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Cada fotógrafo é único. Independentemente das suas ideias, experiência ou visão criativa, 

existe uma objetiva NIKKOR para libertar todo o seu potencial. Com o orgulho e a destreza 

que se foi aperfeiçoando durante os 60 anos de desenvolvimento da objetiva NIKKOR F,  

a Nikon dá agora as boas-vindas à gama NIKKOR Z. Pode contar com mais possibilidades 

fotográficas do que nunca, ao mesmo tempo que continua a desfrutar de uma claridade e 

fiabilidade insuperáveis. Pense em tudo o que podia capturar com estas duas gamas.
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Inovação contínua:  
encaixes F e Z da Nikon

A estreia da original montagem F da Nikon 
em 1959 introduziu também o que é talvez a 
sua inovação tecnológica mais significativa: 
a montagem da objetiva F da Nikon. Desde 
então, o design herdado da montagem 
continuou a ser utilizado sem alterar a sua 
estrutura básica, e a compatibilidade com 
as novas objetivas foi mantida de forma 
consecutiva, o que permite a utilização 
contínua da vasta gama de objetivas NIKKOR, 
incluindo nas câmaras SLR digitais mais 
recentes. Da mesma forma que o encaixe 
F se adaptou aos avanços nas tecnologias 
fotográficas, o novo sistema de encaixe Z 
será adaptado às imagens cada vez mais 
complexas do futuro. O incrível potencial do 
encaixe Z conseguirá, sem dúvida, níveis de 
qualidade ainda maiores.

como o design externo e a sensação de 
operatividade; fatores cuja melhoria é 
levada a cabo no local da produção. A 
melhoria integral da qualidade global 
mediante a redução de produtos 
defeituosos dentro dos procedimentos de 
fabrico tem como resultado uma oferta 
de produtos de alta qualidade para os 
clientes.

Fiabilidade: objetivas fabricadas 
para suportar as condições mais 
exigentes

Todas as objetivas NIKKOR são fabricadas 
para satisfazer os estritos requisitos dos 
clientes. O vidro ótico é meticulosamente 
examinado para garantir que não contém 
imperfeições e, após os processos de 
fundição, esmerilação, polimento e 
revestimento, surge uma das melhores 
objetivas. Depois de montadas no corpo 
das objetivas com precisão, as objetivas e 
as suas montagens são submetidas a uma 
série de testes e inspeções, que incluem 
análise de resistência à temperatura 
e à vibração. Tudo isto é conseguido 
graças à nossa ampla experiência em 
conhecimentos tecnológicos, que foram 
otimizados e automatizados ao longo dos 
anos. Além destes testes incontestáveis, 
os técnicos da Nikon asseguram ainda 
mais o bom desempenho do produto 
final ao inspecionarem minuciosamente 
todos os pormenores de cada objetiva 
terminada. Verificam cuidadosamente 
a estrutura mecânica, a eletrónica, o 
movimento de AF, os mecanismos do zoom 
e da abertura, bem como a resolução 
da objetiva. Por fim, todas as objetivas 
NIKKOR são também submetidas a uma 
inspeção intensiva mesmo antes de 
saírem da fábrica. Tudo isto garante que 
cada objetiva cumpre exatamente a sua 
função prevista: proporcionar o incrível 
desempenho ótico e a extraordinária 
fiabilidade que fazem das objetivas 
NIKKOR a principal opção a nível 
internacional.

Uma história
de desempenho
excecional:
objetivas NIKKOR
A Nikon começou a produzir objetivas com o nome NIKKOR em 1933 e, desde então, 
vendeu mais de 110 milhões de objetivas em todo o mundo. Ao longo dos anos, o nosso 
compromisso constante com a qualidade e a inovação resultou em numerosos avanços 
na indústria fotográfica. Por exemplo, em 1967, a Nikon apresentou a objetiva NIKKOR 
Auto 24mm f/2.8, que incorporava o sistema de Correção a curta distância (CRC), com o 
qual a Nikon foi pioneira e, em 1968, iniciou a produção de objetivas asféricas. Além disso, 
a Nikon desenvolveu o vidro ED (Dispersão superbaixa), que fez a sua primeira aparição 
em 1971 com a teleobjetiva NIKKOR de 300 mm f/2.8 ED, e que atualmente é incorporado 
em muitas outras objetivas NIKKOR. Em 2003, a Nikon produziu a AF-S DX Zoom-NIKKOR 
12-24mm f/4G IF-ED, a primeira objetiva otimizada para as câmaras SLR digitais de formato 
DX da Nikon da série DX NIKKOR. Estes são apenas alguns dos muitos feitos no design 
de objetivas que exemplificam a posição da Nikon como a principal fabricante mundial de 
equipamento fotográfico profissional. As seguintes secções proporcionam informações 
técnicas que o ajudarão a compreender melhor o modo como as objetivas NIKKOR 
proporcionam um desempenho superior e, por isso, constituem o complemento ideal para 
as câmaras SLR da Nikon.

