowa zewnętrzna dostosowana do obiektywów NIKKOR G, które nie posiadają pierścienia przysłony.
• Lekki korpus adaptera jest wytrzymały dzięki zastosowaniu odlewu magnezowego w konstrukcji tubusa i gniazda statywowego.
n Wspierane funkcje
Tryb

Z procesorem
Bez
procesora Z procesorem

Ręczne ustawianie ostrości

Autofokus

Obiektyw

*Tylko tryb M.
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n O funkcji redukcji drgań (VR) wbudowanej w aparat,
wykorzystywanej przez obiektywy NIKKOR F

Obsługiwane funkcje zostały oznaczone fajką (3), a funkcje nieobsługiwane myślnikiem (—).

AF-S typu G, E i D;
AF-P typu G i E;
AF-I typu D

Tryb ustawiania ostrości
MF (ze
wskaźnikiem
AF
MF
ustawienia
ostrości)
3

3

3
3

AF typu G i D

—

3

Inne obiektywy AF

—

—

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

—

—

PC Micro 85mm f/2.8D

—

Obiektywy AI-P

—

AI, modyfikowane AI
Obiektywy NIKKOR i Nikon
z serii E

—

Tryb fotografowania
AUTO, P, S

A, M

Tryb pomiaru
ekspozycji

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

—

3

—

3*

3

—

3

3

3

3

—

3

—

3

3

• Wbudowana w aparat funkcja redukcji drgań (VR) jest
dostępna w obiektywach z procesorem. Jeśli obiektyw jest
wyposażony w VR, funkcja VR obiektywu może być używana
jako dodatek do funkcji VR wbudowanej w aparat (która
dotyczy tylko ruchu obrotowego w osi poziomej).
Opcja wybrana za pomocą przełącznika on/off funkcji VR
obiektywu ma pierwszeństwo względem opcji wybranej za
pomocą aparatu.
• Gdy używany jest obiektyw NIKKOR F bez funkcji VR,
wówczas dostępna jest funkcja redukcji drgań wbudowana
w aparat (3-osiowa).
• Gdy wbudowana w aparat funkcja redukcji drgań (VR)
jest używana z obiektywami bez procesora, ogniskową
obiektywów możesz ustawiać za pomocą opcji [dane
obiektywu bez procesora] w menu konfiguracyjnym aparatu.
• Należy zauważyć, że w zależności od obiektywu, wbudowana
w aparat funkcja redukcji drgań (VR) może spowodować
spadek jasności obrazu w narożnikach kadru lub powodować
inne niepożądane rezultaty

[Uwaga]
Wskaźnik ustawienia ostrości może nie działać zgodnie z oczekiwaniami, a w przypadku niektórych obiektywów, w celu
uzyskania pożądanych rezultatów może być konieczne korzystanie z funkcji autofokusa. Ponadto autofokus, w zależności
od warunków fotografowania, może nie dawać pożądanych rezultatów z następującymi obiektywami. Ponownie skorzystaj z funkcji autofokusa, aż obiekt będzie ostry lub ustaw ostrość ręcznie.
• 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

© Daniel Dohlus

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

Wyjątkowe punkty widzenia
pozwalają uzyskać niesamowitą perspektywę
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Ultraszerokokątny obiektyw o zmiennej
ogniskowej generujący obraz o znakomitej jakości

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

DX

Ten poręczny obiektyw o zmiennej ogniskowej umożliwia użytkownikom
lustrzanek formatu DX fotografowanie z zachowaniem bardzo szerokiego
kąta widzenia. Wbudowany w obiektyw silnik krokowy gwarantuje cichą
i bezproblemową pracę mechanizmu AF. Najnowsza konstrukcja optyczna
obejmuje trzy soczewki asferyczne i gwarantuje znakomitą jakość zdjęć.
Wbudowana funkcja redukcji drgań (VR) umożliwia wydłużenie czasu
otwarcia migawki o 3,5 stopnia*.

Arcydzieło optyki – najszersze ujęcia
przy 14 mm ze stałym otworem względnym f/2,8

Ultraszerokokątny obiektyw z redukcją
drgań VR i stałym otworem względnym

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

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

Mimo dużego, stałego otworu względnego f/2,8 ten renomowany,
profesjonalny obiektyw daje idealną ostrość w całym kadrze. Wykorzystanie
powłoki nanokrystalicznej i szkła ED zapewnia doskonały kontrast, nawet
przy ujęciach pod światło. To wytrzymały i niezawodny sprzęt, którego nie
może zabraknąć w wyposażeniu żadnego fotografa.

Wszechstronny obiektyw zmiennoogniskowy o bardzo szerokim kącie
widzenia. Zastosowanie redukcji drgań (VR) daje efekt porównywalny
z ustawieniem czasu otwarcia migawki krótszego o 2,5 stopnia*,
umożliwiając wykonywanie ostrych zdjęć z ręki z długimi czasami, na
przykład we wnętrzach lub nocą. Idealny w podróży i do fotografii
dokumentacyjnej.
* Zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association. Wartość jest osiągana
po zamocowaniu obiektywu do lustrzanki formatu FX i ustawieniu najdłuższej ogniskowej..

* Zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association. Ta wartość jest
osiągana po podłączeniu obiektywu do lustrzanki cyfrowej formatu DX i ustawieniu najdłuższej
ogniskowej.

16 mm 107°
35 mm 63°

10 mm 109°
20 mm 70°

14 mm 114°
24 mm 84°

Konstrukcja obiektywu: 14 soczewek w 11 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,28 m (w zakresie 18–24 mm)
Maksymalna skala odwzorowania: 0,14×
Rozmiar filtra: Nie można założyć filtra
Akcesoria: Stała osłona przeciwsłoneczna/
futerał CL-M3

Konstrukcja obiektywu: 14 soczewek w 11 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,22 m.
Maksymalna skala odwzorowania: 0,17×
Rozmiar filtra: 72 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-81/futerał na
obiektyw CL-1015

Ultraszerokokątne obiektywy zmiennoogniskowe do dynamicznych perspektyw

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

DX

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

AF-S DX Zoom-NIKKOR 12-24mm f/4G IF-ED
Bardzo popularny obiektyw do wszelkiego
typu ujęć szerokokątnych. Stały otwór
względny zapewnia niezmienną wartość
przysłony w całym zakresie ogniskowych.
Idealny do zdjęć fasad dużych budynków,
wąskich korytarzy i majestatycznych
krajobrazów.

Konstrukcja obiektywu: 17 soczewek w 12 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,28 m (w zakresie
20–28 mm)
Maksymalna skala odwzorowania: 0,24×
Rozmiar filtra: 77 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-23/futerał CL-1120

Legenda wśród szerokokątnych obiektywów
zmiennoogniskowych dla profesjonalistów

Kompaktowy i niedrogi
zmienoogniskowy obiektyw szerokokątny

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

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

Ten niezawodny obiektyw od lat cieszy
się uznaniem fotografów zawodowych
potrzebujących poręcznego zooma
szerokokątnego. Zaawansowany układ
optyczny gwarantuje uzyskanie ostrych,
kontrastowych obrazów przy każdej
ogniskowej i przysłonie.

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

Zapuść się w nieznane obszary fotografii dzięki wyjątkowo szerokiemu
kątowi tego praktycznego obiektywu zmiennoogniskowego. Skrajna
ogniskowa 10 mm daje kąt widzenia aż 109°, co pozwala uzyskać
dramatyczne ujęcia i otwiera nowe możliwości twórcze. Dodatkowe
atuty tego obiektywu to wygodna funkcja makro i dobrze skorygowana
dystorsja.

Konstrukcja obiektywu: 11 soczewek w 7 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,3 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,12×
Rozmiar filtra: 77 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-23/futerał CL-S2
(akcesorium dodatkowe)

Konstrukcja obiektywu: 13 soczewek w 10 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,28 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,21×
Rozmiar filtra: 77 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-23/futerał CL-76

Dysponując kątem widzenia 100° przy ogniskowej 18 mm, ten
kompaktowy i lekki obiektyw zmiennoogniskowy zapewnia doskonałą
mobilność. Układ optyczny złożony między innym z dwóch oczewek ze
szkła ED i trzech soczewek asferycznych zapewnia doskonałą jakość obrazu
w lustrzankach cyfrowych o dużej rozdzielczości.

18 mm 100° 35
mm 63°
10 mm 109°
24 mm 61°

Konstrukcja obiektywu: 12 soczewek w 8 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,28 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,19×
Rozmiar filtra: 77 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-66/futerał CL-1118

Konstrukcja obiektywu: 14 soczewek w 9 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,24 m (AF); 0,22 m (MF)
Maksymalna skala odwzorowania: 0,19×
Rozmiar filtra: 77 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-23/futerał CL-1118

: Soczewki asferyczne
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: Soczewki ze szkła ED
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STANDARDOWE O B I E K T Y W Y
ZMIENNOOGNISKOWE NIKKOR F

Niezwykle poręczny standardowy obiektyw
zmiennoogniskowy, zapewniający znakomitą jakość obrazu

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

DX

Praktyczny obiektyw zmiennoogniskowy
z VR o bardzo praktycznym zakresie ogniskowych

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

DX

Obiektywy z tej serii powstały z myślą o uniwersalności, umożliwiając wykonywanie zdjęć różnorodnych scenerii
i obiektów. Niezależnie od tego, który z naszych wszechstronnych obiektywów wybierzesz – od przystępnych
modeli kompaktowych po modele zaawansowane o największych możliwościach – standardowe obiektywy
zmiennoogniskowe staną się nieodzownym elementem Twojego wyposażenia. Wybierz obiektyw najlepiej
dopasowany do swoich umiejętności i wizji twórczej.

Bardzo lekki standardowy obiektyw zmiennoogniskowy z 5-krotnym
zoomem optycznym i maksymalnym otworem względnym f/2,8
w ustawieniu szerokokątnym. Ten zaawansowany obiektyw jest wyposażony
w najnowsze technologie, takie jak powłoka nanokrystaliczna, powłoka
fluorowa i elektromagnetyczna przysłona – wszystkie zastosowane po raz
pierwszy w obiektywie formatu DX. W trybie Normalnym system redukcji
drgań (VR) zapewnia efekt odpowiadający czasowi otwarcia migawki
krótszemu o 4 stopnie*. Dzięki doskonałej jakości obrazu i poręczności
pozwala cieszyć się przyjemnością fotografowania podczas podróży.

Uniwersalny i wszechstronny standardowy obiektyw zmiennoogniskowy
dla użytkowników aparatów formatu DX, oferujący 5,3-krotny zoom od
kąta widzenia 83° przy ogniskowej 16 mm. Dzięki wyjątkowej ostrości,
kompaktowej konstrukcji i redukcji drgań (VR) porównywalnej
z używaniem czasu otwarcia migawki krótszego o 3,5 stopnia* obiektyw
pozwala rejestrować nieporuszone ujęcia i maksymalnie wykorzystywać
okazje do zdjęć, od codziennych fotek po reportaże z podróży.

16 mm 83°
85 mm 18°50’

16 mm 83°
80 mm 20°

Konstrukcja obiektywu: 17 soczewek w 13 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,35 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,22×
Rozmiar filtra: 72 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-75/futerał CL-1218
(akcesorium dodatkowe)

Konstrukcja obiektywu: 17 soczewek w 11 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,38 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,21×
Rozmiar filtra: 67 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-39/futerał CL-1015

Standardowe obiektywy zmiennoogniskowe AF-P z silnikiem krokowym

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

DX

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

(obiektyw w krótkiej pozycji wyłączonej)

Ten kompaktowy i lekki standardowy obiektyw zmiennoogniskowy
z zoomem 3,1x, dzięki zastosowaniu silnika krokowego jako napędu
AF, charakteryzuje się szybkim i cichym autofokusem. Dwie soczewki
asferyczne eliminują aberracje optyczne obiektywu, zapewniając wyższą
jakość zdjęć. System redukcji drgań (VR) pozwala uzyskać efekt podobny
do krótszego o 4 stopnie* otwarcia migawki. Niektóre ustawienia
obiektywu można regulować z poziomu aparatu.

© Andrew Hancock

(obiektyw w krótkiej pozycji wyłączonej)

Zastosowanie silnika krokowego jako napędu AF zapewniło ciche
i szybkie działanie autofokusa w tym kompaktowym i lekkim
standardowym obiektywie zmiennoogniskowym z 3,1-krotnym zoomem.
Dwie soczewki asferyczne gwarantują nadzwyczajną jakość obrazu
z minimalnymi aberracjami. Wprowadzenie ustawień przy użyciu menu
aparatu pozwala regulować niektóre ustawienia obiektywu z poziomu
aparatu.

18 mm 76°
55 mm 28°50’

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
(po schowaniu obiektywu)

Wszechstronny zoom ożywi każdą okazję do zdjęcia
14

Konstrukcja obiektywu: 12 soczewek w 9 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,25 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,38×
Rozmiar filtra: 55 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-N106
(akcesorium dodatkowe)/futerał CL-0815 (akcesorium
dodatkowe)

DX

18 mm 76°
55 mm 28°50’

(po schowaniu obiektywu)

: Soczewki asferyczne

Konstrukcja obiektywu: 12 soczewek w 9 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,25 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,38×
Rozmiar filtra: 55 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-N106 (akcesorium
dodatkowe)/futerał CL-0815 (akcesorium dodatkowe)

: Soczewki ze szkła ED

* Zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association. Wartość jest osiągana w następujących warunkach: obiektyw DX jest podłączony do lustrzanki formatu DX, obiektyw
FX jest podłączony do lustrzanki formatu FX. Obiektyw o zmiennej ogniskowej jest ustawiony na najdłuższą ogniskową.
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Jasny obiektyw zmiennoogniskowy
f/2,8, zapewniający wyjątkową jakość zdjęć

Znakomity obiektyw zmiennoogniskowe z układem
redukcji drgań (VR) dla użytkowników formatu DX

Niewielki i lekki obiektyw zmiennoogniskowy
wysokiej jakości z optyczną redukcją drgań

Ostre i niedrogie standardowe
obiektywy zmiennoogniskowe

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

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

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

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

Idealna propozycja, gdy jest potrzebny
odrobinę większy zakres ogniskowych.
Standardowy obiektyw zmiennoogniskowy
o dużym, ok. 5,8-krotnym zoomie, sprawdza
się przy fotografowaniu większości sytuacji i
obiektów. Zastosowanie redukcji drgań (VR)
porównywalnej z używaniem czasu otwarcia
migawki krótszego o 3,5 stopnia* pomaga
w wykonywaniu ostrych zdjęć przy słabym
świetle lub długiej ogniskowej.

Obiektyw DX pozwalający uzyskać zarówno
niezwykłą ostrość, jak i piękne rozmycie tła.
Doskonała rozdzielczość oznacza wyjątkowo
wierne odwzorowanie obrazu, od zbliżeń aż
po nieskończoność. Zadowoli to zarówno
zawodowców pracujących nad zleceniem,
jak i wszystkich zaawansowanych fotografów
ceniących jakość zdjęć.

17 mm 79°
55 mm 28°50’

18 mm 76°
105 mm 15°20’

Konstrukcja obiektywu: 15 soczewek w 11 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,45 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,20×
Rozmiar filtra: 67 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-32/futerał CL-1018

Konstrukcja obiektywu: 14 soczewek w 10 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,36 m (przy 35 mm)
Maksymalna skala odwzorowania: 0,20×
Rozmiar filtra: 77 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-31/futerał CL-1120

Wyjątkowo niewielki i lekki standardowy
obiektyw zmiennoogniskowy formatu DX

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

(obiektyw w krótkiej pozycji
wyłączonej)

Wszechstronny obiektyw zmiennoogniskowy o dużym
zakresie ogniskowych zapewniający wysoką jakość obrazu

DX

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

Zastosowanie mechanizmu chowania
obiektywu umożliwiło stworzenie niewielkiej
i lekkiej obudowy. Zaawansowana konstrukcja
układu optycznego wykorzystująca soczewkę
asferyczną gwarantuje zdjęcia o wysokiej
rozdzielczości w całym zakresie ogniskowych.
Wbudowany mechanizm redukcji drgań (VR)
zapewnia efekt odpowiadający o 4 stopnie
krótszemu czasowi otwarcia migawki*. Dzięki
minimalnej odległości zdjęciowej wynoszącej
0,25 m można bardziej zbliżyć się do obiektu.

Doskonały obiektyw z dużym, 7,8-krotnym
zoomem, oferuje zakres ogniskowych od
szerokokątnego po teleobiektyw. Doskonałe
parametry optyczne w połączeniu z aparatami
o wysokiej rozdzielczości matrycy pozwalają
wykonywać bardzo szczegółowe zdjęcia.
Wbudowany mechanizm redukcji drgań
(VR) kompensuje drganie aparatu w sposób
porównywalny z używaniem czasu otwarcia
migawki krótszego o 4,0 stopnie*. Obiektyw
idealny do fotografowania różnych chwil
codziennego życia; doskonale sprawdza się
jako jedyny obiektyw w podróży.

18 mm 76°
55 mm 28°50’

: Aspherical lens elements

(po schowaniu obiektywu)

Konstrukcja obiektywu: 11 soczewek w 8 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,28 m (AF); 0,25 m (MF)
Maksymalna skala odwzorowania: 0,30× (AF); 0,36× (MF)
Rozmiar filtra: 52 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-45 (akcesorium
dodatkowe)/futerał CL-0815 (akcesorium dodatkowe)

DX

: Aspherical lens elements

: ED glass elements

Konstrukcja obiektywu: 17 soczewek w 12 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,45 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,23×
Rozmiar filtra: 67 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-32 (akcesorium
dodatkowe)/futerał CL-1018

Wiele sytuacji, jeden obiektyw. Ten niezwykle
uniwersalny obiektyw ma ok. 11-krotny
zoom – od szerokiego kąta 76° aż do 8° przy
najdłuższej ogniskowej. Funkcja redukcji drgań
(VR) dodatkowo zwiększa jego potencjał, dając
efekt odpowiadający skróceniu czasu otwarcia
migawki o 3,5 stopnia*. Idealne rozwiązanie,
gdy trzeba ograniczać ilość bagażu.

18 mm 76°
200 mm 8°

Konstrukcja obiektywu: 16 soczewek w 12 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,5 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,22×
Rozmiar filtra: 72 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-35/futerał CL-1018

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

: Soczewki ze szkła ED

* Zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association. Wartość jest osiągana w następujących warunkach: obiektyw DX jest podłączony do lustrzanki formatu DX, obiektyw
FX jest podłączony do lustrzanki formatu FX. Obiektyw o zmiennej ogniskowej jest ustawiony na najdłuższą ogniskową.

Doskonały niewielki obiektyw do typowych
zastosowań, który znakomicie współpracuje
z aparatami formatu FX. Obejmuje on
najczęściej stosowany zakres ogniskowych
i jest na tyle uniwersalny, że można
wykorzystać go w wielu różnych sytuacjach
– do fotografowania krajobrazów i wnętrz,
robienia portretów i zdjęć z ukrycia. Redukcja
drgań (VR) porównywalna z używaniem
czasu otwarcia migawki krótszego
o 4,0 stopnie* zwiększa możliwości
fotografowania z ręki, umożliwiając robienie
zdjęć w wielu nowych sytuacjach przy
słabym oświetleniu.
24 mm 84°
85 mm 28°30’

18 mm 76°
300 mm 5°20’

Konstrukcja obiektywu: 16 soczewek w 12 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,48 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,29×
Rozmiar filtra: 67 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-39 (akcesorium
dodatkowe)/futerał CL-1120 (akcesorium dodatkowe)

Konstrukcja obiektywu: 16 soczewek w 11 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,38 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,22×
Rozmiar filtra: 72 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-63/futerał CL-1118

Obiektyw zmiennoogniskowy formatu DX
z wyjątkowo dużym zoomem 16,7x i redukcją drgań

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR DX
Obiektyw ten, mimo że oferuje niespotykane
możliwości około 16,7-krotnego zoomu,
gwarantuje przy tym spójną jakość zdjęć
w szerokim zakresie ogniskowych i przysłon.
Dzięki wbudowanej redukcji drgań (VR),
porównywalnej ze skróceniem czasu
otwarcia migawki o 3,5 stopnia*, można
nawet fotografować z ręki z ogniskową
300 mm. Dzięki doskonałym parametrom
obiektyw idealnie sprawdza się w podróży
i podczas ważnych wydarzeń.

18 mm 76°
55 mm 28°50’

AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II DX
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Mimo niewielkiego i lekkiego korpusu
obiektyw oferuje szeroki zakres ogniskowych
(zoom ok. 16,7x). Znakomita jakość optyki
jest wynikiem zastosowania trzech soczewek
ze szkła ED i trzech soczewek asferycznych.
Mechanizm redukcji drgań (VR) zapewnia
efekt odpowiadający o 4 stopnie krótszemu
czasowi otwarcia migawki*. Ten dobrze
wyważony obiektyw jest idealny dla osób
chcących fotografować bardzo zróżnicowane
obiekty za pomocą jednego obiektywu.

18 mm 76°
300 mm 5°20’

AF Zoom-NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF
Obiektyw pokrywający najpopularniejszy
zakres zoomu, ze świetnym
zrównoważeniem wysokiej rozdzielczości
i płynnymi przejściami tonalnymi. Wielką
zaletą jest też możliwość fotografowania
makro z autofokusem aż do skali 1/2x.
24 mm 84°
85 mm 28°30’

Konstrukcja obiektywu: 15 soczewek w 11 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,5 m (0,21 m w trybie makro)
Maksymalna skala odwzorowania: 0,17× (0,50× dla 85 mm w
trybie makro)
Rozmiar filtra: 72 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-25/futerał CL-S2 (akcesorium
dodatkowe)

Konstrukcja obiektywu: 19 soczewek w 14 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,45 m (przy 300 mm)
Maksymalna skala odwzorowania: 0,31×
Rozmiar filtra: 77 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-58/futerał CL-1120

Praktyczny standardowy obiektyw zmiennoogniskowy
z układem VR i powłoką nanokrystaliczną

Wszechstronny i potężny zoom 11× z VR

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

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

Ten uniwersalny obiektyw z 5-krotnym
zoomem zapewnia uzyskanie zdjęć
wyjątkowej jakości niezależnie od przysłony
czy ogniskowej, a powłoka nanokrystaliczna
ogranicza powstawianie odblasków
i utratę kontrastu. Mimo wbudowanego
mechanizmu redukcji drgań (VR), dającego
efekt porównywalny ze skróceniem czasu
otwarcia migawki o 3,5 stopnia*, obiektyw
ten jest bardzo smukły i zwarty. Standardowy
obiektyw zmiennoogniskowy jest
uniwersalnym wyborem dla użytkowników
lustrzanek formatu FX.
24 mm 84°
120 mm 20°20’

Konstrukcja obiektywu: 17 soczewek w 13 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,45 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,23×
Rozmiar filtra: 77 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-53/futerał CL-1218

Ten wyjątkowo wszechstronny obiektyw
zmiennoogniskowy jest w stanie zastąpić
kilka obiektywów stałoogniskowych. Jego
nowoczesny układ optyczny zapewnia
wysoką jakość zdjęć w całym zakresie
ogniskowych. Wbudowany mechanizm
redukcji drgań (VR) kompensuje drganie
aparatu aż do 3,5 stopni*. Niezwykle
wszechstronny obiektyw najlepszy do
robienia zdjęć turystycznych i plenerowych.

28 mm 75°
300 mm 8°10’

Konstrukcja obiektywu: 19 soczewek w 14 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,5 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,31×
Rozmiar filtra: 77 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-50/futerał CL-1120
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TELEOBIEKTYWY
ZMIENNOOGNISKOWE NIKKOR F
Wystarczy jeden teleobiektyw zmiennoogniskowy, aby znacznie zwiększyć potencjał twórczy i kompozycyjny
fotografa. Dzięki dłuższym ogniskowym, względnie niewielkiej głębi ostrości i charakterystycznemu dla
teleobiektywów efektowi kompresji perspektywy, można fotografować bardzo różne obiekty w niepowtarzalny
sposób. Wiele z dostępnych modeli wyposażono też w redukcję drgań (VR), co pozwala uzyskiwać ostrzejsze
ujęcia przy najdłuższych ogniskowych.

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

© Kate Hopewell-Smith

Jasny standardowy obiektyw zmiennoogniskowy
z soczewką asferyczną ze szkła ED charakteryzujący się
doskonałymi parametrami

Bardzo jasny i doskonale wyważony
standardowy obiektyw zmiennoogniskowy

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

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

Standardowy obiektyw zmiennoogniskowy z zoomem optycznym 2,9×,
systemem redukcji drgań (VR) i stałym maksymalnym otworem względnym
f/2,8. Jest to pierwszy obiektyw NIKKOR, w którym zastosowano soczewkę
asferyczną ze szkła ED. Jego konstrukcja zawiera również soczewki ze szkła
ED, soczewki HRI i powłokę nanokrystaliczną, co przekłada się na doskonałe
parametry optyczne, pozwalające uzyskać zdjęcia o wysokiej rozdzielczości
z naturalnym efektem rozmycia. Udoskonalony system redukcji drgań (VR)
zapewnia efekt odpowiadający czasowi otwarcia migawki krótszemu o
4 stopnie*. Obiektyw charakteryzuje się szybszym i dokładniejszym systemem
AF, a dzięki zastosowaniu elektromagnetycznego mechanizmu przysłony
umożliwia uzyskanie stabilnej kontroli ekspozycji nawet podczas szybkiego
wykonywania zdjęć seryjnych. Powierzchnie przedniej i tylnej soczewki
pokryte są powłoką fluorową, co ułatwia ich czyszczenie. Wyjątkowo
wytrzymała konstrukcja obiektywu pozwala fotografować w najbardziej
niesprzyjających warunkach. Jest przy tym bardzo poręczna i zapewnia
wygodny chwyt.

Obiektyw o stałym otworze względnym f/2,8 zapewniający wybitną
ostrość i naturalne odwzorowanie kolorów. Nadaje się idealnie do
aparatów formatu FX, wyposażonych w większą matrycę. Powłoka
nanokrystaliczna skutecznie redukuje efekty poświaty i odblasku
w niesprzyjającym oświetleniu, na przykład przy fotografowaniu pod
światło. Model ten jest od dawna wybierany przez profesjonalistów,
którzy cenią go za jakość obrazu.

24 mm 84°
70 mm 34°20’

© Jaanus Ree

Konstrukcja obiektywu: 15 soczewek w 11 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,38 m (w zakresie
35–50 mm)
Maksymalna skala odwzorowania: 0,26×
Rozmiar filtra: 77 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-40/futerał CL-M3

24 mm 84°
70 mm 34°20’

Konstrukcja obiektywu: 20 soczewek w 16 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,38 m (w zakresie
35–50 mm), 0,41 m (w zakresie 24, 28, 70 mm)
Maksymalna skala odwzorowania: 0,28×
Rozmiar filtra: 82 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-74/futerał CL-M3

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

: Soczewki ze szkła ED

: Soczewka asferyczna ze szkła ED
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* Zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association. Wartość jest
osiągana w następujących warunkach: obiektyw DX jest podłączony do lustrzanki formatu DX,
obiektyw FX jest podłączony do lustrzanki formatu FX. Obiektyw o zmiennej ogniskowej jest
ustawiony na najdłuższą ogniskową..

Traf w idealny moment i uchwyć akcję z oddali
19

Teleobiektyw zmiennoogniskowy
z mechanizmem chowania tubusa

Doskonały wybór, gdy potrzebny jest
lekki obiektyw o szerokim zakresie ogniskowych

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

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

Ten teleobiektyw zmiennoogniskowy,
charakteryzujący się zakresem ogniskowych
55–200 mm i maksymalnym otworem
względnym f/4–5,6, jest wyposażony
w mechanizm chowania tubusa, któremu
zawdzięcza swoje niewielkie wymiary.
Mechanizm redukcji drgań (VR) zapewnia
efekt odpowiadający czasowi otwarcia
migawki krótszemu o 4 stopnie*.
Zastosowanie w konstrukcji obiektywu
soczewki ze szkła ED pozwoliło uzyskać
doskonałą jakość optyczną i zminimalizować
aberrację chromatyczną.

DX

Dzięki redukcji drgań VR o skuteczności
3 stopni* ten poręczny teleobiektyw
zmiennoogniskowy umożliwia swobodne
fotografowanie w całym zakresie ogniskowych,
aż do 300 mm. Nowe soczewki o wysokim
współczynniku załamania (HRI), stanowiące
nowość w ofercie obiektywów NIKKOR,
pozwalają uzyskać ostre zdjęcia o doskonałym
kontraście przy każdym ustawieniu przysłony
i ogniskowej, dodatkowo zmniejszając rozmiary
obiektywu. Idealny w podróży i podczas imprez.

55 mm 28°50’
200 mm 8°

55 mm 28°50’ 300
mm 5°20’

Konstrukcja obiektywu: 13 soczewek w 9 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 1,1 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,23×
Rozmiar filtra: 52 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-37 (akcesorium
dodatkowe)/futerał CL-0915 (akcesorium dodatkowe)

Konstrukcja obiektywu: 17 soczewek w 11 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 1,4 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,27×
Rozmiar filtra: 58 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-57/futerał CL-1020

Lekki i wytrzymały teleobiektyw
zmiennoogniskowy o dużej uniwersalności

Przystępny cenowo teleobiektyw
AF-P o zmiennej ogniskowej

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

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

Ten niewielki teleobiektyw zmiennoogniskowy jest przydatny
w wielu sytuacjach, takich jak zdjęcia sportowe i reporterskie.
Powłoka nanokrystaliczna skutecznie ogranicza refleksy i flary,
a zaawansowany system redukcji drgań (VR) minimalizuje skutki
drgania aparatu, umożliwiając fotografowanie z czasem otwarcia
migawki ok. 4,0 stopni* krótszym. Możliwość korzystaniaz trybu
makro jest dodatkową zaletą.

Ten obiektyw oferuje udany kompromis między jakością zdjęcia,
ergonomią i poręcznością. Najnowsza konstrukcja optyczna obejmuje
soczewkę ze szkła ED i generuje zdjęcia o wysokiej rozdzielczości
w całym zakresie ogniskowych. Wbudowany system VR (umożliwiający
wydłużenie czasu otwarcia migawki o 4,5 stopnia*) obejmuje tryb Sport,
szczególnie skuteczny podczas fotografowania ruchomych obiektów.
Elektromagnetyczny mechanizm przysłony gwarantuje skuteczną pracę
funkcji automatycznej ekspozycji (AE).

70 mm 34°20’ 200
mm 12°20’

Konstrukcja obiektywu: 20 soczewek w 14 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 1,0 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,27×
Rozmiar filtra: 67 mm
Akcesoria: Osłona przeciwsłoneczna HB-60 / futerał CL-1225
/ pierścień kołnierza statywu RT-1 (akcesorium dodatkowe)

Wszechstronny, niezawodny i jasny
teleobiektyw zmiennoogniskowy dla profesjonalistów

70 mm 34°20’
300 mm 8°10'

Konstrukcja obiektywu: 18 soczewek w 14 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 1,2 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,25×
Rozmiar filtra: 67 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-82/futerał CL-1022

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

Dzięki niezwykle małej masie ten jasny teleobiektyw zmiennoogniskowy
f/2,8 daje dużą swobodę fotografowania w różnych sytuacjach.
Części ruchome i inne sekcje są uszczelnione w celu zapewnienia
największej odporności na pył i zachlapanie. Nowa konstrukcja optyczna
z zastosowaniem soczewek z fluorytu, szkła ED, szkła o wysokim
współczynniku załamania (HRI) oraz powłoki nanokrystalicznej zapewnia
jeszcze lepszą jakość obrazu. System redukcji drgań (VR) pozwala
uzyskać w trybie normalnym efekt podobny do krótszego o 4 stopnie*
otwarcia migawki i oferuje tryb Sport oraz wyższą efektywność od razu
po włączeniu. Udoskonalono napęd AF i funkcję śledzenia ostrości, a
elektromagnetyczny mechanizm przysłony zapewnia stabilną kontrolę
ekspozycji. Skrócenie minimalnej odległości zdjęciowej i zwiększenie
maksymalnej skali odwzorowania pozwala uzyskać ekspresję fotograficzną
zbliżoną do makrofotografii. Dobrze wyważony, wygodny uchwyt oraz
cztery przyciski funkcji ostrości zapewniają bezproblemową obsługę.

70 mm 34°20’
200 mm 12°20’

Konstrukcja obiektywu: 22 soczewek w 18 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 1,1 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,21×
Rozmiar filtra: 77 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-78/futerał CL-M2

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

* Zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association. Wartość jest
osiągana w następujących warunkach: obiektyw DX jest podłączony do lustrzanki formatu DX,
obiektyw FX jest podłączony do lustrzanki formatu FX. Obiektyw o zmiennej ogniskowej jest
ustawiony na najdłuższą ogniskową.
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: Soczewki ze szkła ED

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

: Soczewki fluorytowe
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Teleobiektywy zmiennoogniskowe AF-P z soczewkami ze szkła ED

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

DX

Zastosowanie silnika krokowego jako napędu AF umożliwia ciche i szybkie
działanie autofokusa w tym kompaktowym i lekkim teleobiektywie
zmiennoogniskowym z 4,3-krotnym zoomem. Soczewka ze szkła ED
pozwala rejestrować zdjęcia o wysokiej rozdzielczości z minimalną
aberracją chromatyczną. Wbudowany system redukcji drgań (VR) pozwala
uzyskać efekt podobny do krótszego o 4 stopnie* otwarcia migawki.
Niektóre ustawienia obiektywu są dostępne z poziomu aparatu.

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

DX

Ten kompaktowy i lekki teleobiektyw zmiennoogniskowy z 4,3-krotnym
zoomem charakteryzuje się szybkim i cichym autofokusem. Użycie
soczewki ze szkła ED zapewnia zdjęcia o wysokiej rozdzielczości
z minimalną aberracją chromatyczną. Niektóre ustawienia obiektywu są
dostępne z poziomu aparatu.

70 mm 22°50’
300 mm 5°20’

70 mm 22°50’
300 mm 5°20’

Konstrukcja obiektywu: 14 soczewek w 10 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 1,1 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,22×
Rozmiar filtra: 58 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-77 (akcesorium
dodatkowe)/futerał CL-1020 (akcesorium dodatkowe)

Konstrukcja obiektywu: 14 soczewek w 10 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 1,1 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,22×
Rozmiar filtra: 58 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-77 (akcesorium
dodatkowe)/futerał CL-1020 (akcesorium dodatkowe)

Kompaktowy i przystępny teleobiektyw
zmiennoogniskowy o maksymalnej ogniskowej 300 mm

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

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

Stały otwór względny f/2,8 ze świetną
optyką dla plastycznego rozmycia tła

Nowoczesny teleobiektyw
zmiennoogniskowy do 400 mm z redukcją drgań VR

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

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

Zaawansowany teleobiektyw o stałym otworze względnym w pełnym
zakresie ogniskowych, dający piękny efekt plastycznego rozmycia tła.
Nawet przy pełnym otworze przysłony szczegóły obiektów są niezwykle
precyzyjnie odwzorowane. Możliwe jest też fotografowanie z bliska
z autofokusem przy odległościach od 1,5 m.

Ten teleobiektyw zmiennoogniskowy z 5-krotnym zoomem jest idealny
do fotografowania sportu, dzikich ptaków, samolotów i krajobrazów.
Jego doskonałe parametry optyczne wynikają zarówno z zastosowania
jednej soczewki Super ED i czterech soczewek ze szkła ED, jak i powłoki
nanokrystalicznej. Redukcja drgań (VR) zapewnia, efekt odpowiadający o
4 stopnie krótszemu czasowi otwarcia migawki*.

Mały i poręczny obiektyw zmiennoogniskowy
łączący imponującą wszechstronność
z dużą maksymalną ogniskową 300 mm,
sprawdzający się zarówno w przypadku
formatu DX, jak i FX. Dzięki zakresowi
4,3-krotnego zooma i funkcji redukcji drgań
(VR), odpowiadającej skróceniu czasu otwarcia
migawki o 2,5 stopnia*, obiektyw nadaje się do większości zadań
wymagających długiej ogniskowej dającej silne zbliżenie.
70 mm 34°20’
300 mm 8°10’

Konstrukcja obiektywu: 17 soczewek w 12 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 1,5 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,24×
Rozmiar filtra: 67 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-36/futerał CL-1022

80 mm 30°10'
200 mm 12°20'

Konstrukcja obiektywu: 16 soczewek w 11 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 1,8 m (1,5 m w trybie makro)
Maksymalna skala odwzorowania: 0,13× (0,17× w trybie makro)
Rozmiar filtra: 77 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-7 (akcesorium
dodatkowe)/futerał CL-43A
: Soczewki ze szkła ED

AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR © Chris McLennan
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80 mm 30°10'
400 mm 6°10'

Konstrukcja obiektywu: 20 soczewek w 12 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 1,75 m (AF); 1.5 m (MF)
Maksymalna skala odwzorowania: 0,17× (AF); 0,19× (MF)
Rozmiar filtra: 77 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-65/futerał CL-M2

: Soczewki ze szkła Super ED

* Zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association. Wartość jest
osiągana w następujących warunkach: obiektyw DX jest podłączony do lustrzanki formatu DX,
obiektyw FX jest podłączony do lustrzanki formatu FX. Obiektyw o zmiennej ogniskowej jest
ustawiony na najdłuższą ogniskową..
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OBIEKTYWY STAŁOOGNISKOWE
NIKKOR F

Superteleobiektyw zmiennoogniskowy z wbudowanym
telekonwerterem 1,4× – uniwersalność, doskonała jakość
zdjęć i wysoka funkcjonalność

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

Rewelacyjna ostrość to tylko jedna z zalet obiektywów stałoogniskowych. Nasze obiektywy o dużym
otworze względnym pozwalają też w łatwy sposób uzyskiwać piękne, plastyczne rozmycia tła i korzystać
z większych możliwości fotografowania przy słabym oświetleniu. Od ultraszerokokątnego modelu 14 mm
Ten uniwersalny superteleobiektyw zmiennoogniskowy z zakresem
ogniskowych od 180 do 400 mm (lub od 252 do 560 mm w przypadku
zastosowania zintegrowanego telekonwertera) idealnie nadaje się zarówno
do fotografii sportowej, jak i przyrodniczej. Zastosowanie soczewki
z fluorytu oraz obudowy ze stopu magnezu pozwoliło uzyskać niezwykle
lekką konstrukcję o masie ok. 3500 g. Przemyślana konstrukcja wszystkich
części oraz elementów sterujących zapewnia niezwykłą prostotę obsługi i
jeszcze większą wygodę fotografowania. Jakość optyki uzyskana w wyniku
zastosowania jednej soczewki z fluorytu oraz ośmiu soczewek ze szkła ED
pozwalają w pełni wykorzystać możliwości aparatów cyfrowych o wysokiej
rozdzielczości matrycy. Udoskonalony system redukcji drgań (VR) obejmuje
tryb SPORT, który jest niezwykle skuteczny podczas fotografowania
obiektów poruszających się szybko i chaotycznie. Doskonałe uszczelnienia
przeciw kurzowi i zachlapaniu oraz powłoka fluorowa firmy Nikon
zapewniają jeszcze większą niezawodność.
Bez wbudowanego
telekonwertera
180 mm 13°40'
400 mm 6°10'

Bez wbudowanego telekonwertera

Z wbudowanym
telekonwerterem
252 mm 9°50'
560 mm 4°30'

po superteleobiektyw 800 mm, wszystkie obiektywy stałoogniskowe NIKKOR nadają zdjęciom wyrazistą
osobowość.
AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR © Richard Peters

Superteleobiektyw zmiennoogniskowy
o doskonałych parametrach optycznych,
wyposażony w system redukcji drgań (VR)

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

Z wbudowanym telekonwerterem

Konstrukcja obiektywu: 19 soczewek w 17 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 2,0 m
Maksymalna skala odwzorowania:0,25× (przy ogniskowej 400 mm),
0,36× (przy ogniskowej 500 mm)
Rozmiar filtra: 40,5 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HK-41/futerał CL-L2

Ten superteleobiektyw zmiennoogniskowy charakteryzuje się zakresem
ogniskowych 200–500 mm i stałym maksymalnym otworem względnym
f/5,6. Zastosowanie w konstrukcji obiektywu soczewek ze szkła ED
pozwoliło uzyskać doskonałą jakość optyczną i zminimalizować aberrację
chromatyczną w całym zakresie ogniskowych. W trybie Normalnym system
redukcji drgań (VR) zapewnia efekt odpowiadający czasowi otwarcia
migawki krótszemu o 4,5 stopnia*. Jako opcja trybu VR dostępny jest tryb
Sport, który ułatwia fotografowanie szybko poruszających się obiektów.
Dzięki zastosowaniu elektromagnetycznego mechanizmu przysłony
możliwe jest uzyskanie stabilnej kontroli ekspozycji nawet podczas
szybkiego wykonywania zdjęć seryjnych. Pozwala to uchwycić kluczowe
momenty podczas fotografowania dzikich ptaków lub samolotów.