Onde tudo começou:  
fábrica de vidro da Nikon

Para fabricar as melhores lentes, é 
necessário começar com o melhor
vidro ótico. A Nikon é uma das poucas 
fabricantes que, de forma contínua, está 
envolvida em todas as etapas, desde 
o desenvolvimento do vidro ótico até à 
produção final da objetiva. Isto significa que 
a Nikon possui diversas tecnologias
e conhecimentos que outros fabricantes 
não podem oferecer. Por exemplo, as 
instalações de produção do vidro ótico são 
concebidas, montadas e reguladas dentro 
da Nikon. Essas capacidades permitem 
melhorar as instalações para satisfazer as 
especificações requeridas pela Nikon. O 
fabrico de vidro ótico constitui o primeiro 
passo na produção de objetivas NIKKOR e, 
em cada um dos seguintes passos, levam-
se a cabo testes e inspeções estritas
de forma repetida; por isso, a elevada  
qualidade é uma constante ao longo destes

procedimentos. Por exemplo, em termos de 
precisão, o índice de refração é garantido 
em seis casas decimais (no máximo). Este 
é um exemplo em que a medição de alta 
precisão e a meticulosa inspeção garantem 
uma qualidade extrema que permite a 
todos os utilizadores de objetivas NIKKOR 
capturar os momentos decisivos de forma 
segura.

Designers de objetivas de 
diferentes secções: proposta de 
valores acrescentados

Os membros da equipa de design que 
determina os fatores necessários na hora 
de fabricar uma objetiva supervisionam 
todas as secções de desenvolvimento, 
incluindo a mecânica, a ótica e a 
eletrónica; além disso, também participam 
nas tecnologias de produção. No geral, 
não se trata de obter apenas velocidade 
de focagem automática e durabilidade, 
mas também um controlo cómodo e uma 
boa sensação de operatividade. Um design 
compacto e leve pode ser um aspeto 
fundamental no desenvolvimento de uma 
objetiva. Por exemplo, quando, em 2015, 
se desenvolveu a objetiva AF-S NIKKOR 
24-70mm f/2.8E ED VR, em cooperação 
com designers de diversas secções, 
conseguiu-se um design que incluía um 
SWM compacto e potente, um sistema 
VR para proporcionar o máximo efeito 
entre as objetivas com zoom normais e um 
controlo da exposição de alta precisão, ao 
mesmo tempo que se mantinha um elevado 
desempenho ótico.

Máxima qualidade: alcançada 
nos procedimentos de fabrico

Em Tochigi Nikon, com o objetivo de manter 
a máxima qualidade, levam-se
a cabo operações muito variadas, que 
vão desde a configuração do índice para 
avaliar a produtividade até ao ajuste 
dos procedimentos de acordo com os 
índices para garantir a sua otimização. 
O alcance destas operações estende-
se também às empresas afiliadas. Por 
vezes, as fábricas de produção situadas 
no estrangeiro requerem uma melhoria 
da taxa de produtos aceitáveis. A taxa de 
produtos aceitáveis está estreitamente 
relacionada com as qualidades sensoriais, 
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O B J E T I VA S  N I K KO R  Z

As objetivas NIKKOR Z adotam o sistema de 
encaixe Z da Nikon, que conta com especificações 
completamente novas, como um grande diâmetro 
interno de 55 mm e uma reduzida distância focal ao 
rebordo de 16 mm. Estas especificações oferecem 
uma flexibilidade muito maior no design da objetiva 
para conseguir uma nova dimensão de características 
óticas. Ao ampliar em grande medida o alcance de 
expressividade fotográfica, as objetivas NIKKOR Z 
oferecem um potencial e possibilidades incríveis 
que integram de maneira consecutiva as tecnologias 
óticas tradicionais herdadas do conceito NIKKOR com 
o dinamismo das tecnologias da Nikon em contínuo 
avanço.