Najwyższej klasy teleobiektyw
zmiennoogniskowy do wyjątkowych zadań

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

© Drew Gurian
200 mm 12°20'
500 mm 5°

Obiektyw NIKKOR o zakresie ogniskowych 200–400 mm ze stałym otworem
względnym f/4, zapewniający wyjątkową jakość zdjęć. Jest idealną propozycją
dla fotografów, którzy są zmuszeni ograniczyć ilość sprzętu do minimum, a
mimo to korzystać z superteleobiektywu zapewniającego doskonałą jakość
zdjęcia. Połączenie powłoki nanokrystalicznej i mechanizmu redukcji drgań
(VR), który daje efekt odpowiadający skróceniu czasu otwarcia migawki
o 3 stopnie*, pozwala uzyskać ostrzejsze zdjęcia nawet w trudnych warunkach.

Konstrukcja obiektywu: 19 soczewek w 12 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 2,2 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,22x
Rozmiar filtra: 95 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-71/futerał CL-1434

200 mm 12°20'
400 mm 6°10'

Konstrukcja obiektywu: 24 soczewek w 17 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 2 m (AF); 1,95 m (MF)
Maksymalna skala odwzorowania: 0,26× (AF); 0,27x (MF)
Rozmiar filtra: 52 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HK-30/futerał CL-L2
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: Soczewki ze szkła ED

: Soczewki fluorytowe

* Zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association. Wartość
jest osiągana w następujących warunkach: obiektyw DX jest podłączony do lustrzanki
formatu DX, obiektyw FX jest podłączony do lustrzanki formatu FX. Obiektyw o zmiennej
ogniskowej jest ustawiony na najdłuższą ogniskową..

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

Stwórz własny obraz dzięki wyjątkowej perspektywie
25

Bardzo szeroki kąt daje dynamiczne perspektywy

Rewelacyjna optyka z dużym otworem
względnym f/1,4 do zachwycających rozmyć tła

Jasny, szerokokątny obiektyw,
doskonały do zdjęć portretowych i krajobrazowych

AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED

AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED

Największą zaletą tego wszechstronnego
obiektywu szerokokątnego o kącie widzenia
aż 84° jest przepiękne plastyczne rozmycie
tła, uzyskiwane dzięki przysłonie f/1,4.
Ulepszona optyka eksponuje nawet drobne
szczegóły przy minimum aberracji. Powłoka
nanokrystaliczna skutecznie redukuje efekty
poświaty i odblasku przy niesprzyjającym
oświetleniu.

Ogniskowa zaledwie 14 mm oznacza
wyjątkowo szeroki kąt widzenia 114°.
Niezwykle szerokie kadry o nierealnej
perspektywie sprawdzają się idealnie przy
zdjęciach dużych budynków, wąskich wnętrz
lub monumentalnych krajobrazów.

84°

114°

Konstrukcja obiektywu: 14 soczewek w 12 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,2 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,15x
Rozmiar filtra: Montowany od tyłu
Akcesoria: Stała osłona przeciwsłoneczna/futerał CL-S2

Konstrukcja obiektywu: 12 soczewek w 10 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,25 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,18x
Rozmiar filtra: 77 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-51/futerał CL-1118

Niewielki i lekki jasny obiektyw
szerokokątny zapewniający wysoką jakość zdjęć

AF NIKKOR 20mm f/2.8D
Dzięki połączeniu dynamicznej perspektywy
i ogromnej głębi ostrości ten obiektyw 20 mm
zapewnia ostrość na całej powierzchni kadru,
a także wyróżnia się dobrze skorygowaną
dystorsją podczas wykonywania zdjęć wnętrz,
krajobrazów i innych scenerii. Rewelacyjna
optyka kompaktowa konstrukcja (ok. 270 g).

Kąt widzenia nieco szerszy niż ten, którym dysponuje ludzkie oko,
sprawia, że można w naturalny sposób odwzorować otaczającą nas
rzeczywistość i jej głębię. Maksymalny otwór względny f/1,4 gwarantuje
bardzo wyraźny i atrakcyjny efekt bokeh. Dwie soczewki ze szkła ED
i trzy soczewki asferyczne odpowiedzialne są za skuteczne usunięcie
aberracji optycznych. Powłoka nanokrystaliczna skutecznie eliminuje
efekt flary i odblaski, by zapewnić zdjęcia o wysokim kontraście. Korpus
zaprojektowano z myślą o dużej odporności na pył i zachlapanie,
a powłoka fluorowa ułatwia utrzymanie przedniej soczewki w czystości.

AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED

75°

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

Popularny obiektyw szerokokątny
do wszechstonnych zastosowań

AF NIKKOR 28mm f/2.8D

Konstrukcja obiektywu: 14 soczewek w 11 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,28 m.
Maksymalna skala odwzorowania: 0,17x
Rozmiar filtra: 77 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-83/futerał CL-1118

94°

Konstrukcja obiektywu: 12 soczewek w 9 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,25 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,12x
Rozmiar filtra: 62 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-4 (akcesorium
dodatkowe)/futerał CL-S2 (akcesorium dodatkowe)

Niewielki ultraszerokokątny obiektyw,
pozwalający na wyrafinowaną ekspresję

Jasny, mały i lekki szerokokątny obiektyw stałoogniskowy, który dzięki
maksymalnemu otworowi względnemu f/1,8 pozwala uzyskać naturalny
efekt rozmycia. Powłoka nanokrystaliczna, soczewki ze szkła ED i soczewki
asferyczne zapewniają doskonałe jakość optyki oraz minimalizują odblaski
i aberrację chromatyczną. Zastosowanie najnowszych technologii
optycznych pozwoliło uzyskać doskonałą rozdzielczość aż po same brzegi
kadru. Obiektyw doskonale nadaje się do fotografowania rozległych
krajobrazów.

Ten obiektyw 20 mm pozwala na ekspresję
fotograficzną dzięki małej głębi ostrości
uzyskiwanej przy otworze względnym f/1,8.
Najnowsza technologia zastosowana
w konstrukcji układu optycznego zapewnia
wysoką rozdzielczość i doskonałe
odwzorowanie obrazu przy minimalnej
aberracji chromatycznej. Soczewki ze szkła ED
oraz powłoka nanokrystaliczna gwarantują
najwyższą jakość zdjęć.

Konstrukcja obiektywu: 13 soczewek w 11 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,2 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,23x
Rozmiar filtra: 77 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-72/futerał CL-1015

74°

Konstrukcja obiektywu: 6 soczewek w 6 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,25 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,17x
Rozmiar filtra: 52 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HN-2 (akcesorium
dodatkowe)/futerał CL-0715 (akcesorium dodatkowe)

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

Konstrukcja obiektywu: 12 soczewek w 9 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,23 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,20x
Rozmiar filtra: 72 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-76/futerał CL-1015

Popularny obiektyw szerokokątny
ogólnego przeznaczenia

AF NIKKOR 24mm f/2.8D
Kompaktowy i przystępny cenowo obiektyw
szerokokątny, zapewniający ostre zdjęcia
i świetną perspektywę. Doskonały do
krajobrazów, zdjęć z podróży, portretów
plenerowych i innych zastosowań.

94°

84°

Konstrukcja obiektywu: 9 soczewek w 9 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,3 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,11x
Rozmiar filtra: 52 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HN-1 (akcesorium
dodatkowe)/futerał CL-0715 (akcesorium dodatkowe)
: Soczewki asferyczne

Obiektyw szerokokątny o dużym otworze przysłony (f/1,8)
oferuje perfekcyjną ostrość i stylowy efekt rozmycia

84°

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
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Lekki, kompaktowy obiektyw szerokokątny, pozwalający zachować
naturalną perspektywę nawet z odległości 0,25 m. Świetny obiektyw do
każdego praktycznie zadania wymagającego szerokiego kąta widzenia.

Niezwykle ostry,
standardowy obiektyw f/1,8 do formatu DX
Dzięki dużemu otworowi względnmu f/1,8 ten nowoczesny obiektyw
doskonale nadaje się szerokokątnej fotografii w słabym oświetleniu. Jego
zaawansowany układ optyczny, wykorzystujący soczewki asferyczne
i powłoki nanokrystaliczne zapewnia bardzo wysoką jakość zdjęć,
pozwalającą w pełni wykorzystać potencjał lustrzanek cyfrowych
o wysokiej rozdzielczości.
75°

Konstrukcja obiektywu: 11 soczewek w 9 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,25 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,21x
Rozmiar filtra: 67 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-64/futerał CL-0915

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

DX

Model opracowany specjalnie do aparatów
w formacie DX. Jak na wysokiej klasy obiektyw
stałoogniskowy przystało, zapewnia zarówno
doskonałą ostrość, jak i plastyczne rozmycie tła.
Dzięki temu szczególnie dobrze nadaje się do
zdjęć, w których istotne jest wyizolowanie motywu
głównego. Duży otwór przysłony zwiększa
możliwości fotografowania przy słabym oświetleniu.
44°

Konstrukcja obiektywu: 8 soczewek w 6 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,3 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,16x
Rozmiar filtra: 52 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-46/futerał CL-0913

: Soczewki ze szkła ED
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AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

Superjasny obiektyw
szerokokątny z otworem względnym f/1,4

Niewielki i lekki jasny obiektyw
szerokokątny o wysokiej rozdzielczości

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED

© Toshiya Hagihara

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

Solidny i jasny obiektyw szerokokątny: prawdziwy klasyk

Jasny obiektyw standardowy f/1,4
oferujący naturalne rozmycie nieostrości

AF NIKKOR 35mm f/2D

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
Oczekuj rewelacyjnej jakości obrazu, jednolitej
ostrości i wysokiego kontrastu, niezależnie od
przysłony i odległości. Bardzo duży otwór względny
f/1,4 oraz przysłona o okrągłym otworze zbudowana
z 9 segmentów nie tylko pozwalają uzyskiwać piękne
rozmycia tła, ale też zapewniają świetne wyniki w słabym oświetleniu. Idealny wybór do
portretów, wykonywanych z dużej odległości,
krajobrazów, zdjęć z podróży i innych zastosowań.

Duży otwór względny f/2 ułatwia fotografowanie
w słabym oświetleniu, zapewniając ostre
i kontrastowe zdjęcia od nieskończoności aż do
minimalnej odległości ogniskowania. Doskonały
model do krajobrazów i portretów plenerowych,
pozwalający równie łatwo uzyskać dużą głębię
ostrości, jak i plastyczne rozmycie tła.

46°

62°

Konstrukcja obiektywu: 6 soczewek w 5 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,25 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,23x
Rozmiar filtra: 52 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HN-3 (akcesorium
dodatkowe)/futerał CL-0715 (akcesorium dodatkowe)

Znany obiektyw NIKKOR 35 mm f/1,4 z ręcznym ustawianiem ostrości
został udoskonalony, czego efektem jest obiektyw AF-S doskonale
współpracujący z lustrzankami cyfrowymi. Nowy obiektyw zapewnia
wyjątkowy poziom korekcji aberracji komatycznej, co pozwala uzyskać
idealne zdjęcia, nawet przy całkowicie otwartej przysłonie. Powłoka
nanokrystaliczna znacząco ogranicza efekty poświaty i odblasków podczas
robienia zdjęć, kiedy prawdopodobieństwo powstawania tych efektów
może się zwiększać. Doskonały wybór podczas fotografowania przyrody,
krajobrazów, scenerii nocnych i dyskretnego reportażu w świetle zastanym.

Ten szerokokątny obiektyw stałoogniskowy zapewnia doskonałe
odwzorowanie obrazu. Dzięki doskonałej zdolności rozdzielczej obiektyw
umożliwia uzyskanie efektownego wyrazu artystycznego zarówno na
pierwszym planie, jak i w tle, wykorzystując naturalny, piękny efekt bokeh.
To rozwiązanie idealnie sprawdza się w różnych sceneriach, takich jak
dzienny i nocny krajobraz czy portrety.

Konstrukcja obiektywu: 11 soczewek w 8 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,25 m
Maksymalna skala odwzorowania:0,23x
Rozmiar filtra: 58 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-70/futerał CL-0915

Konstrukcja obiektywu: 10 soczewek w 7 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,3 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,19x
Rozmiar filtra: 67 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-59/futerał CL-1118
Aspherical lens elements

: Soczewki asferyczne

: Soczewki ze szkła ED

AF NIKKOR 50mm f/1.4D
Obiektyw oparty na wysokiej jakości optyce z bardzo
dużym otworem względnym f/1,4, zapewniający
doskonałą rozdzielczość i reprodukcję kolorów.
Przystępny cenowo obiektyw standardowy,
pozwalający zarówno wydobyć drobne szczegóły,
jak i uzyskać piękne rozmycie tła.

63°

63°
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Konstrukcja obiektywu: 8 soczewek w 7 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,45 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,14x
Rozmiar filtra: 58 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-47/futerał CL-1013

ED glass elements

46°

Konstrukcja obiektywu: 7 soczewek w 6 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,45 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,14x
Rozmiar filtra: 52 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-2 (akcesorium
dodatkowe)/futerał CL-0715 (akcesorium dodatkowe)
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Krótki i jasny teleobiektyw do zdjęć portretowych

AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

Wyjątkowo jasny obiektyw f/1,4 z dziewięciosegmentową przysłoną o
okrągłym otworze, pozwalającą otrzymać wspaniałe rozmycie tła, a do
tego nowo zaprojektowany system optyczny z powłoką nanokrystaliczną.
Nowo opracowany mechanizm ustawiania ostrości pozwala na
błyskawiczną ręczną korektę ostrości" i pozwala na płynną pracę w trybie
M/A. Oczekuj niewiarygodnie ostrego, a jednocześnie naturalnego
odwzorowywania obrazu w przypadku portretów, niezależnie od tego, czy
zdjęcia są robione w studio, czy sesja odbywa się w plenerze.

28°30'

Konstrukcja obiektywu: 10 soczewek w 9 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,85 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,11x
Rozmiar filtra: 77 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-55/futerał CL-1118

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

Jasny obiektyw stałoogniskowy do aparatu Nikon Df

Mały, jasny i lekki obiektyw standardowy
o dużej uniwersalności

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

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

© Cherie Stenberg Coté

Jasny obiektyw stałoogniskowy do
wyjątkowo wiernego odwzorowania szczegółów

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

Obiektyw stałoogniskowy zapewniający szczegółowe odwzorowanie
obiektów z wysoką rozdzielczością i pięknym, gładkim rozmyciem tła.
Pomimo bardzo dużego otworu przysłony, ostre i kontrastowe zdjęcia
obiektów można z powodzeniem wykonywać nawet przy maksymalnym
otworze względnym. Również odległe, punktowe źródła światła przy
takim ustawieniu będą wiernie odwzorowane jako obrazy punktowe.
Starannie zaprojektowane cechy rozmycia tła zapewniają atrakcyjne
uchwycenie obiektów, nadając zdjęciom naturalną głębię. Wyjątkowa
zdolność odwzorowania łączy dwa pozornie sprzeczne czynniki, dając
nowe możliwości kreatywnego fotografowania. Połączenie tak wielu zalet
w jednym obiektywie sprawia, że jest on cenną pozycją w ofercie NIKKOR.

Niedrogi obiektyw dla fotografujących w formatach FX i DX, przeznaczony
głównie do zdjęć portretowych. Dzięki dużemu otworowi względnemu
f/1,8 i nowej konstrukcji optycznej pozwala z dużą precyzją uwiecznić
szczegóły na pięknie rozmytym tle. Jest przy tym zdumiewająco lekki
i mały, Zastosowanie cichego silnika falowego (Silent Wave Motor, SWM)
gwarantuje płynną i niemal bezgłośną pracę autofokusa.

Bardzo lekki i nieduży obiektyw
z maksymalnym otworem przysłony f/1,8
i wbudowanym cichym silnikiem falowym
SWM zapewniającym płynny autofokus.
W obiektywie zastosowano nowy układ
optyczny z soczewką asferyczną, który
gwarantuje wspaniałą ostrość i zachwycające
rozmycie tła. To doskonały model do portretów
sylwetki ludzkiej, zdjęć martwej natury czy ujęć
przy słabym oświetleniu.
Dotychczasowy obiektyw 50mm f/1.8G został przeprojektowany tak, aby
wyglądem pasował do stylu aparatu Nikon Df, i aby można było
w pełni wykorzystać jego doskonałe możliwości optyczne oraz
poręczność. Wykończenie w odcieniu naturalnej skóry, srebrny pierścień
z aluminium i pierścień ustawiania ostrości o moletowanej powierzchni
pasują do elementów aparatu Df i oddają hołd klasycznym obiektywom
z ręcznym ustawianiem ostrości.

47°

: Aspherical lens elements

47°

Konstrukcja obiektywu: 7 soczewek w 6 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,45 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,15x
Rozmiar filtra: 58 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-47/futerał CL-1013

AF NIKKOR 50mm f/1.8D

Konstrukcja obiektywu: 7 soczewek w 6 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,45 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,15x
Rozmiar filtra: 58 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HR-47/futerał
CL-1013

Kompaktowy i lekki obiektyw (tylko 155 g),
zapewniający naturalne odwzorowanie obrazu
i wyjątkową ostrość. Doskonały wybór zarówno
do lustrzanek FX jako obiektyw standardowy,
jak i do modeli DX jako obiektyw portetowy.

28°30'

Konstrukcja obiektywu: 9 soczewek w 9 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,8 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,12x
Rozmiar filtra: 67 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-62/futerał CL-1015

40°50'
46°

: Soczewki asferyczne
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Konstrukcja obiektywu: 6 soczewek w 5 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,45 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,15x
Rozmiar filtra: 52 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HR-2 (akcesorium
dodatkowe)/futerał CL-0715 (akcesorium dodatkowe)

Konstrukcja obiektywu: 9 soczewek w 6 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,58 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,12x
Rozmiar filtra: 72 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-68/futerał CL-1015
: Aspherical lens elements
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Jasny krótki teleobiektyw o stałej ogniskowej
z wyrafinowanym efektem rozmycia tła

Obiektywy DC do twórczego
sterowania rozkładem nieostrości

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

AF DC-NIKKOR 105mm f/2D
Mechanizm sterowania rozmyciem DC
(Defocus Image Control) umożliwia
kontrolowanie zmiękczenia obrazu na
pierwszym planie lub w tle zdjęcia. Dzięki
ogniskowej 105 mm i dużemu otworowi
względnemu f/2 jest to dobry obiektyw do
portretów, zapewniający ostrość i doskonałe
rozmycie tła.
23° 20'

Ten jasny krótki teleobiektyw z pięknym efektem rozmycia tła umożliwia
subtelne stopniowanie rozmycia obrazu w miarę oddalenia od płaszczyzny
ostrości. Dzięki temu można stworzyć wrażenie naturalnej głębi obiektów i
urzeczywistnić koncepcję projektową marki NIKKOR –
„najwyższa jakość w trzech wymiarach”. Zawansowany układ optyczny
gwarantuje wysoką rozdzielczość również na obrzeżach kadru, ostrość
odległych obiektów nawet przy maksymalnym otworze względnym
i doskonałe odwzorowanie punktowych źródeł światła. Trzy soczewki ze
szkła ED redukują aberrację chromatyczną, a powłoka nanokrystaliczna
skutecznie ogranicza refleksy i flarę. Najnowsze rozwiązanie konstrukcyjne
to połączenie wyposażonego w autofokus oryginalnego układu
optycznego 105 mm f/1,4 i elektromagnetycznego mechanizmu przysłony
zapewniającego stabilną kontrolę ekspozycji. Powłoka fluorowa na
powierzchniach soczewek ułatwia ich czyszczenie.

Konstrukcja obiektywu: 6 soczewek w 6 grupach
(plus jeden element ochronn)
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,9 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,13x
Rozmiar filtra: 72 mm
Akcesoria: Osłona przeciwsłoneczna (zamontowana na stałe)/
futerał CL-38 (akcesorium dodatkowe)

AF DC-NIKKOR 135mm f/2D
Teleobiektyw z tym samym mechanizmem
sterowania rozmyciem DC (Defocus Image
Control) co model 105 mm f/2D, lecz z
dłuższą ogniskową. Nadaje się idealnie do
precyzyjnych portretów, ale równie skutecznie
wykonuje zdjęcia o płytkiej głębi ostrości i w
słabym oświetleniu.

23° 10'
18°

Konstrukcja obiektywu: 14 soczewek w 9 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 1,0 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,13x
Rozmiar filtra: 82 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-79/futerał CL-1218

Konstrukcja obiektywu: 7 soczewek w 6 grupach (plus jeden
element ochronny)
Minimalna odległość zdjęciowa: 1,1 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,13x
Rozmiar filtra: 72 mm
Akcesoria: Osłona przeciwsłoneczna (zamontowana na stałe)/
futerał CL-38 (akcesorium dodatkowe)

Wysokiej jakości teleobiektywy ze szkłem ED

Niezwykle jasny teleobiektyw z VR

AF NIKKOR 180mm f/2.8D IF-ED

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

Wyjątkowo kompaktowy i wygodny
w obsłudze jasny teleobiektyw średniego
zasięgu. Wykorzystanie szkła NIKKOR ED
pozwala skutecznie kompensować aberrację
chromatyczną, a zdjęcia są wyraźne
i kontrastowe, nawet przy pełnym otworze
f/2,8. Obiektyw jest popularny wśród osób
zajmujących się astrofotografią, ale sprawdza
się równie dobrze przy portretach, zdjęciach
sportowych z niewielkiej odległości, zdjęciach
teatralnych i innych.
13°40'

Konstrukcja obiektywu: 8 soczewek w 6 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 1,5 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,15x
Rozmiar filtra: 72 mm
Akcesoria: Osłona przeciwsłoneczna (zamontowana na stałe)/
futerał CL-38

Najbardziej renomowany
profesjonalny teleobiektyw stałoogniskowy

Teleobiektyw stałoogniskowy
z soczewką Fresnela (PF, Phase Fresnel)

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

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

Nowa odsłona wysoce cenionego
superteleobiektywu dla profesjonalistów.
Dodanie redukcji drgań (VR) pozwala
teraz wykonywać zdjęcia z ręki z czasem
nawet o 3,0 stopnie* dłuższym. Powłoka
nanokrystaliczna redukuje efekty poświaty
i odblasku, przyczyniając się do niezwykle wyrazistych i kontrastowych
zdjęć. Najlepszy wybór do sportów halowych i sportów akcji.

8°10'

Ten teleobiektyw od lat cieszący się
powodzeniem u profesjonalistów
zarejestrował wiele ważnych chwil,
m.in. sportowych, teatralnych oraz na
portretach wykonywanych w studio.
Soczewki ze szkła ED, w tym soczewki
ze szkła Super ED, kompensują
aberrację chromatyczną, natomiast
powłoka nanokrystaliczna zapewnia
wysoki kontrast obrazów w wymagających warunkach oświetleniowych.
Połączenie redukcji drgań (VR), której efekt odpowiada skróceniu
czasu otwarcia migawki o 3 stopnie*, z dużym otworem przysłony f/2
dodatkowo zwiększa potencjał twórczy.
* Zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association. Wartość
jest osiągana po zamocowaniu obiektywu do lustrzanki formatu FX i ustawieniu najdłuższej
ogniskowej.

12°20'

Konstrukcja obiektywu: 13 soczewek w 9 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 1,9 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,12x
Rozmiar filtra: 52 mm
Akcesoria: Osłona przeciwsłoneczna HK-31/futerał CL-L1
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AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR © Robert Bösch

Konstrukcja obiektywu: 11 soczewek w 8 grupach (plus
jeden menisk ochronny)
Minimalna odległość zdjęciowa: 2,3 m (AF); 2,2 m (MF)
Maksymalna skala odwzorowania: 0,15x (AF); 0,16x (MF)
Rozmiar filtra: 52 mm
Akcesoria: Osłona przeciwsłoneczna HK-30/futerał CL-L1

Ten teleobiektyw jest pierwszym obiektywem NIKKOR wyposażonym
w soczewkę Fresnela (PF, Phase Fresnel), co pozwoliło stworzyć niezwykle
małą i lekką obudowę oraz zminimalizować aberrację chromatyczną.
Uzyskanie świetnie skorygowanego układu optycznego było możliwe
również dzięki zastosowaniu soczewki ze szkła ED oraz powłoki
nanokrystalicznej. W trybie Normalnym funkcja redukcji drgań (VR)
zapewnia efekt odpowiadający czasowi otwarcia migawki krótszemu o 4,5
stopnia*. Obiektyw idealnie sprawdza się w różnych rodzajach fotografii –
sportowej, przyrodniczej, krajobrazowej czy portretowej.

Przystępny i poręczny teleobiektyw
8°10'

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

Konstrukcja obiektywu: 16 soczewek w 10 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 1,4 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,24x
Rozmiar filtra: 77 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-73/futerał CL-M3/
pierścień do mocowania na statywie RT-1 (akcesorium
dodatkowe)

Ten obiektyw to idealny wybór, gdy wysoki
otwór względny f/2,8 nie jest potrzebny.
Obiektyw oferuje doskonały kompromis
między ceną, masą i wymiarami oraz doskonałą
optykę. Ten NIKKOR gwarantuje świetne
rezultaty także przy zdjęciach z małych
odległości (od 1,45 m).
8°10'

Konstrukcja obiektywu: 10 soczewek w 6 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 1,45 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,27x
Rozmiar filtra: 77 mm
Akcesoria: Osłona przeciwsłoneczna (zamontowana na
stałe)/futerał CL-M2

: Soczewki ze szkła ED

: Soczewka ze szkła Super ED

: Soczewka Fresnela

* Zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association. Ta wartość jest osiągana
w następujących warunkach: obiektyw DX jest zamocowany do lustrzanki formatu DX lub obiektyw FX
jest zamocowany do lustrzanki formatu FX.
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Wyjątkowo lekki, zaawansowany superteleobiektyw z VR

Zaawansowany superteleobiektyw wyposażony w
soczewkę Fresnela (Phase Fresnel, PF) umożliwiający
fotografowanie z ręki i w ruchu

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

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

Ten superteleobiektyw nowej generacji zapewnia unikalne połączenie
niezwykle wytrzymałej konstrukcji mechanicznej, poręczności i najwyższej
jakości obrazu. Dzięki zastosowaniu soczewek fluorytowych jest on wyjątkowo
poręczny i waży tylko około 3800 g. Mechanizm redukcji drgań (VR), który
zapewnia efekt odpowiadający o 4 stopnie* krótszemu czasowi otwarcia
migawki, umożliwia zastosowanie nowego trybu Sport, przydatnego
szczególnie podczas fotografowania zawodów. Do innych godnych uwagi
funkcji należą: przysłona elektromagnetyczna pozwalająca na stabilne
ustalenie ekspozycji nawet podczas wykonywania zdjęć seryjnych, niezawodna
powłoka fluorowa na przedniej części obiektywu i pierścień kołnierza statywu
wyposażony w łożyska gwarantujące płynną pracę.

Dzięki zastosowaniu soczewki PF uzyskano konstrukcję o znacznie
mniejszych wymiarach i masie. Wyróżnia się ona bardzo wysoką odpornością
na warunki atmosferyczne, zapewniając swobodę i niezawodność
fotografowania w różnych warunkach. Najnowsza konstrukcja optyczna
– obejmująca jedną soczewkę Fresnela i trzy soczewki ze szkła ED – jest
zoptymalizowana pod kątem aparatów cyfrowych o wysokiej rozdzielczości
matrycy i pozwala uzyskać zdjęcia o wysokiej rozdzielczości i minimalnej
aberracji chromatycznej. Wykorzystanie najnowszych materiałów
w połączeniu z charakterystyką soczewki PF eliminuje efekt flary. Powłoka
nanokrystaliczna skutecznie redukuje efekty refleksów i flary, co pozwala
uzyskać doskonałe technicznie zdjęcia – nawet przy jaskrawym oświetleniu.
Niezwykłą skuteczność funkcji śledzenia obiektu uzyskano dzięki szybszemu
mechanizmowi autofokusa, a to za sprawą lżejszej grupy soczewek
ustawiających ostrość oraz systemu redukcji drgań z trybem SPORT, który
jest szczególnie skuteczny podczas fotografowania ruchomych obiektów.

6°10'

Konstrukcja obiektywu: 16 soczewek w 12 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 2,6 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,17x
Rozmiar filtra: 40,5 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HK-38/futerał CT-405

5°

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR © Sergey Gorshkov
Konstrukcja obiektywu: 19 soczewek w 11 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 3,0 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,18x
Rozmiar filtra: 95 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-84 / futerał CL-M5

Superteleobiektyw nowej generacji o lekkiej
konstrukcji i doskonałych właściwościach optycznych

Superteleobiektyw nowej generacji o lekkiej
konstrukcji i doskonałych właściwościach optycznych

Niesamowity superteleobiektyw
z soczewkami fluorytowymi

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

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

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

Ten jasny superteleobiektyw o ogniskowej 600 mm charakteryzuje się
doskonałymi parametrami optycznymi i zaskakująco lekką obudową.
Zastosowanie dwóch soczewek z fluorytu pozwoliło uzyskać niezwykle
lekką konstrukcję o masie ok. 3810 g. W konstrukcji obiektywu
wykorzystano również soczewki ze szkła ED i powłokę nanokrystaliczną,
co pozwoliło uzyskać doskonałe parametry optyczne oraz zminimalizować
aberrację chromatyczną i odblaski. W trybie Normalnym system redukcji
drgań (VR) zapewnia efekt odpowiadający czasowi otwarcia migawki
krótszemu o 4 stopnie*. Tryb Sport pozwala również uzyskać stabilny
obraz w wizjerze podczas śledzenia szybko poruszających się obiektów,
takich jak dzikie zwierzęta. Nawet podczas szybkiego wykonywania zdjęć
seryjnych śledzenie ostrości działa doskonale, a elektromagnetyczny
mechanizm przysłony zapewnia stabilną kontrolę ekspozycji. Łożyskowany
pierścień do mocowania na statywie umożliwia płynne przechodzenie
między orientacją poziomą i pionową. Powłoka fluorowa zwiększa
trwałość i chroni przed kurzem.

Ten jasny superteleobiektyw zapewnia doskonałą jakość zdjęć, a dzięki
ogniskowej 500 mm idealnie nadaje się do fotografowania wydarzeń
sportowych. Zastosowanie dwóch soczewek z fluorytu pozwoliło uzyskać
niezwykle lekką konstrukcję o masie ok. 3090 g. Oprócz soczewek z fluorytu
w konstrukcji obiektywu wykorzystano soczewki ze szkła ED i powłokę
nanokrystaliczną, co pozwoliło uzyskać doskonałe parametry optyczne oraz
zminimalizować aberrację chromatyczną i odblaski. Jako opcja systemu
redukcji drgań (VR) (który w trybie Normalnym zapewnia efekt odpowiadający
czasowi otwarcia migawki krótszemu o 4 stopnie*) dostępny jest tryb Sport.
Nawet podczas szybkiego wykonywania zdjęć seryjnych śledzenie ostrości
działa doskonale, a elektromagnetyczny mechanizm przysłony zapewnia
stabilną kontrolę ekspozycji. Łożyskowany pierścień do mocowania na statywie
umożliwia płynne przechodzenie między orientacją poziomą i pionową.
Powłoka fluorowa zwiększa trwałość i chroni przed kurzem.

Ogniskowa wynosząca 800 mm – obiektyw, na który czekali fotografowie
zajmujący się sportem i przyrodą. W jego konstrukcji zastosowano soczewki
fluorytowe, soczewki ze szkła ED i powłokę nanokrystaliczną, dzięki czemu
zapewnia on niezwykle ostry obraz, pozbawiony refleksów i flar.
W wykonywaniu zdjęć tym superteleobiektywem pomaga elektromagnetyczny
mechanizm przysłony i redukcja drgań (VR), której efekt odpowiada skróceniu
czasu otwarcia migawki o 4,5 stopnia* (4 stopnie* z telekonwerterem AF-S
TC800-1.25E ED). Dzięki zastosowaniu w konstrukcji soczewek fluorytowych
obiektyw jest lekki, a magnezowy odlew zapewnia dużą wytrzymałość. Użycie
specjalnego telekonwertera 1,25x, w którym zastosowano soczewki ze szkła
ED, pozwala przedłużyć ogniskową do 1000 mm przy zachowaniu doskonałej
jakości zdjęć.
• Kompatybilne telekonwertery AF: [działanie autofokusa jest możliwe po podłączeniu do aparatów
zgodnych z f/8] TELEKONWERTER AF-S TC800-1,25E ED / TELEKONWERTER AF-S TC-14E III, [tylko
MF] / TELEKONWERTER AF-S TC-20E III / TELEKONWERTER AF-S TC-17E II.

3°10'

4°10'

Konstrukcja obiektywu: 16 soczewek w 12 grupach (łącznie
z meniskiem ochronnym umieszczonym przed przednią soczewką)
Minimalna odległość zdjęciowa: 4,4 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,14x
Rozmiar filtra: 40,5 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HK-40/futerał CT-608

5°

Konstrukcja obiektywu: 16 soczewek w 12 grupach (oraz
jedno ochronne szkło meniskowe z powłoką fluorową)
Minimalna odległość zdjęciowa: 3,6 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,15x
Rozmiar filtra: 40,5 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HK-34/futerał CT-505
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: Soczewki ze szkła ED

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

: Soczewki fluorytowe

: Soczewka Fresnela

* Zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association. Ta wartość jest osiągana
w następujących warunkach: obiektyw DX jest zamocowany do lustrzanki formatu DX lub obiektyw FX
jest zamocowany do lustrzanki formatu FX.

: Fluorites

: ED glass elements

Z podłączonym telekonwerterem AF-S
TC800-1,25E ED
[Uwaga] Dostarczany telekonwerter
AF-S TC800-1.25E ED jest dedykowany
do obiektywu AF-S NIKKOR 800mm
f/5.6E FL ED VR i nie można go mocować
do innych obiektywów, Nie jest on
sprzedawany oddzielnie.

Konstrukcja obiektywu: 20 soczewek w 13 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 5,9 m (AF); 5,8 m (MF)
Maksymalna skala odwzorowania: 0,15x (AF); 0,15x (MF)
Rozmiar filtra: 52 mm
Akcesoria: Osłona przeciwsłoneczna HK-38, /futerał CT801, TELEKONWERTER AF-S TC800-1.25E ED
TELEKONWERTER AF-S TC800-1.25E ED*1
Konstrukcja obiektywu: 5 soczewek w 3 grupach
Masa: 135 g
Średnica x długość*2: 62,5 x 16 mm
*1 Ogniskowa jest wydłużona 1,25x,
*2 Odległość od kołnierza mocowania obiektywu aparatu,
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SPECJALISTYCZNE
OBIEKTYWY NIKKOR F

Specjalistyczne obiektywy o ultraszerokim kącie widzenia, powodujące wyginanie i zniekształcanie obiektów na
krawędziach kadru. Gdy zaczniesz eksperymentować z różnymi ujęciami i kątami z obiektywem typu rybie oko,
z pozoru zwyczajne zdjęcia mogą nagle stać się niezwykłe.

OBIEKTYWY TYPU
RYBIE OKO

Pierwszy obiektyw zoom NIKKOR typu
„rybie oko” z dwoma różnymi efektami

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

Nie daj się zwieść nazwie. Obiektywy specjalistyczne przydają się nie tylko w wyjątkowych sytuacjach. Kategoria
ta obejmuje obiektywy typu „rybie oko”, obiektywy z funkcją kontroli perspektywy oraz makroobiektywy. Każdy
obiektyw specjalistyczny to nowy sposób patrzenia na świat, co oznacza nowe możliwości twórcze i dobrą zabawę.
Ten obiektyw typu „rybie oko” o zmiennej ogniskowej oferuje zarówno
okrągły, jak i pełnoklatkowy efekt rybiego oka, co zapewnia większą
swobodę ekspresji. Trzy soczewki ze szkła ED redukują poprzeczną
aberrację chromatyczną, zapewniając tym samym ostre zdjęcia o dużym
kontraście. Powłoka nanokrystaliczna skutecznie eliminuje efekt flary
i odblaski, występujące w przypadku zdjęć szerokokątnych o kącie
widzenia do 180°, by zapewnić zdjęcia o wysokim kontraście. W celu
zwiększenia niezawodności zastosowano uszczelnienia przeciw kurzowi
i zachlapaniu, a powłoka fluorowa ułatwia utrzymanie przedniej soczewki
w czystości.

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

© Joshua Cripps

8 mm 180°
15 mm 175°

Konstrukcja obiektywu: 15 soczewek w 13 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,16 m.
Maksymalna skala odwzorowania: 0,34×
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-80/futerał CL-1218

8 mm (format FX)

15 mm (format FX)

Ustawienie na znaku DX
(format DX)

Okrągły efekt rybiego oka

Pełnoklatkowy
efekt rybiego oka

Pełnoklatkowy efekt rybiego oka

: obszar zdjęcia (format DX)
: obszar zdjęcia (format FX)
: okrąg obrazowania

Kompaktowy obiektyw typu rybie
oko dla użytkowników formatu DX

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

Obiektyw typu rybie oko
formatu FX do tworzenia dramatycznych ujęć

DX

Lekki i kompaktowy obiektyw typu rybie
oko, zaprojektowany specjalnie do aparatów
formatu DX. Dzięki kątowi widzenia 180°
i niepowtarzalnym efektom wyginania każda
scena i obiekt nabiorą w wizjerze nowego
wymiaru zamieniając fotografowanie
w świetną zabawę. Obiektyw zapewnia
ostrość na całej powierzchni kadru i pozwala
zbliżyć się do obiektu nawet na 3 cm od
przedniej soczewki.