Concebidas exclusivamente para o 
sistema de encaixe Z da Nikon, com uma 
montagem da objetiva de tamanho maior

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

Construção da objetiva: 17 elementos em 15 grupos
Distância de focagem mínima: 0,38 m
Razão de reprodução máxima: 0,22×
Tamanho do filtro: 82 mm
Acessórios: Para-sol da objetiva  HB-86 / Bolsa  CL-C2

A objetiva com zoom standard rápida é uma objetiva 
versátil ideal que proporciona uma qualidade de 
reprodução excelente em todas as cenas
Graças à utilização das últimas tecnologias óticas e ao máximo 
aproveitamento da alta flexibilidade no design da objetiva, obtém-
se uma característica ótica superior num corpo leve e compacto. 
Ao passo que a abertura máxima de f/2.8 cria delicados efeitos 
bokeh, o seu sistema de multifocagem contribui para melhorar o 
desempenho das imagens em qualquer distância de disparo, bem 
como garante uma AF rápida e precisa. O sistema de revestimento 
antirreflexo recentemente adotado, o revestimento ARNEO, 
permite capturar imagens claras e nítidas que reduzem ao mínimo 
os efeitos de imagens fantasma e os reflexos, incluindo quando há 
uma fonte de luz dentro do enquadramento. Graças ao excelente 
desempenho e versatilidade, esta objetiva é a opção ideal para 
quem tem uma câmara da série Z.

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

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

Característica ótica de última geração: 
linha S de objetivas NIKKOR Z

Para a série da linha S de objetivas NIKKOR Z, estabeleceu-se 
um nível muito maior de standards de princípios de design e um 
controlo de qualidade ainda mais estrito do que os standards 
herdados da Nikon. A linha S aplica-se apenas às objetivas que 
superaram estes standards mais rigorosos para avaliar diversos 
fatores, como as curvas de MTF, as características do efeito bokeh 
e o desempenho para gravar vídeo. Independentemente do modelo 
que escolha, todas as objetivas da linha S oferecem excelentes 
características óticas, incluindo uma excelente resolução, que 
permite aos fotógrafos desfrutar de entusiasmantes experiências 
de disparo muito satisfatórias.

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

Construção da objetiva: 14 elementos em 12 grupos
Distância de focagem mínima: 0,28 m
Razão de reprodução máxima: 0,16×
Tamanho do filtro: 82 mm
Acessórios: Para-sol da objetiva  HB-86 / Bolsa  CL-C1

Objetiva com zoom de ultragrande angular com filtro que 
oferece portabilidade, elevada qualidade de imagem e 
amplas possibilidades de disparo
Com quatro lentes de vidro ED e quatro lentes asféricas, 
esta objetiva com zoom de ultragrande angular oferece uma 
característica ótica superior que só podem oferecer as objetivas da 
linha S, incluindo uma resolução extraordinária que oferece todo o 
potencial das câmaras digitais com um grande número de pixels, 
tanto para imagens estáticas como para vídeos. Para além de 
um elevado standard de características óticas, o corpo é fácil de 
transportar e leve graças ao mecanismo retrátil, que proporciona 
uma agilidade notável para um disparo mais rápido. Além disso, 
ao ser a primeira* objetiva com filtro de 14 mm, permite disparar 
de forma mais criativa e ativa, utilizando filtros. Trata-se de um 
complemento essencial para a série Z, ideal para paisagens, 
viagens, paisagens urbanas e produções de vídeo.

Construção da objetiva: 14 elementos em 11 grupos
Distância de focagem mínima: 0,3 m
Razão de reprodução máxima: 0,3×
Tamanho do filtro: 72 mm
Acessórios: Para-sol da objetiva  HB-85 / Bolsa  CL-C1

Objetiva com zoom standard portátil de elevado 
desempenho, com uma excelente capacidade de 
reprodução que transforma cada cena numa obra de arte
A excelente característica ótica é conseguida graças a uma lente 
de vidro ED asférica, uma lente de vidro ED e três lentes asféricas. 
Esta objetiva pode ser utilizada em muitas áreas e motivos pois tem 
um design ótico que minimiza as várias aberrações da objetiva em 
todas as distâncias de focagem, um alcance de distâncias focais 
muito utilizado de 24 a 70 mm e uma abertura máxima constante 
de f/4 em todo o alcance do zoom. O reflexo com efeito de coma 
sagital é eficazmente reduzido para garantir uma reprodução 
delicada de imagens precisas apesar de ser uma objetiva com 
zoom. O corpo é leve e fácil de transportar e tem um mecanismo 
da objetiva retrátil. Consequentemente, pode ser levado para 
qualquer local e é muito fácil de utilizar.

*1 Melhor objetiva mirrorless grande angular, TIPA World Awards 2019.
*2 Entre as objetivas interpermutáveis compatíveis de formato FX (enquadramento completo) para câmaras digitais, disponível em 8 de janeiro de 2019. Com base na pesquisa da Nikon.