© Fabrice Wittner

180°

Większe możliwości
pozwalające odkryć nowe wymiary
36

AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

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

Doskonałe parametry optyki NIKKOR
zapewniają ostrość w pełnym zakresie od
nieskończoności po największe zbliżenia,
a niepowtarzalnie odmieniona rzeczywistość
ujęć ultraszerokokątnych oznacza piękne
i dramatyczne zdjęcia. Cztery filtry z
mocowaniem bagnetowym (zakładane z tyłu
obiektywu) dodatkowo zwiększają możliwości
uzyskiwania twórczych efektów.

180°

Konstrukcja obiektywu: 8 soczewek w 5 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,25 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,09×
Akcesoria: Stała osłona przeciwsłoneczna/futerał CL-0715
(akcesorium dodatkowe)/Filtr L37C, A2, B2, O56

Konstrukcja obiektywu: 10 soczewek w 7 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,14 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,20×
Akcesoria: Osłona przeciwsłoneczna (zamontowana na
stałe)/futerał CL-0715

: Soczewki asferyczne

: Soczewki ze szkła ED

37

Dostępny wyłącznie w obiektywach NIKKOR mechanizm kontroli perspektywy PC (Perspective Control) poprzez
przesuwanie i pochylanie umożliwia kontrolowanie perspektywy, geometrii obrazu i głębi ostrości na wykonywanych
zdjęciach. Dzięki obiektywom PC można stosować profesjonalne techniki twórcze, zazwyczaj dostępne jedynie
w przypadku obiektywów wielkoformatowych NIKKOR.

OBIEKTYWY PC: DO
ARCHITEKTURY I DO
MAKROFOTOGRAFII

OBIEKTYWY DO
MAKROFOTOGRAFII

Te optyczne cuda pozwalają wykonywać zdjęcia makro z odwzorowaniem aż do skali naturalnej, rejestrując na
matrycy każdy szczegół w jego rzeczywistej wielkości. Niezależnie od tego, czy wykonujesz zdjęcia makro portrety
czy inne ujęcia, możesz się spodziewać wyjątkowej ostrości, pięknego rozmycia tła i dużego zakresu odległości,
ustawiania ostrości – od 1:1 po nieskończoność.

Zaawansowany obiektyw
ultraszerokokątny z korektą perspektywy

Najbardziej uniwersalny obiektyw typu PC —
świetny do wnętrz i pejzażu

Kompaktowy i niedrogi
makroobiektyw do lustrzanek formatu DX

PC NIKKOR 19mm f/4E ED

PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED

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

Wynosząca zaledwie 19 mm ogniskowa tego obiektywu daje
kąt widzenia znany fotografom architektury i wnętrz. Budowa mechanizmu
przesunięcia pozwala na płynną i precyzyjną regulację jego pozycji,
a eliminacja blokady stanowi o komforcie tego rozwiązania. Obrócenie
mechanizmu kontroli perspektywy w różnych sytuacjach zdjęciowych daje
możliwość wyboru kierunku pochylenia równolegle lub prostopadle do
przesunięcia. Zastosowanie najnowszej technologii pozwoliło osiągnąć
nadzwyczajny układ optyczny, który zapewnia płaską płaszczyznę obrazu
oraz wysoką rozdzielczość nawet na obrzeżach kadru. Dzięki trzem
soczewkom ze szkła ED, dwóm soczewkom asferycznym oraz użyciu
powłoki nanokrystalicznej można uzyskać zdjęcia o jeszcze wyższej jakości.
Powłoka fluorowa, doskonale chroniąca przed zabrudzeniami, ułatwia
czyszczenie. Funkcja kontroli perspektywy oraz położenia płaszczyzny
ostrości pozwalają fotografom wyzwolić kreatywność i uzyskać
wyrafinowaną, indywidualną ekspresję obrazu.
Współpracujące aparaty: bez żadnych ograniczeń można używać z aparatami D5, D500, Df,
D850 oraz z aparatami z serii D3, D4 i D810. Niektóre kombinacje przesunięcia i obrotu mogą być
niedostępne ze względu na kształt korpusu w aparatach D750, D700, D610, D600, D7500, D7200,
D7100, D7000, D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3400, D3300, D3200 i D3100 oraz
aparatach z serii D300 i D800.

97°

Konstrukcja obiektywu: 17 soczewek w 13 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,25 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,18×
Akcesoria: futerał CL-1120

Krótki teleobiektyw z kontrolą
perspektywy i trybem makro

PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D

Szerokokątny obiektyw o kącie widzenia
84°, z mechanizmem kontroli perspektywy
poprzez przesuwanie i pochylanie oraz
obracanie o +/-90°. Idealny do zdjęć
architektury, pejzaży miejskich, ogólnych
zdjęć we wnętrzach i zdjęć przyrody.
Elektroniczny pierścień przysłony umożliwia
automatyczne sterowanie przysłoną*.
Powłoka nanokrystaliczna ogranicza efekty
poświaty i odblasku.

Kompaktowy i wszechstronny
obiektyw do makrofotografii

DX

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

Ten niezwykle lekki, kompaktowy i zgrabny
obiektyw do makrofotografii stanowi
doskonałe uzupełnienie każdego aparatu
w formacie DX. Dzięki ogniskowej 40 mm
obiektyw nie tylko umożliwia wykonywanie
makrofotografii w rozmiarze rzeczywistym
(1x), ale także doskonale spisuje się np.
w fotografii portretowej. To świetny
Micro NIKKOR dla każdego fotografa
korzystającego z formatu DX.

Rewelacyjnie ostre zdjęcia aż do wielkości
naturalnej (1x) na wszystkich przysłonach
z plastycznym rozmyciem tła. Powłoka
nanokrystaliczna skutecznie redukuje efekty
poświaty i odblasków w niesprzyjającym
oświetleniu, na przykład przy fotografowaniu
pod światło. Dzięki szerokiemu zakresowi
ustawiania ostrości obiektyw nie jest
ograniczony do makrofotografii, lecz nadaje
się też do większości innych zadań.

Współpracujące aparaty: bez żadnych ograniczeń można używać z aparatami D5, D500 oraz
z aparatami z serii D3 i D4. Niektóre kombinacje przesunięcia i obrotu mogą być niedostępne ze
względu na kształt korpusu w aparatach Df, D850, D750, D700, D610, D600, D7500, D7200, D7100,
D7000, D90, D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3400, D3300, D3200, D3100 i D3000 oraz
aparatach z serii D800, D810 i D300.

84°

Konstrukcja obiektywu: 13 soczewek w 10 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,21 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,36×
Rozmiar filtra: 77 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-41/futerał CL-1120

39°40'

Konstrukcja obiektywu: 12 soczewek w 9 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,185 m
Maksymalna skala odwzorowania: 1,00×
Rozmiar filtra: 62 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-42/futerał CL-1018

38°50'

Konstrukcja obiektywu: 9 soczewek w 7 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,163 m
Maksymalna skala odwzorowania: 1,00×
Rozmiar filtra: 52 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-61/futerał CL-0915

AF Micro-NIKKOR 60mm f/2.8D
Model popularny od wielu lat, zapewniający
wyraziste zdjęcia przy każdej odległości
ustawiania ostrości, od nieskończoności
do skali naturalnej (1x). Idealny do zbliżeń,
portretów, krajobrazów, reprodukcji i innych
zadań.

PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED
Dzięki dużemu otworowi względnemu
f/2,8 ten obiektyw z kontrolą perspektywy
(przesuwanie, pochylanie i obracanie o
+/- 90°) nadaje się też do makrofotografii
do maksymalnie 1/2x skali naturalnej.
Idealny obiektyw do zleceń komercyjnych,
zdjęć produktów, fotografii przyrodniczej
i wszelkich innych zadań wymagających
naturalnej perspektywy i wyraźnych szczegółów. Elektroniczny pierścień
przysłony umożliwia automatyczne sterowanie przysłoną*. Wykorzystanie
powłoki nanokrystalicznej ogranicza efekty poświaty i odblasku.

39°40'

Konstrukcja obiektywu: 8 soczewek w 7 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,219 m
Maksymalna skala odwzorowania: 1,00×
Rozmiar filtra: 62 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HN-22 (akcesorium
dodatkowe)/futerał CL-0815 (akcesorium dodatkowe)

Współpracujące aparaty: bez żadnych ograniczeń można używać z aparatami D5, Df, D850, D750,
D700, D610, D600, D500, D7500, D7200, D7100, D7000, D90, D5600, D5500, D5300, D5200, D5100,
D5000, D3400, D3300, D3200, D3100 i D3000 oraz z aparatami z serii D3, D4, D800, D810 i D300.

Makroobiektyw z kontrolą perspektywy
(przesuwanie, pochylanie i obracanie o +/90°), nadający się też do makrofotografii do
maksymalnie 1/2x skali naturalnej. Doskonały
obiektyw do portretów ze zbliżeniem,
zdjęć przyrody i zleceń komercyjnych,
umożliwiający niepowtarzalne kontrolowanie
perspektywy. Elektroniczny pierścień
przysłony umożliwia automatyczne sterowanie przysłoną*. Wykorzystanie
powłoki nanokrystalicznej ogranicza efekty poświaty i odblasku.

51°

Konstrukcja obiektywu: 9 soczewek w 8 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,253 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,50×
Rozmiar filtra: 77 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-43/futerał CL-1120

Współpracujące aparaty: bez żadnych ograniczeń można używać z aparatami D5, Df, D850, D750,
D700, D610, D600, D500, D7500, D7200, D7100, D7000, D90, D5600, D5500, D5300, D5200, D5100,
D5000, D3400, D3300, D3200, D3100 i D3000 oraz z aparatami z serii D3, D4, D800, D810 i D300.

28°30'

38

Konstrukcja obiektywu: 6 soczewek w 5 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,39 m
Maksymalna skala odwzorowania: 0,50×
Rozmiar filtra: 77 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-22/futerał CL-1120

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

: Soczewki ze szkła ED

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G © Sonoe
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OBIEKTYWY Z RĘCZNYM USTAWIANIEM OSTROŚCI
Świetna oferta ośmiu obiektywów stałoogniskowych, w tym dwóch modeli do makrofotografii.

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

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

Osłona
Średnica filtra [mm] przeciwsłoneczna
(opcjonalna)

Budowa obiektywu
[grupy/soczewki]

Minimalna odległość
ustawiania ostrości
[m]

Maksymalna skala
odwzorowania [x]

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

5/6

0,25
(0,225)

1/2 (1)

52

HN-3

CL-0915

9/10

0,41
(0,37)

1/2 (1/0,88)

52

HS-14
(w komplecie)

CL-1018 /
CL-38

Nazwa obiektywu

Micro-NIKKOR 55 mm f/2.8 /
Pierścień pośredni PK-13
Micro-NIKKOR 105 mm f/2.8 /
Pierścień pośredni PN-11

Futerał
(opcjonalny)

* Minimalna odległość zdjęciowa to odległość między znacznikiem płaszczyzny ogniskowej aparatu a fotografowanym obiektem.
* Wartości w nawiasach dotyczą zastosowania pierścienia pośredniego PK-13 lub PN-11.

Wszechstronny i zaawansowany obiektyw
do makrofotografii dla użytkowników formatu DX

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

DX

Kompaktowy i lekki obiektyw, umożliwiający wykonywanie stabilnych
zdjęć z ręki dzięki wbudowanemu mechanizmowi redukcji drgań
(VR), którego efekt odpowiada skróceniu czasu otwarcia migawki o
3 stopnie*. Obiektyw cechuje doskonała odległość robocza i możliwość
ustawiania ostrości od nieskończoności do skali naturalnej (1x). Doskonałe
odwzorowanie szczegółów i rewelacyjne rozmycie tła pozwalają
wykonywać zbliżenia, portrety, zdjęcia przyrody i wiele innych ujęć.
* Zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association. Ta wartość jest
osiągana po podłączeniu obiektywu do lustrzanki cyfrowej formatu DX.

18°50'

Konstrukcja obiektywu: 14 soczewek w 10 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,286 m
Maksymalna skala odwzorowania: 1,00×
Rozmiar filtra: 52 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-37/futerał CL-1018

Doskonale wyważony krótki teleobiektyw
do makrofotografii z VR

DODATKOWE AKCESORIA

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

Telekonwertery AF-S

Krótki teleobiektyw do makrofotografii,
wyposażony w mechanizm redukcji drgań
(VR), którego efekt odpowiada skróceniu czasu
otwarcia migawki o 3 stopnie*, co bardzo
ułatwia wykonywanie zdjęć makro z ręki.
Pozwala wykonywać wyraziste i naturalne
zdjęcia niezależnie od zastosowania. Dłuższa
ogniskowa daje wygodną odległość roboczą
do fotografowania zbliżeń kwiatów, owadów
i innych drobnych roślin i zwierząt. Obiektyw
nadaje się też doskonale do portretów. Powłoka
nanokrystaliczna skutecznie ogranicza efekty
flary i powstawanie odblasków.
23°20'

Konstrukcja obiektywu: 14 soczewek w 12 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,314 m
Maksymalna skala odwzorowania: 1,00×
Rozmiar filtra: 62 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HB-38/futerał CL-1020

Potężny teleobiektyw do
makrofotografii o dużej odległości roboczej

AF Micro-NIKKOR 200mm f/4D IF-ED
Możliwość wykorzystania dużej odległości
roboczej 0,26 m przy skali naturalnej (1x)
pozwala fotografować kwiaty, owady i inne
drobne rośliny i zwierzęta bez niepokojenia
ich. Zaawansowany układ optyczny
gwarantuje wyraźne i kontrastowe zdjęcia
niezależnie od ustawienia przysłony,
a obiektyw ten sprawdza się doskonale
również jako zwykły teleobiektyw.
12°20'

Konstrukcja obiektywu: 13 soczewek w 8 grupach
Minimalna odległość zdjęciowa: 0,5 m
Maksymalna skala odwzorowania: 1,00×
Rozmiar filtra: 62 mm
Akcesoria: osłona przeciwsłoneczna HN-30 (akcesorium
dodatkowe)/futerał CL-45

: Soczewki asferyczne

40

: Soczewki ze szkła ED

Telekonwertery montuje się między obiektywem AF-S/AF-I a korpusem aparatu. Zamontowanie konwertera zwiększa ogniskową obiektywu o 2x, 1,7x
lub 1,4x. Ich doskonałe parametry optyczne pozwalają utrzymać wysoką jakość obrazu obiektywu podstawowego, Dodatkowo zapewniona jest pełna
komunikacja obiektywu z korpusem.

Telekonwerter AF-S TC-20E III

Telekonwerter AF-S TC-17E II

Telekonwerter AF-S TC-14E III

Ten telekonwerter zwiększa ogniskową
o współczynnik 2x, zmieniając przysłonę
o 2 stopnie.

Ten telekonwerter zwiększa ogniskową
o współczynnik 1,7x, zmieniając przysłonę
o 1,5 stopnia.

Ten telekonwerter zwiększa ogniskową o 1,4x
i zmniejsza otwór przysłony o 1 stopień. Na
przedniej i tylnej powierzchni naniesiona jest
powłoka fluorowa.

Telekonwerterów AF-S można używać z następującymi obiektywami NIKKOR AF-S i AF-I:
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 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 NIKKOR 400mm f/2.8D IF-ED*5
AF-I NIKKOR 400mm f/2.8D IF-ED*5
AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR*3
AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR*3
AF-S NIKKOR 500mm f/4D IF-ED II*3*5
AF-S NIKKOR 500mm f/4D IF-ED*3*5
AF-I NIKKOR 500mm f/4D IF-ED*3*5
AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR*4
AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR*3
AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR*5
AF-S NIKKOR 600mm f/4D IF-ED II*3*5
AF-S NIKKOR 600mm f/4D IF-ED*3*5
AF-I NIKKOR 600mm f/4D IF-ED*3*5

*1 Nie można używać autofokusa.
*2 Autofokus współpracuje z telekonwerteremTC-20E III/TC-17E II zamontowanym na aparacie
z systemem AF działającym przy przysłonie f/8 z trybem AF ustawionym na AF-S.
*3 Autofokus współpracuje z telekonwerterem TC-20E III/TC-17E II zamontowanym na aparacie
z systemem AF działającym przy przysłonie f/8.
*4 Autofokus współpracuje z telekonwerterem TC-14E III zamontowanym na aparacie z systemem AF działającym przy
przysłonie f/8. W przypadku telekonwerterów TC-20E III/TC-17E II nie można używać autofokusa.
*5 Nie współpracuje z konwerteremTC-14E III.
*6 Używanie autofokusa jest możliwe w przypadku korzystania z wbudowanego telekonwertera w połączeniu z telekonwerterem TC-14E III/TC-14E II/TC-14 III pod warunkiem, że zastosowano korpus umożliwiający pracę układu AF przy f/8.
Nie można używać autofokusa w przypadku korzystania z wbudowanego telekonwertera w połączeniu
z telekonwerterem TC-17E II/TC-20E/TC-20 III. W obiektywach bez wbudowanego telekonwertera autofokus jest
dostępny tylko w połączeniu z korpusem umożliwiającym pracę układu AF przy f/8.

•
•
•
•
•

Nie można korzystać z innych obiektywów. Nie należy dołączać innych obiektywów, gdyż spowoduje
to stykanie się tylnych soczewek, co może doprowadzić do uszkodzenia soczewek telekonwertera.
Funkcja redukcji drgań (VR) działa z obiektywami VR w połączeniu z cyfrowymi lustrzankami Nikon
formatu FX i DX, aparatami F6, F5, F100 oraz aparatami z serii F80, F75 i F65.
W zależności od modelu cyfrowej/analogowej lustrzanki informacje na temat ogniskowej
telekonwertera mogą nie być prawidłowo wyświetlane w danych Exif. Więcej informacji można
znaleźć w instrukcji obsługi danego telekonwertera.
Telekonwerter AF-S TC800-1.25E ED jest akcesorium do obiektywu AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED
VR i nie jest sprzedawany oddzielnie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 30.
Jeśli efektywny otwór względny ma wartość od f/5,6 do f/8, możliwe jest korzystanie z autofokusa
po zamontowaniu telekonwertera na aparacie z systemem AF działającym przy przysłonie f/8.
Jedynym polem AF dostępnym w przypadku korzystania ze wskaźnika ustawienia ostrości w trybie
automatycznego lub ręcznego ustawiania ostrości jest pole centralne. Ponadto ustawienie ostrości
może nie być możliwe w przypadku obiektów słabo oświetlonych lub o niskim kontraście.
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DODATKOWE AKCESORIA
Pierścienie pośrednie
n Pierścienie pośrednie PK-11A, 12, 13, PN-11

Pierścienie pośrednie do obiektywów NIKKOR z systemem AI
(automatycznego indeksowania). Używając pojedynczych pierścieni lub
różnych ich kombinacji, można uzyskać siedem długości przedłużenia.
* Pomiar ekspozycji nie jest możliwy w przypadku aparatów niewyposażonych w dźwignię
sprzężenia światłomierza, takich jak D5500 i D3400.

n Pierścień pośredni BR-3

Ten pierścień przekształca mocowanie bagnetowe obiektywów
mocowanych odwrotnie w gwint 52 mm używany do mocowania filtrów i
osłon (nie można używać osłon bagnetowych typu HB).

Filtry/uchwyty
n Filtr neutralny NC

Filtr pełniący funkcję ochronną, który nie zmienia balansu kolorów (spektrum
światła widzialnego) używanego obiektywu. Wielowarstwowe powłoki
antyodblaskowe zapobiegają wewnętrznym refleksom światła w chronionym
obiektywie .

n Filtr zmiękczający

Dodaje do zdjęć piękny efekt delikatnego zmiękczenia. Przydatny
w wielu zastosowaniach, na przykład przy portretach.

n Pierścień pośredni do makrofotografii BR-2A/BR-5

Te pierścienie pośrednie można mocować do obiektywu
w pozycji odwróconej bezpośrednio lub z użyciem mieszka do
makrofotografii. W przypadku zdjęć wymagających skali odwzorowania
przekraczającej 1x można uzyskać jeszcze lepsze wyniki poprzez
odwrotne zamontowanie pierścienia na obiektywie. Sam model
BR-2A jest przeznaczony do
obiektywów o gwincie
przednim 52 mm, a po
dodaniu pierścienia BR-5
można go montować
na obiektywach o gwincie
PK-11A PK-12
PK-13
BR-2A BR-3
BR-5
przednim 62 mm.

n Filtr ultrafioletowy L37C

Filtr pochłania światło ultrafioletowe, umożliwiając uzyskanie wyraźnych,
kontrastowych zdjęć. Wielowarstwowe powłoki antyodbalskowe filtra
L37C redukują odblaski, Może też służyć do ochrony obiektywu.

n Filtr polaryzacyjny kołowy, wsuwany

Filtr przeznaczony do teleobiektywów z uchwytem na filtry wsuwane.
Redukuje wpływ światła odbitego i wydobywa dodatkową wyrazistość
i kolor, jednocześnie ograniczając efekt odbijania światła od pary
wodnej i pyłu w powietrzu. Filtry polaryzacyjne pozwalają przyciemnić
błękit nieba bez wpływu na kolorystykę, dodatkowo podkreślając
fotografowany obiekt. W przypadku zdjęć kolorowych filtr eliminuje
dominantę barwną powodowaną przez światło odbite.

T E C H N O LO G I A
W O B I E K T Y WA C H
NIKKOR Z

Osłony przeciwsłoneczne
Osłony obiektywu ograniczają wpływ bocznych promieni światła, które
mogą pogorszyć jakość zdjęcia, oraz minimalizują efekty poświaty
i odblasku. Mogą też służyć do ochrony obiektywu, Dostępne są osłony
dla wszystkich obiektywów NIKKOR. Oznaczenia
modeli określają metodę mocowania i
materiał: HB (bagnetowe), HN (nakręcane),
HK (nasuwane), HS (zatrzaskiwane) i HR
(nakręcane gumowe).

n Filtr polaryzacyjny kołowy II

Poprzez drastyczne ograniczenie odblasków, filtry polaryzacyjne
umożliwiają bezpośrednie fotografowanie przez szybę lub powierzchnię
wody, a dodatkowo pozwalają lepiej uchwycić obiekty niemetaliczne,
które odbijają światło. Filtry polaryzacyjne wycinają też ze zdjęć światło
odbijane przez parę wodną i pyły w powietrzu, dzięki czemu błękit nieba
staje się jeszcze głębszy.

Znana z niezawodności jakości obrazu i z odpowiadania na potrzeby fotografów pasjonatów, ekskluzywna
marka obiektywów NIKKOR firmy Nikon dąży do tworzenia najlepszych układów optycznych na świecie. Stosując
restrykcyjne kryteria i prowadząc testy zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i przy różnorodnych, rzeczywistych
scenariuszach fotografowania, firma Nikon tworzy technologie, dzięki którym obiektywy NIKKOR stanowią najlepsze
rozwiązanie do rejestrowania zdjęć i filmów.

Dźwignia wspomagająca zoomowanie/ustawianie
ostrości NAL-1
Po połączeniu z pierścieniem zoomu lub ogniskowania dźwignia
umożliwia płynniejsze operowanie pierścieniem zooma i ustawianie
ostrości. Jest to szczególnie przydatne w przypadku zmiany ogniskowej
w trakcie nagrywania filmu lub precyzyjnego ręcznego ustawiania
ostrości.

Adapter do mocowania FT1
Adapter FT1 pozwala mocować obiektywy NIKKOR
z mocowaniem F do aparatów Nikon 1. Kąt widzenia
obiektywu z mocowaniem F, zamocowanego za
pomocą adaptera FT1, odpowiada obiektywowi
formatu małoobrazkowego (35 mm) z ogniskową
powiększoną ok. 2,7x.

Wielosilnikowy AF
Dzięki połączeniu wielu silników AF zapewniających moc przy
dużej prędkości i wysokiej dokładności, położenie grup soczewek
odpowiedzialnych za ustawienie ostrości jest precyzyjnie kontrolowane,
co gwarantuje niezwykle dokładną i szybką pracę układu AF. Ponadto,
dzięki radykalnemu ograniczeniu aberracji, zapewniane jest doskonałe
obrazowanie w każdym aspekcie fotografowania, w tym przy niewielkich
odległościach. Nawet jeśli fotografowane obiekty znajdują się
w minimalnej odległości zdjęciowej, co może powodować
występowanie zjawiska aberracji, możliwe jest uchwycenie obrazu
w wysokiej rozdzielczości z minimalną liczbą defektów.
Odpowiednie obiektywy: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S,
NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

Powłoka ARNEO
Dzięki dużej gęstości i jednolitej grubości, ta wielowarstwowa powłoka
soczewek zapewnia bardzo niski współczynnik odbić w całym zakresie
światła widzialnego. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie współczynnika
odbić znacznie bliższego wartościom projektowym. Przy wykorzystaniu
powłoki nanokrystalicznej, która doskonale sprawdza się przy świetle
padającym ukośnie, możliwe jest dokładne uchwycenie kontrastowego i
ostrego obrazu z minimalnym efektem poświaty i flary, nawet wtedy, gdy
źródło światła znajduje się kadrze.
Odpowiedni obiektyw: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

Bez powłoki ARNEO
Światło padające
Światło odbite
Konwencjonalna
powłoka
wielowarstwowa
Soczewka

Powłoka ARNEO
Światło padające
Światło odbite
Powłoka ARNEO
Soczewka
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Soczewka asferyczna ze szkła ED
Powierzchnia jednej lub obu stron soczewki tego typu ma kształt
niesferyczny, a zastosowanie szkła ED (o superniskiej dyspersji) skutecznie
minimalizuje aberrację chromatyczną. Pozwala to uzyskać doskonałą
jakość zdjęć poprzez maksymalne wykorzystanie zalet szkła ED i soczewki
asferycznej. Efekt – skuteczne korygowanie różnych aberracji obiektywu,
takich jak poprzeczna aberracja chromatyczna, aberracja komatyczna na
obrzeżach kadru, a także dystorsja i aberracja sferyczna. Połączenie w jednej
soczewce korekcji aberracji uzyskiwanej za pomocą szkła ED oraz soczewki
asferycznej pozwala zmniejszyć rozmiary obiektywu. Zastosowana w
obiektywie AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR.

Zdjęcie soczewki asferycznej ze szkła ED
Soczewka asferyczna ze szkła ED: doskonała jakość zdjęć dzięki maksymalnemu wykorzystaniu
zalet szkła ED i soczewki asferycznej.
Soczewka asferyczna ze szkła ED: doskonała jakość zdjęć dzięki maksymalnemu wykorzystaniu
zalet szkła ED i soczewki asferycznej.

Oś
optyczna

Oś
optyczna
Aberracja chromatyczna
(kolorowe obwódki): duża

Zwykła soczewka

Aberracja chromatyczna
(kolorowe obwódki): mała

Szkło ED

Soczewka asferyczna: niemal całkowicie eliminuje zjawisko komy i inne rodzaje aberracji
geometrycznych obrazu.
Płaszczyzna
obrazu

Ognisko

Ilustracja
poglądowa

Aberracja
sferyczna

Zwykła soczewka

Soczewka Fresnela (PF, Phase Fresnel)

Soczewka asferyczna

Płaszczyzna Ilustracja
obrazu
poglądowa

Ognisko

Soczewka asferyczna

W soczewce tego typu jedna lub obie
strony nie są sferyczne, co ma na celu
eliminowanie niektórych aberracji
optycznych. Soczewki asferyczne są
szczególnie przydatne do korygowania
dystorsji powstającej w obiektywach
szerokokątnych. Przyczyną takich
zniekształceń są różnice w powiększeniu
obrazu wynikające z różnic odległości
punktów obrazu od osi optycznej.
Starannie dobrane kształty powierzchni
soczewek asferycznych pozwalają na
ingerencję w bieg promieni światła
w obiektywie, co z kolei umożliwia
korekcję dystorsji. Inżynierowie firmy Nikon
doskonalą soczewki asferyczne już od lat
60. XX wieku, formułując teorie projektowe
i techniki produkcji. Zaprezentowany
w 1968 r. obiektyw OP Fisheye-NIKKOR
10mm f/5.6 był pierwszym wymiennym
obiektywem do lustrzanek, w którym
zastosowano soczewkę asferyczną. Odtąd
soczewki asferyczne stały się ważną
częścią obiektywów NIKKOR, a każda nowa
konstrukcja wprowadza ulepszenia pod
względem kontrastu, rozdzielczości
i minimalizacji rozmiarów obiektywu.

Ilustracja sposobu
korygowania dystorsji

Dystorsja wyeliminowana

Ilustracja sposobu
korygowania aberracji
sferycznej

Zwykła soczewka

Soczewka asferyczna

Z kolei w przypadku soczewek Fresnela (PF, Phase Fresnel) licząc od
obiektywu, obraz jest tworzony w następującej kolejności kolorów: czerwony
(R), zielony (G) i niebieski (B). Połączenie soczewki Fresnela (PF, Phase Fresnel)
ze zwykłą soczewką pozwala skutecznie wyeliminować zjawisko aberracji
chromatycznej.

Aberracja
sferyczna

Krzywizna ulega zmianie wraz ze
zmianą odległości od środka

* Zjawisko dyfrakcji: światło ma właściwości fali. Po napotkaniu przeszkody fala próbuje ją „obejść”.
Zjawisko to nosi nazwę dyfrakcji. Dyfrakcja wywołuje dyspersję chromatyczną w kolejności odwrotnej
do refrakcji.

Hybrydowe soczewki asferyczne: wykonane ze specjalnego tworzywa
sztucznego formowanego na szkle optycznym.
Odlewane szklane soczewki asferyczne: wytwarzane poprzez
bezpośrednie formowanie szkła optycznego w precyzyjnej formie
asferycznej.

Eliminacja zjawiska aberracji chromatycznej za pomocą soczewki Fresnela (PF, Phase Fresnel)

Zwykła soczewka

Soczewki fluorytowe
Ilustracje poglądowe widma
wtórnego
Zwykła soczewka

Widmo
wtórne

Fluoryt jest monokryształem, który jako materiał optyczny zapewnia
wysoką transmisję fali w podczerwieni i ultrafiolecie. Dzięki doskonałym
właściwościom dyspersji anomalnej fluoryt intensywnie blokuje widmo
wtórne, skutecznie korygując aberrację chromatyczną w widmie światła
widzialnego, co jest trudniejsze do osiągnięcia w przypadku dłuższych
ogniskowych. Ponadto jest on znacznie lżejszy od szkła optycznego, co
pozwoliło uzyskać teleobiektywy o mniejszej masie.

Soczewka ze szkła ED/Super ED/
z fluorytu

Soczewki o wysokim współczynniku załamania (HRI,
High Refractive Index)
Widmo
wtórne

Im większa długość fali, tym większa
ogniskowa dla tej fali

Stosowana w obiektywach NIKKOR powłoka
nanokrystaliczna powstała podczas prac
firmy Nikon nad technologiami produkcji
półprzewodników. Jest to powłoka
przeciwodblaskowa o wyjątkowo niskim
współczynniku refrakcji, zawierająca niezwykle
drobne cząstki krystaliczne o rozmiarach
liczonych w nanometrach*. Cząsteczki
kryształów eliminują odblaski wewnątrz
obiektywu w całym spektrum światła
widzialnego (380–780 nm) nieporównanie
skuteczniej od konwencjonalnych powłok
przeciwodblaskowych. Powłoka nanokrystaliczna
nie tylko eliminuje poświaty powodowane przez
czerwone światło, co było niezwykle trudne
w przypadku wcześniejszych rozwiązań,
ale również skutecznie redukuje efekty
poświaty i odblasku powodowane przez
wpadające do obiektywu światło boczne.
Efekt – bardziej kontrastowe zdjęcia.
* Jeden nanometr to jedna milionowa milimetra.

Światło odbite

Światło
padające

Konwencjonalna powłoka
wielowarstwowa
Soczewka

Bez powłoki
Światło
padające

Światło odbite
Powłoka nanokrystaliczna
Soczewka

Powłoka nanokrystaliczna

(Od lewej) Bez powłoki, zintegrowana
powłoka antyodblaskowa Nikon, powłoka
nanokrystaliczna

Powłoka flourowa soczewek firmy Nikon
Powłoka fluorowa soczewek Nikon skutecznie odpycha kurz, krople
wody, tłuszcz i brud, co pozwala z łatwością usunąć zanieczyszczenia,
które przykleją się do powierzchni soczewek. Dzięki technologii
materiałowej firmy Nikon, powłoka fluorowa zapewnia większą trwałość
i odporność na ścieranie. W porównaniu z podobnymi powłokami
innych producentów powłoka fluorowa Nikon jest odporniejsza na
ścieranie podczas czyszczenia i gwarantuje dłuższą ochronę. Działanie
przeciwodblaskowe również przyczynia się do poprawy kontrastu
zdjęć.

Soczewka Fresnela
(PF, Phase Fresnel)

Soczewka Fresnela (PF, Phase Fresnel)

Wzajemna kompensacja eliminuje
aberrację chromatyczną

Im mniejsza długość fali,
tym większa ogniskowa dla tej fali
Światło białe

Niebieski

Zielony

Czerwony

Kąt kontaktu statycznego: 110˚

Kąt kontaktu statycznego: 40˚

Z powłoką fluorową

Bez powłoki

[Uwaga]
Ze względu na charakterystykę soczewki Fresnela (PF, Phase Fresnel), której działanie opiera się
na zjawisku dyfrakcji światła, występowanie w obszarze kadru silnego źródła światła lub wnikanie
do obiektywu światła spoza kadru może być przyczyną występowania w pewnych warunkach
fotografowania kolorowej flary w kształcie pierścienia. To zjawisko można zminimalizować przy użyciu
funkcji PF Flare Control (Kontrola flary PF) w programie Capture NX-D. Więcej informacji zawiera instrukcja
obsługi oprogramowania. Oprogramowanie Capture NX-D jest dostępne do pobrania na naszej stronie
internetowej. Należy pobrać i zainstalować najnowszą wersję.

Zdjęcia porównawcze działania funkcji PF Flare Control (Kontrola flary PF)

Przy współczynniku załamania wynoszącym ponad 2,0 soczewka HRI
udostępnia efekty porównywalne z uzyskiwanymi za pomocą kilku
Normalnych soczewek i jest w stanie skompensować krzywiznę pola oraz
aberracje sferyczne, W związku z tym soczewki HRI zapewniają doskonałą
optykę w bardziej kompaktowym korpusie.

Zdjęcie oryginalne
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Ilustracja poglądowa
przedstawiająca soczewkę
Frsmela (PF, Phase Fresnel)

Każdy obiektyw tworzy obraz w płaszczyźnie obrazowej z wykorzystaniem
zjawiska refrakcji światła. Stopień refrakcji (załamania) światła różni się w
zależności od koloru (długości fali), a licząc od obiektywu, obraz jest tworzony
w następującej kolejności kolorów: niebieski (B), zielony (G) i czerwony (R).
Nieprawidłowe odwzorowanie kolorów, nazywane aberracją chromatyczną,
powoduje efekt „rozlania” koloru skutkujący pogorszeniem jakości obrazu
wykonanych zdjęć.

Szkło ED/Super ED
Firma Nikon jako pierwszy na świecie
producent aparatów fotograficznych
opracowała szkło o superniskiej dyspersji (ED),
aby minimalizować problemy
z korekcją chromatyczną optyki. Szkło
optyczne ED, podobnie jak fluoryt,
oferuje anomalną dyspersję, co pomaga
ograniczyć widmo wtórne. W przypadku
obiektywów z soczewkami ze zwykłego szkła
optycznego wraz ze wzrostem ogniskowej
coraz trudniejsze staje się korygowanie
aberracji chromatycznej powodującej
efekt kolorowych obwódek. Opracowane
przez firmę Nikon szkło ED o superniskiej
dyspersji skutecznie koryguje takie aberracje
chromatyczne jest stosowane w wielu
obiektywach NIKKOR dla wiernego odwzorowania obrazu. Firma Nikon stworzyła też szkło
Super ED o jeszcze niższej dyspersji i większej
skuteczności eliminowania widma wtórnego,
którego zastosowanie jeszcze skuteczniej
redukuje aberrację chromatyczną i inne
aberracje optyczne.

Opracowana przez firmę Nikon soczewka Fresnela (PF,
Phase Fresnel) dzięki wykorzystaniu zjawiska dyfrakcji
światła skutecznie eliminuje aberrację chromatyczną*.
W połączeniu z soczewką ze zwykłego szkła niezwykle
skutecznie eliminuje aberrację chromatyczną.
W porównaniu z wieloma obiektywami,
wyposażonymi w układ optyczny wykorzystujący
zjawisko refrakcji światła, technologia ta pozwala na
konstruowanie obiektywów charakteryzujących się
mniejszymi wymiarami, mniejszą masą i mniejszą
liczbą soczewek.

Powłoka nanokrystaliczna

Funkcja PF Flare Control
(Kontrola flary PF) aktywna
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TECHNOLOGIA OBIEKTYWÓW NIKKOR
Redukcja drgań (VR)
Moduł redukcji drgań
Działanie stosowanego w obiektywach
w obiektywie
NIKKOR systemu redukcji drgań
(VR) opiera się na wykrywaniu drgań
aparatu przez czujnik modułu VR,
Przetwornik obrazu
które w czasie rzeczywistym sterują
Kierunek ruchu
ruchem odpowiedniej grupy optyczMechanizm redukcji drgań
nej wewnątrz obiektywu. Pozwala to
na utrzymanie nieruchomego obrazu
na matówce podczas kadrowania i na matrycy podczas fotografowania
i filmowania. Wykorzystanie tego systemu daje efekt odpowiadający
wykonywaniu zdjęć z czasem naświetlania krótszym nawet o 4,5 stopnia*,
umożliwiając rejestrowanie nieporuszonych zdjęć wydarzeń sportowych,
niedoświetlonych krajobrazów i innych scenerii przy fotografowaniu z ręki.

Cichy silnik falowy

Wyłączona redukcja drgań

Włączona redukcja drgań

Silnik krokowy

Wbudowana funkcja redukcji drgań może być przydatna w różnych warunkach

Wykrywanie panoramowania przy fotografowaniu poruszających się obiektów

Optymalizacja każdego obiektywu
Opracowana przez firmę Nikon wbudowana funkcja redukcji drgań
(VR) jest zoptymalizowana pod kątem każdego obiektywu. Na przykład
makroobiektyw może służyć do fotografowania zbliżeń kwiatów. Fotograf zwykle
wykonuje tę czynność, klęcząc lub kucając. Z kolei w przypadku obiektywów
zmiennoogniskowych o dużym zakresie ogniskowych właściwości rozmycia tła
przy najdłuższej i najkrótszej ogniskowej mogą się znacznie różnić. Uwzględniając
odmienne warunki fotografowania i różne dane techniczne, specjaliści z firmy Nikon
dobierają najbardziej odpowiednie parametry redukcji drgań (VR) i przeprowadzają
ponad 10 000 testów fotograficznych, aby dopracować unikatowe algorytmy. To
kolejna zaleta systemu redukcji drgań wbudowanego w obiektyw.

Gdy trzeba podkreślić ruch
obiektu podczas panoramowania,
mechanizm redukcji drgań (VR)
firmy Nikon wykrywa ruch aparatu
spowodowany panoramowaniem
i automatycznie wyłącza funkcję
korygowania poruszenia.
W przypadku obiektu
poruszającego się poziomo
korygowane jest tylko poruszenie
w kierunku pionowym. W przypadku obiektywów VR wyposażonych w tryb
„Aktywny” należy do ujęć z panoramowaniem wybierać tryb Normalny.

Dwa algorytmy
Długotrwałe patrzenie przez wizjer na obraz, do którego stosowana jest pełna
korekta poruszenia, może u niektórych fotografów powodować dolegliwości
przypominające chorobę lokomocyjną. Aby temu zapobiegać, firma Nikon
opracowała wyjątkowy algorytm stosowany podczas naciśnięcia spustu migawki
do połowy. Ten pierwszy algorytm koryguje poruszenie z nieco mniejszą
intensywnością. W chwili naciśnięcia spustu migawki do końca uruchamiany jest
drugi algorytm, aby uzyskać maksymalną kompensację drgania aparatu podczas
naświetlania i zapewnić ostre zdjęcie.

W chwili wyzwolenia migawki moduł redukcji drgań (VR) w obiektywie powraca do
położenia centralnego (w osi optycznej) z pozycji niecentralnej, która jest wynikiem
działania systemu redukcji drgań. Chociaż zakres przesunięcia modułu redukcji
drgań (VR) w obiektywie jest ograniczony, środkowanie obiektywu gwarantuje
równe przesunięcie w każdym kierunku i zapewnia najwyższą skuteczność redukcji
drgań.
Duża skuteczność korygowania poruszenia
Uważa się, że czas otwarcia migawki
Obiektyw AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E
wynoszący 1/[ogniskowa
ED VR przy ogniskowej 500 mm
(mm)] lub dłuższy grozi
poruszeniem zdjęcia, jednak
Stopi eń
nie zawsze tak jest
poruszenia
VR wyłączone
VR włączone (4,5 stopnia)
ze względu na różnice
w umiejętnościach fotografów
Efekt: 4,5 stopnia
oraz możliwościach
obiektywów i aparatów.
Dlatego inżynierowie
Czas otwarcia
z firmy Nikon zajęli się
1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 migawki [s]
porównywaniem par zdjęć
zgodnie ze standardem
stowarzyszenia Camera & Imaging Products
Association, porównując zdjęcia wykonane z włączoną
i wyłączoną redukcją drgań (VR). W ten sposób potwierdzono, że redukcja drgań (VR)
daje efekt odpowiadający skróceniu czasu otwarcia migawki nawet o 4,5 stopnia*.
Pozwala to fotografom używać dłuższych niż zwykle czasów otwarcia migawki, aby
uzyskać nowe możliwości wykonywania ostrych, nieporuszonych zdjęć.
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W obiektywie AF-P autofokus jest napędzany silnikiem krokowym STM.
Działanie silnika jest synchronizowane impulsami elektrycznymi — jeden
impuls powoduje obrót silnika o jeden krok. Takie rozwiązanie zapewnia
krótki czas reakcji oraz precyzję sterowania startem i zatrzymaniem,
a prosta konstrukcja mechaniczna silnika pozwala na niezwykle ciche
działanie. Jest to przydatne podczas rejestrowania filmów, a także
w sytuacjach, kiedy odgłosy z aparatu mogą stanowić problem.
[UWAGA] Ta funkcja nie jest obsługiwana przez wszystkie aparaty. Nawet w przypadku
obsługujących tę funkcję modeli może być wymagane uaktualnienie oprogramowania
sprzętowego.

• Obiektywy VR z trybem „Aktywny” wymieniono na stronach 48-51.

Funkcja redukcji drgań dla zdjęć ze statywu
Ta funkcja automatycznie odróżnia drgania statywu od drgania samego aparatu
na podstawie ich częstotliwości i zmienia algorytm, aby skutecznie korygować
poruszenie spowodowane drobnymi ruchami statywu.
• Obiektywy VR z tą funkcją wymieniono na stronach 48-51.

Trzy tryby redukcji drgań (VR) do różnych sytuacji
Centrowanie przed ekspozycją

Tryb M/A (ręczny/automatyka z preselekcją)

Oryginalny silnik ultradźwiękowy SWM firmy Nikon zamienia fale
ruchome w energię obrotową niezbędną do poruszania soczewek
używanych do ustawiania ostrości. Dostępne są dwa rodzaje silników
SWM: pierścieniowy i kompaktowy. Typ używanego silnika jest
precyzyjnie dobierany do parametrów i konstrukcji danego obiektywu.
Każdy obiektyw NIKKOR AF-S z tymi silnikami charakteryzuje się
niezwykle płynnym, cichym i precyzyjnym autofokusem, sprawdzającym
się zarówno przy zdjęciach ogólnych, jak i w sytuacjach ekstremalnych,
takich jak zawody sportowe czy zdjęcia przyrody.

Tryb Normalnej redukcji drgań
Tryb Normalny jest zalecany do większości typowych ujęć. W tym trybie powolne
i szerokie ruchy aparatu są traktowane jako zmiana kompozycji ujęcia przez
fotografa, co powoduje ograniczone zastosowanie korekcji poruszenia. Tryb
Normalny obejmuje również automatyczne wykrywanie panoramowania.
Tryb „Aktywny”
Podczas fotografowania z poruszającego się pojazdu lub w innej niestabilnej
pozycji obiektyw może niekiedy nieprawidłowo interpretować ruchy aparatu
i zamiary fotografa. W takim przypadku można wybrać tryb „Aktywny”, aby
zwiększyć kompensację drgań, uzyskując bardziej stabilny obraz w wizjerze i
jeszcze ostrzejsze zdjęcia.
• Obiektywy VR z trybem „Aktywny” wymieniono na stronach 48-51.

Tryb SPORT
Tryb SPORT jest szczególnie przydatny podczas
fotografowania zawodów, ponieważ zapewnia
stabilny obraz w wizjerze, nawet podczas
śledzenia obiektów poruszających się
w nieprzewidywalny sposób. Efekt ten można
uzyskać także podczas panoramowania
z ręki i nagrywania filmu. Bardziej stabilny obraz w wizjerze można uzyskać,
korzystając ze statywu lub monopodu. Do fotografowania nieruchomych obiektów
zalecany jest tryb normalny, który pozwala na lepszą korektę poruszenia.
• Obiektywy VR z trybem „Sport” opisano na stronach 48-51.

n Zintegrowana powłoka antyodblaskowa Nikon
Opracowana przez firmę Nikon wielowarstwowa
powłoka obiektywu zapewnia doskonałą
transmisję światła w szerszym paśmie
długości fali. Nawet w przypadku obiektywów
zmiennoogniskowych o dużej liczbie soczewek,
powłoka skutecznie redukuje efekty poświaty i
odblasku typowe dla ujęć wykonywanych pod
światło, pozwalając uzyskać kontrastowe zdjęcia
o bogatych przejściach tonalnych. Rewelacyjne
zrównoważenie i odwzorowanie kolorów
pozwala uzyskać doskonałe wyniki. Skutecznie
ograniczane są też częste w aparatach cyfrowych
odblaski i poświaty spowodowane odbiciami
wewnętrznymi. Powłoka ta jest nakładana na
wszystkie obiektywy w aktualnej ofercie NIKKOR.
n Menisk ochronny
Dostępne wyłącznie w obiektywach NIKKOR
meniski ochronne są mocowane z przodu
jasnych superteleobiektywów. Zwykłe,
płaskie elementy ochronne pozwalają światłu
wpadającemu do obiektywu odbijać się od
powierzchni kliszy lub przetwornika, szczególnie
w przypadku mocnego oświetlenia punktowego.
Światło to ponownie odbija się od menisku
ochronnego, powodując efekt poświaty. Wklęsłe
meniski ochronne w obiektywach NIKKOR
istotnie ograniczają ilość ponownie odbijanego
światła, co oznacza wyraźniejsze zdjęcia
z mniejszą poświatą.

Dzięki trybowi M/A wystarczy poruszyć pierścieniem ustawiania ostrości,
by niemal natychmiast przejść z autofokusa na ręczne ustawianie ostrości.
Pozwala to płynnie przejść do precyzyjnego ręcznego ustawiania ostrości
bez odrywania oka od wizjera.

Tryb A/M (ręczny z priorytetem automatycznym)
Również ten tryb pozwala łatwo przejść z autofokusa
na ręczne ustawianie ostrości podczas pracy
AF, Czułość przełącznika trybów została jednak
zmniejszona, by zapobiec przypadkowemu,
niezamierzonemu przełączeniu na ręczne ustawianie
ostrości podczas fotografowania.

Przełącznik trybu A-M
Użytkownicy przyzwyczajeni do konwencjonalnych obiektywów
z ręcznym ustawianiem ostrości mogą teraz równie płynnie ustawiać
ostrość w trybie manualnym dzięki wbudowaniu w korpus obiektywu
mechanizmu zapewniającego odpowiednie obracanie pierścienia
ustawiania ostrości. Obiektywy AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II,
AF-S DX Zoom-NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G ED II oraz AF-S DX NIKKOR
55-200mm f/4-5.6G ED VR II są wyposażone w przełącznik trybu A-M,
a pierścień ustawiania ostrości obraca się w tych modelach podczas pracy
autofokusa.

n Sygnał wyjściowy informacji o odległości
Informacje o odległości obiektu od aparatu
są rejestrowane przez wewnętrzny czujnik
podłączony do pierścienia ustawiania ostrości.
Sygnał odległości jest następnie przesyłany
do korpusu aparatu, umożliwiając precyzyjną
kontrolę ekspozycji wykorzystywaną przez funkcje
matrycowego pomiaru ekspozycji 3D-Color
i zrównoważonego błysku wypełniającego II/III
i-TTL. Każdy z obiektywów z serii AF-D, AF-S, PC i
PC-E emituje sygnał odległości.
n Obiektywy typu E
Wewnątrz korpusu tych obiektywów znajduje
się elektromagnetyczny mechanizm przysłony
sterowany sygnałami elektronicznymi
z aparatu. Zapewnia to niezwykle dokładną
regulację przysłony, nawet podczas stosowania
telekonwertera z superteleobiektywem*.
* Występują pewne ograniczenia

n Obiektywy typu G
W przypadku tego rodzaju obiektywów
przysłonę zawsze ustawia się z korpusu
aparatu, gdyż na obiektywie nie ma pierścienia
przysłony. Dzięki zaawansowanemu sterowaniu
przysłoną możliwe jest korzystanie ze stabilnego
i szybkiego trybu seryjnego, nawet przy
mniejszych otworach przysłony*.
* Występują pewne ograniczenia

n Zaokrąglony otwór przysłony
W przypadku zwykłej przysłony na zdjęciach
z punktowymi źródłami światła (latarniami
ulicznymi lub nocnymi światłami często widać
promienie światła rozchodzące się z obrazów
tych źródeł światła. Wykonany ze specjalnych
segmentów zaokrąglony otwór przysłony
zapewnia piękny, naturalnie okrągły kształt
nieostrych elementów kadru.
n Ogniskowanie wewnętrzne
W tej metodzie ogniskowania soczewki obiektywu
są podzielone na grupę przednią, środkową i tylną,
a podczas ustawiania ostrości porusza się jedynie
grupa środkowa.
n Ogniskowanie tylne
W systemie ogniskowania tylnego firmy Nikon
(RF) podczas ustawiania ostrości porusza się
jedynie grupa tylna.
n System korekcji bliskiego zakresu
Jedną z najistotniejszych innowacji firmy Nikon
w metodach ogniskowania jest system korekcji
bliskiego zakresu (CRC), który zapewnia lepszą
jakość obrazu podczas wykonywania zdjęć z małych
odległości, pozwalając korzystać z większego zakresu
ustawiania ostrości. W obiektywach wyposażonych
w CRC podczas ustawiania ostrości, wybrane grupy
soczewek poruszają się niezależnie od siebie, dbając
o zapewnienie najwyższej możliwej ostrości obrazu.

* Zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association. Wartość jest
osiągana w następujących warunkach: obiektyw DX jest podłączony do lustrzanki formatu DX,
obiektyw FX jest podłączony do lustrzanki formatu FX. Obiektyw o zmiennej ogniskowej jest
ustawiony na najdłuższą ogniskową. Efekt redukcji drgań (VR) w stopniach dla poszczególnych
obiektywów podano na stronach 48-51.
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DAN E TECH N IC ZN E
■ Obiektywy NIKKOR Z [str. 7–9.]
Konstrukcja
obiektywu
[grupy/
soczewki]

Nazwa obiektywu

Kąt widzenia
z aparatami
formatu FX

Kąt widzenia
z aparatami
formatu DX

Redukcja drgań (VR)
System ustawiania
ostrości*1

Efekt w
stopniach*2

Tryb VR

Redukcja
drgań
statywu

Liczba
segmentów
przysłony

Minimalna
przysłona

Minimalna odległość
ustawiania
ostrości [m]*3

Maksymalna
skala
odwzorowania
[x]

Masa [g]

Średnica x długość
[mm]*4

Średnica filtra
[mm]

Typ pokrywki
obiektywu

Osłona
obiektywu*5

Futerał na
obiektyw

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

Zatrzaskiwany HB-86 (w komplecie) CL-C1 (w komplecie)

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

15/17

84˚-34˚20'

61˚-22˚50'

IF (wielosilnikowy AF)

–

–

–

9

22

0,38

0,22

805

89 x 126

82

Zatrzaskiwany HB-87 (w komplecie) CL-C2 (w komplecie)

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

Zatrzaskiwany HB-85 (w komplecie) CL-C1 (w komplecie)

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

9/11

63˚

44˚

RF (wielosilnikowy AF)

–

–

–

9

16

0,25

0,19

370

73 x 86

62

Zatrzaskiwany HB-89 (w komplecie) CL-C1 (w komplecie)

NIKKOR Z 50mm f/1.8S

9/12

47˚

31˚30'

IF

–

–

–

9

16

0,4

015

415

76 x 86,5

62

Zatrzaskiwany HB-90 (w komplecie) CL-C1 (w komplecie)

Konstrukcja
obiektywu
[grupy/
soczewki]

Kąt widzenia
z aparatami
formatu FX

Kąt widzenia
z aparatami
formatu DX

System ustawiania
ostrości*1

Efekt w
stopniach*2

Tryb VR

Redukcja
drgań
statywu

Liczba
segmentów
przysłony

Minimalna
przysłona

Minimalna odległość
ustawiania
ostrości [m]*3

Maksymalna
skala
odwzorowania
[x]

Masa [g]

Średnica x długość
[mm]*4

Średnica filtra
[mm]

3,5

Normalny

√

■ Obiektywy NIKKOR F [str. 11–40.]
Nazwa obiektywu

Redukcja drgań (VR)

Typ pokrywki
obiektywu

Osłona
obiektywu*5

Futerał na
obiektyw

■ SZEROKOKĄTNE OBIEKTYWY ZMIENNOOGNISKOWE NIKKOR [str. 11–13.]
AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR

11/14

—

109°-70°

IF

7

22-29

0,22

0,17

230

77,0 × 73,0

72

Zatrzaskiwany

HB-81 (w komplecie)

CL-1015 (w komplecie)

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

Zatrzaskiwany

HB-23 (w komplecie)

CL-1118 (w komplecie)

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

Zatrzaskiwany

HB-23 (w komplecie)

CL-S2 (opcjonalne)

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

—

Nasuwany

Wbudowany

CL-M3 (w komplecie)

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

12/17

107˚-63˚

83˚-44˚

IF

9

22

0,28*10

0,24

680

82,5 × 125

77

Zatrzaskiwany

HB-23 (w komplecie)

CL-1120 (w komplecie)

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

Zatrzaskiwany

HB-23 (w komplecie)

CL-76 (w komplecie)

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

Zatrzaskiwany

HB-66 (w komplecie)

CL-1118 (w komplecie)

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

13/17

—

83˚-20˚

IF

4,0

Normalny/Aktywny

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

11/17

—

83˚-18˚50'

IF

3,5

Normalny/Aktywny

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

10/14

—

79˚-28˚50'

IF

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

9/12

—

76˚-28°50’

IF

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

9/12

—

76˚-28°50’

IF

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

8/11

—

76˚-28˚50'

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

11/15

—

76˚-15˚20'

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

12/17

—

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

12/16

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

14/19

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

2,5

Normalny

■ STANDARDOWE OBIEKTYWY ZMIENNOOGNISKOWE NIKKOR [str. 14–18.]
√

22-32

0,35

0,22

480

80 × 85,5

72

Zatrzaskiwany

HB-75 (w komplecie)

CL-1218 (opcjonalne)

22-36

0,38

0,21

485

72 × 85

67

Zatrzaskiwany

HB-39 (w komplecie)

CL-1015 (w komplecie)

9

22

0,36*11

0,20

755

85,5 × 110,5

77

Zatrzaskiwany

HB-31 (w komplecie)

CL-1120 (w komplecie)

7

22-38

0,25

0,38

205

64,5 × 62,5

55

Zatrzaskiwany HB-N106 (opcjonalne) CL-0815 (opcjonalne)

4,0

Normalny

7

22-38

0,25

0,38

195

64,5 × 62,5

55

Zatrzaskiwany HB-N106 (opcjonalne) CL-0815 (opcjonalne)

4,0

Normalny

7

22-36

0,28 (0,25)*6

0,30 (0,36)*6

195

66 × 59,5

52

Zatrzaskiwany

HB-69 (opcjonalne)

CL-0815 (opcjonalne)

IF

3,5

Normalny

7

22-38

0,45

0,20

420

76 × 89

67

Zatrzaskiwany

HB-32 (w komplecie)

CL-1018 (w komplecie)

76˚-11˚30'

IF

4,0

Normalny

7

22-38

0,45

0,23

490

78 × 97

67

Zatrzaskiwany

HB-32 (opcjonalne)

CL-1018 (opcjonalne)

—

76˚-8˚

IF

3,5

Normalny/Aktywny

7

22-36

0,5

0,22

565

77 × 96,5

72

Zatrzaskiwany

HB-35 (w komplecie)

CL-1018 (w komplecie)

—

76˚-5˚20'

IF

3,5

Normalny/Aktywny

9

22-32

0,45*12

0,31

830

83 × 120

77

Zatrzaskiwany

HB-58 (w komplecie)

CL-1120 (w komplecie)

12/16

—

76˚-5˚20'

IF

4,0

Normalny

7

22-40

0,48

0,29

550

78,5 × 99

67

Zatrzaskiwany

HB-39 (opcjonalne)

CL-1018 (opcjonalne)

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

16/20

84˚-34˚20'

61˚-22˚50'

IF

4,0

Normalny/Aktywny

9

22

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

0,28

1070

88 × 154,5

82

Zatrzaskiwany

HB-74 (w komplecie)

CL-M3 (w komplecie)

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

Zatrzaskiwany

HB-40 (w komplecie)

CL-M3 (w komplecie)

0,17 (0,5)*8

545

78,5 × 82,5

72

Zatrzaskiwany

HB-25 (w komplecie)

CL-S2 (opcjonalne)

465

78 × 82

72

Zatrzaskiwany

HB-63 (w komplecie)

CL-1118 (w komplecie)

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

11/15

84˚-28˚30'

61˚-18˚50'

IF

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

11/16

84˚-28˚30'

61˚-18˚50'

IF

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

13/17

84˚-20˚20'

61˚-13˚20'

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

14/19

75˚-8˚10'

53˚-5˚20'

IF

√

7
7

√

9

22-32

0,5 (0,21)*8

4,0

Normalny

7

22-29

0,38

0,22

IF

3,5

Normalny/Aktywny

9

22

0,45

0,23

710

84 × 103,5

77

Zatrzaskiwany

HB-53 (w komplecie)

CL-1218 (w komplecie)

IF

3,5

Normalny/Aktywny

9

22-38

0,5

0,31

800

83 × 114,5

77

Zatrzaskiwany

HB-50 (w komplecie)

CL-1120 (w komplecie)

4,0

Normalny

7

22-32

1,1

0,23

300

70,5 × 83

52

Zatrzaskiwany

HB-37 (opcjonalne)

CL-0915 (opcjonalne)

3,0

Normalny

9

22-29

1,4

0,27

530

76,5 × 123

58

Zatrzaskiwany

9

22

1,1

0,21

1430

88,5 × 202,5

77

Zatrzaskiwany

HB-78 (w komplecie)

9

32

1,0

0,27

850

78 × 178,5

67

Zatrzaskiwany

HB-60 (w komplecie) CL-1225 (w komplecie)

9

32-40

1,2

0,25

680

80,5 × 146,0

67

Zatrzaskiwany

HB-82 (w komplecie) CL-1022 (w komplecie)

9

32-40

1,5

0,24

745

80 × 143,5

67

Zatrzaskiwany

HB-36 (w komplecie) CL-1022 (w komplecie)

■ TELEOBIEKTYWY ZMIENNOOGNISKOWE NIKKOR [str. 19–24.]
AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II

9/13

—

28˚50'-8˚

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

11/17

—

28˚50'-5˚20'

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

18/22

34˚20’-12˚20’

22˚50’-8˚

IF

4,0

Normalny/Sport

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

14/20

34˚20'-12˚20'

22˚50'-8˚

IF

4,0

Normalny/Aktywny

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

Normalny/Sport

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

12/17

34˚20'-8˚10'

22˚50'-5˚20'

IF

2,5

Normalny/Aktywny

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

10/14

—

22˚50’-5˚20’

IF

4,0

Normalny

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

10/14

—

22˚50’-5˚20’

IF

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

11/16

30˚10'-12˚20'

20˚-8˚

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

12/20

30˚10'-6˚10'

20˚-4˚

Bez wbudowanego telekonwertera:

19/27

13˚40'-6˚10'

9˚-4˚

Z wbudowanym telekonwerterem:

24/35

9˚50'-4˚30'

6˚20'-2˚50'

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

17/24

12˚20'-6˚10'

8˚-4˚

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

12/19

12˚20'-5˚

8˚-3˚10'

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

48

IF

4,0

Normalny/Aktywny

√

√

√

√

CL-M2 (w komplecie)

7

22-32

1,1

0,22

415

72 × 125

58

Zatrzaskiwany

HB-77 (opcjonalne)

22-32

1,1

0,22

400

72 × 125

58

Zatrzaskiwany

HB-77 (opcjonalne)

CL-1020 (opcjonalne)

9

22

1,8 (1,5)*7

0,13 (0,17)*7

1300

87 × 187

77

Zatrzaskiwany

HB-7 (opcjonalne)

CL-43A (w komplecie)

9

32-40

1,75 (1,5)*6

0,17 (0,19)*6

1570 (1480)*16

95,5 × 203

77

Zatrzaskiwany

HB-65 (w komplecie)

CL-M2 (w komplecie)

3500*19

128 × 362,5*19

40,5

Nasuwany

HK-41 (w komplecie)

CL-L2 (w komplecie)

CL-1020 (opcjonalne)

4,0

Normalny/Sport

√

9

IF

3,0

Normalny/Aktywny

√

9

32

2 (1,95)*6

0,26 (0,27)*6

3360

124 × 365,5

52

Nasuwany

HK-30 (w komplecie)

CL-L2 (w komplecie)

IF

4,5

Normalny/Sport

√

9

32

2,2

0,22

2300 (2090)*16

108 × 267,5

95

Zatrzaskiwany

HB-71 (w komplecie)

CL-1434 (w komplecie)

IF

45

2

0,25
0,36

W poniższych aparatach autofokus działa
tylko w przypadku korzystania z podanych
rodzajów obiektywów.
• D3500/D3400: obiektywy AF-S (typu E lub
G) i AF-P
• D5600/D5500/D5300/D5200/D3300:
obiektywy AF-S, AF-P, AF-I (w przypadku
obiektywów AF-P może być konieczne
uaktualnienie oprogramowania
sprzętowego)
• Seria D40/D60/D5100/D5000/ D3200/
D3100/D3000: obiektywy AF-S i AF-I

HB-57 (w komplecie) CL-1020 (w komplecie)

7

32

*1 Charakterystyka optyczna systemu
wewnętrznego ustawiania ostrości
(IF) oznacza, że im mniejsza odległość
zdjęciowa, tym krótsza ogniskowa.
*2 Zgodnie ze standardem stowarzyszenia
Camera & Imaging Products Association.
Ta wartość jest osiągana w następujących
warunkach: obiektyw DX jest podłączony
do cyfrowej lustrzanki jednoobiektywowej
formatu DX, obiektyw FX jest podłączony
do cyfrowej lustrzanki jednoobiektywowej
formatu FX, a teleobiektyw jest ustawiony w
pozycji maksymalnego zoomu.
*3 Minimalna odległość zdjęciowa to
odległość między znacznikiem płaszczyzny
ogniskowej aparatu a fotografowanym
obiektem.
*4 Odległość od kołnierza mocowania
obiektywu.
*5 Nazwy osłon przeciwsłonecznych
oznaczają ich rodzaj: HB (bagnetowe),
HN (nakręcane), HK (nasuwane), HS
(zatrzaskiwane) i HR (nakręcane gumowe).
*6 Liczba w ( ) dotyczy ręcznego ustawiania
ostrości.
*7 Liczba w ( ) dotyczy trybu makro.
*8 Liczba w ( ) dotyczy trybu makro przy
maksymalnych 85 mm.
*9 W zakresie 18–24 mm.
*10 W zakresie 20 –28 mm.
*11 Przy 35 mm.
*12 Przy 300 mm.
*13 W zakresie 35–50 mm.
*14 Przy ogniskowej 24, 28, 70 mm.
*15 W zestawie pierścień do mocowania na
statywie.
*16 Liczba w ( ) to masa bez pierścienia do
mocowania na statywie.
*17 System korekcji bliskiego zakresu (CRC)
*18 Używanie funkcji przesuwania i/lub
pochylania może w niektórych sytuacjach
powodować efekt winietowania.
*19 Zgodnie ze standardem stowarzyszenia
Camera & Imaging Products Association.

Z obiektywami typu E wyposażonymi
w elektromagnetyczny mechanizm
przysłony współpracują aparaty D5, Df,
D850, D750, D700, D610, D600, D500, D7500,
D7200, D7100, D7000, D5600, D5500, D5300,
D5200, D5100, D5000, D3500, D3400, D3300,
D3200, D3100 oraz aparaty z serii D4, D3,
D810, D800, D300 i Nikon 1 z mocowaniem
FT1.
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DAN E TECH N IC ZN E
Redukcja drgań (VR)

Liczba
segmentów
przysłony

Minimalna
przysłona

Minimalna odległość
ustawiania
ostrości [m]*3

Maksymalna
skala
odwzorowania
[x]

Masa [g]

Średnica x długość
[mm]*4

Średnica filtra
[mm]

Typ pokrywki
obiektywu

Osłona
obiektywu*5

Futerał na
obiektyw

7

22

0,2

0,15

670

87 × 86,5

Filtr żelatynowy

Nasuwany

Wbudowany

CL-S2 (w komplecie)
CL-1015 (w komplecie)

Konstrukcja
obiektywu
[grupy/
soczewki]

Kąt widzenia
z aparatami
formatu FX

Kąt widzenia
z aparatami
formatu DX

System ustawiania
ostrości*1

AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED

12/14

114˚

90˚

RF

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

11/13

94˚

70˚

RF

AF NIKKOR 20mm f/2.8D*17

9/12

94˚

70˚

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED

10/12

84˚

61˚

RF

AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED

9/12

84˚

61˚

RF

AF NIKKOR 24mm f/2.8D*17

9/9

84˚

61˚

AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED

11/14

75˚

53˚

RF

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

9/11

75˚

53˚

RF

AF NIKKOR 28mm f/2.8D

6/6

74˚

53˚

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

7/10

63˚

44˚

AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED

8/11

63˚

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

6/8

—

AF NIKKOR 35mm f/2D

5/6

62˚

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

7/8

46˚

AF NIKKOR 50mm f/1.4D

6/7

46˚

31˚30'

7

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

6/7

47˚

31˚30'

7

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

6/7

47˚

31˚30'

7

16

Nazwa obiektywu

Efekt w
stopniach*2

Tryb VR

Redukcja
drgań
statywu

■ OBIEKTYWY STAŁOOGNISKOWE NIKKOR [str. 25–35.]

7

16

0,2

0,23

355

82,5 × 80,5

77

Zatrzaskiwany

HB-72 (w komplecie)

7

22

0,25

0,12

270

69 × 42,5

62

Zatrzaskiwany

HB-4 (opcjonalne)

CL-S2 (opcjonalne)

9

16

0,25

0,18

620

83 × 88,5

77

Zatrzaskiwany

HB-51 (w komplecie)

CL-1118 (w komplecie)
CL-1015 (w komplecie)

7

16

0,23

0,20

355

77,5 × 83

72

Zatrzaskiwany

HB-76 (w komplecie)

7

22

0,3

0,11

270

64,5 × 46

52

Zatrzaskiwany

HN-1 (opcjonalne)

CL-0715 (opcjonalne)

9

16

0,28

0,17

645

83,0 × 100,5

77

Zatrzaskiwany

HB-83 (w komplecie)

CL-1118 (w komplecie)

HB-64 (w komplecie) CL-0915 (w komplecie)

7

16

0,25

0,21

330

73 × 80,5

67

Zatrzaskiwany

7

22

0,25

0,17

205

65 × 44,5

52

Zatrzaskiwany

HN-2 (opcjonalne)

CL-0715 (opcjonalne)

RF

9

16

0,3

0,19

600

83 × 89,5

67

Zatrzaskiwany

HB-59 (w komplecie)

CL-1118 (w komplecie)

44˚

RF

7

16

0,25

0,23

305

72 × 71,5

58

Zatrzaskiwany

HB-70 (w komplecie) CL-0915 (w komplecie)

44˚

RF

7

22

0,3

0,16

200

70 × 52,5

52

Zatrzaskiwany

HB-46 (w komplecie) CL-0913 (w komplecie)

44˚

7

22

0,25

0,23

205

64,5 × 43,5

52

Zatrzaskiwany

HN-3 (opcjonalne)

CL-0715 (opcjonalne)

31˚30'

9

16

0,45

0,14

280

73,5 × 54

58

Zatrzaskiwany

HB-47 (w komplecie)

CL-1013 (w komplecie)

16

0,45

0,14

230

64,5 × 42,5

52

Zatrzaskiwany

HR-2 (opcjonalne)

CL-0715 (opcjonalne)

16

0,45

0,15

190

73 × 52,5

58

Zatrzaskiwany

HB-47 (w komplecie)

CL-1013 (w komplecie)

0,45

0,15

185

72 × 52,5

58

Zatrzaskiwany

HB-47 (w komplecie)

CL-1013 (w komplecie)

HR-2 (opcjonalne)

CL-0715 (opcjonalne)

AF NIKKOR 50mm f/1.8D

5/6

46˚

31˚30'

7

22

0,45

0,15

155

63,5 × 39

52

Zatrzaskiwany

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

6/9

40˚50'

27˚20'

9

16

0,58

0,12

385

85 × 70

72

Zatrzaskiwany

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

Zatrzaskiwany

HB-55 (w komplecie)

CL-1118 (w komplecie)

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

9/9

28˚30'

18˚50'

IF

7

16

0,8

0,12

350

80 × 73

67

Zatrzaskiwany

HB-62 (w komplecie)

CL-1015 (w komplecie)

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

Zatrzaskiwany

HB-79 (w komplecie)

CL-1218 (w komplecie)

AF DC-NIKKOR 105mm f/2D

6/6

23˚20'

15˚20'

RF

9

16

0,9

0,13

640

79 × 111

72

Zatrzaskiwany

Wbudowany

CL-38 (opcjonalne)

AF DC-NIKKOR 135mm f/2D

6/7

18˚

12˚

RF

9

16

1,1

0,13

815

79 × 120

72

Zatrzaskiwany

Wbudowany

CL-38 (opcjonalne)

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

Zatrzaskiwany

Wbudowany

CL-38 (w komplecie)
CL-L1 (w komplecie)

HB-68 (w komplecie) CL-1015 (w komplecie)

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

9/13

12˚20'

8˚

IF

3,0

Normalny/Aktywny

√

9

22

1,9

0,12

2930

124 × 203,5

52

Nasuwany

HK-31 (w komplecie)

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

8/11

8˚10'

5˚20'

IF

3,0

Normalny/Aktywny

√

9

22

2,3 (2,2)*6

0,15 (0,16)*6

2900

124 × 267,5

52

Nasuwany

HK-30 (w komplecie)

CL-L1 (w komplecie)

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

10/16

8˚10'

5˚20'

IF

4,5

Normalny/Sport

√

9

32

1,4

0,24

755

89 × 147,5

77

Zatrzaskiwany

HB-73 (w komplecie)

CL-M3 (w komplecie)

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

Zatrzaskiwany

Wbudowany

CL-M2 (w komplecie)

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

12/16

6˚10'

4˚

IF

4,0

Normalny/Sport

√

9

22

2,6

0,17

3800

159,5 × 358

40,5

Nasuwany

HK-38 (w komplecie)

CT-405 (w komplecie)

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

12/16

5˚

3˚10'

IF

4,0

Normalny/Sport

√

9

22

3,6

0,15

3090

140 × 387

40,5

Nasuwany

HK-34 (w komplecie)

CT-505 (w komplecie)

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

11/19

5˚00'

3˚10'

IF

4,0

Normalny/Sport

√

9

32

3,0

0,18

1460

106 × 237

95

Zatrzaskiwany

HB-84 (w komplecie)

CL-M5 (w komplecie)

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

12/16

4˚10'

2˚40'

IF

4,0

Normalny/Sport

√

9

22

4,4

0,14

3810

166 × 432

40,5

Nasuwany

HK-40 (w komplecie)

CT-608 (w komplecie)

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

13/20

3˚10'

2˚

IF

4,5

Normalny/Aktywny

√

9

32

5,9 (5,8)*6

0,15 (0,15)*6

4590

160 × 461

52

Nasuwany

HK-38 (w komplecie)

CT-801 (w komplecie)

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

Filtr żelatynowy

Nasuwany

HB-80 (w komplecie)

CL-1218 (w komplecie)

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

7/10

—

180˚

7

22

0,14

0,20

305

63 × 62,5

Filtr żelatynowy

Nasuwany

Wbudowany

CL-0715 (w komplecie)

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

5/8

180˚

107˚

7

22

0,25

0,09

290

63 × 57

Montowany od tyłu

Nasuwany

Wbudowany

CL-0715 (opcjonalne)

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

Zatrzaskiwany

HB-61 (w komplecie) CL-0915 (w komplecie)

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

9/12

39˚40'

26˚30'

9

32

0,185

1,00

425

73 × 89

62

Zatrzaskiwany

HB-42 (w komplecie)

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

Zatrzaskiwany

HN-22 (opcjonalne)

CL-0815 (opcjonalne)

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

10/14

—

18˚50'

IF

3,0

Normalny

9

32

0,286

1,00

355

73 × 98,5

52

Zatrzaskiwany

HB-37 (w komplecie)

CL-1018 (w komplecie)

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

12/14

23˚20'

15˚20'

IF

3,0

Normalny

9

32

0,314

1,00

750

83 × 116

62

Zatrzaskiwany

HB-38 (w komplecie)

CL-1020 (w komplecie)

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

Zatrzaskiwany

HN-30 (opcjonalne)

CL-45 (w komplecie)
CL-1120 (w komplecie)

■ SPECJALISTYCZNE OBIEKTYWY NIKKOR [str. 36–40.]
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IF

CL-1018 (w komplecie)

PC NIKKOR 19mm f/4E ED

13/17

97˚

73˚

RF

9

32

0,25

0,18

885

89 × 124

—

Nasuwany

—

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

Zatrzaskiwany

HB-41 (w komplecie)

CL-1120 (w komplecie)

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

Zatrzaskiwany

HB-43 (w komplecie)

CL-1120 (w komplecie)

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

Zatrzaskiwany

HB-22 (w komplecie)

CL-1120 (w komplecie)

*1 Charakterystyka optyczna systemu
wewnętrznego ustawiania ostrości
(IF) oznacza, że im mniejsza odległość
zdjęciowa, tym krótsza ogniskowa.
*2 Zgodnie ze standardem stowarzyszenia
Camera & Imaging Products Association.
Ta wartość jest osiągana w następujących
warunkach: obiektyw DX jest podłączony
do cyfrowej lustrzanki jednoobiektywowej
formatu DX, obiektyw FX jest podłączony
do cyfrowej lustrzanki jednoobiektywowej
formatu FX, a teleobiektyw jest ustawiony w
pozycji maksymalnego zoomu.
*3 Minimalna odległość zdjęciowa to
odległość między znacznikiem płaszczyzny
ogniskowej aparatu a fotografowanym
obiektem.
*4 Odległość od kołnierza mocowania
obiektywu.
*5 Nazwy osłon przeciwsłonecznych
oznaczają ich rodzaj: HB (bagnetowe),
HN (nakręcane), HK (nasuwane), HS
(zatrzaskiwane) i HR (nakręcane gumowe).
*6 Liczba w ( ) dotyczy ręcznego ustawiania
ostrości.
*7 Liczba w ( ) dotyczy trybu makro.
*8 Liczba w ( ) dotyczy trybu makro przy
maksymalnych 85 mm.
*9 W zakresie 18–24 mm.
*10 W zakresie 20 –28 mm.
*11 Przy 35 mm.
*12 Przy 300 mm.
*13 W zakresie 35–50 mm.
*14 Przy ogniskowej 24, 28, 70 mm.
*15 W zestawie pierścień do mocowania na
statywie.
*16 Liczba w ( ) to masa bez pierścienia do
mocowania na statywie.
*17 System korekcji bliskiego zakresu (CRC)
*18 Używanie funkcji przesuwania i/lub
pochylania może w niektórych sytuacjach
powodować efekt winietowania.
*19 Zgodnie ze standardem stowarzyszenia
Camera & Imaging Products Association.
W poniższych aparatach autofokus działa
tylko w przypadku korzystania z podanych
rodzajów obiektywów.
• D3500/D3400: obiektywy AF-S (typu E lub
G) i AF-P
• D5600/D5500/D5300/D5200/D3300:
obiektywy AF-S, AF-P, AF-I (w przypadku
obiektywów AF-P może być konieczne
uaktualnienie oprogramowania
sprzętowego)
• Seria D40/D60/D5100/D5000/ D3200/
D3100/D3000: obiektywy AF-S i AF-I

Z obiektywami typu E wyposażonymi
w elektromagnetyczny mechanizm
przysłony współpracują aparaty D5, Df,
D850, D750, D700, D610, D600, D500, D7500,
D7200, D7100, D7000, D5600, D5500, D5300,
D5200, D5100, D5000, D3500, D3400, D3300,
D3200, D3100 oraz aparaty z serii D4, D3,
D810, D800, D300 i Nikon 1 z mocowaniem
FT1.
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Dane techniczne i sprzęt mogą ulec zmianom bez uprzedniego powiadomienia i bez jakichkolwiek zobowiązań ze strony producenta.
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