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

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

Construção da objetiva: 11 elementos em 9 grupos
Distância de focagem mínima: 0,25 m
Razão de reprodução máxima: 0,19×
Tamanho do filtro: 62 mm
Acessórios: Para-sol da objetiva  HB-89 / Bolsa  CL-C1

Objetiva rápida grande angular muito prática em diversas 
situações, com uma capacidade de reprodução muito 
superior à de outras objetivas de 35 mm e f/1.8
Esta objetiva permite controlar a AF de forma silenciosa, rápida 
e muito precisa graças ao sistema de multifocagem e tem uma 
extraordinária capacidade de reprodução e de eliminação de 
aberrações. Os seus dois elementos de vidro ED compensam 
a aberração cromática longitudinal, enquanto as três lentes 
asféricas eliminam a aberração de coma sagital e conseguem uma 
extraordinária reprodução de pontos de luz, mesmo na periferia 
do enquadramento. Fornece também as características de efeito 
bokeh suaves e naturais que só as objetivas rápidas oferecem.

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S    © Kenta Aminaka

Construção da objetiva: 12 elementos em 9 grupos
Distância de focagem mínima: 0,4 m
Razão de reprodução máxima: 0,15×
Tamanho do filtro: 62 mm
Acessórios: Para-sol da objetiva  HB-90 / Bolsa  CL-C1

Objetiva rápida de distância focal fixa com excelente 
reprodução que redefine a perceção do que se pode 
conseguir com uma objetiva de 50 mm e f/1.8
A extraordinária capacidade de resolução permite reproduzir até 
as texturas diminutas em todo o enquadramento. Os seus dois 
elementos de vidro ED reduzem eficazmente a aberração cromática 
longitudinal, enquanto as três lentes asféricas compensam a 
aberração de coma sagital e conseguem uma extraordinária 
reprodução de pontos de luz, mesmo com a abertura máxima. As 
características naturais e com um belo efeito bokeh que só uma 
objetiva rápida consegue alcançar são fornecidas até a pequenas 
distâncias de focagem. Além disso, um novo e potente motor de 
passo permite controlar a AF de forma silenciosa e precisa, tanto 
nas imagens estáticas como nos vídeos.

24 mm 84°
70 mm 34° 20'

14 mm 114°
30 mm 72° 47°63°

 : Lentes asféricas                             : Elementos de vidro ED      : Elemento de vidro ED asférico
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A expressão individual da ampla gama de objetivas NIKKOR F 
continua a brilhar com as câmaras mirrorless da Nikon

Adaptador de encaixe FTZ

Com o adaptador de encaixe FTZ, os utilizadores de câmaras D-SLR da Nikon podem 
continuar a utilizar as suas objetivas NIKKOR F sem problemas com o novo sistema 
de câmara mirrorless com encaixe Z. O disparo com AE é ativado com um total de 
aproximadamente 360 tipos de objetivas NIKKOR F a partir do tipo AI, ao passo que o disparo 
com AF/AE está disponível com mais de 90 tipos de objetivas AF-P/AF-S/AF-I.

n Funcionalidades suportadas
As funcionalidades suportadas estão indicadas por marcas de verificação (3), e as 
funcionalidades não suportadas estão indicadas por travessões (—).

n Acerca da redução da vibração (VR) na câmara quando 
se utilizam objetivas NIKKOR F

• O sistema VR na câmara está disponível com objetivas 
com CPU. Se a objetiva estiver equipada com VR, a 
função VR da objetiva pode ser utilizada para além 
do sistema VR na câmara (que se aplica apenas ao 
movimento de rotação no eixo do rolo).

 A opção selecionada com o interruptor on/off do 
sistema de VR da objetiva tem prioridade sobre a opção 
selecionada com a câmara.

• Quando se utiliza uma objetiva NIKKOR F com CPU 
sem VR incorporado, o sistema VR na câmara (3 eixos) 
está disponível.

• Quando se utiliza o sistema VR na câmara com 
objetivas sem CPU, configure a distância focal das 
objetivas utilizando a opção [Dados da objetiva sem 
CPU] no menu de configuração da câmara.

• Tenha em conta que, consoante a objetiva, o sistema 
VR na câmara pode provocar uma queda na iluminação 
periférica ou não produzir os resultados desejados.

[Nota]
O telémetro eletrónico pode não funcionar conforme esperado e poderá ser necessário ajustar a precisão da focagem automática para se obter os resultados desejados com algumas objetivas. Além 
disso, consoante as condições fotográficas, a focagem automática pode não produzir os resultados desejados com as seguintes objetivas. Repita a operação de focagem automática até que o motivo 
esteja focado ou foque utilizando a focagem manual. • AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II • AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED • AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR

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

• A qualidade de imagem e o desempenho de AF/AE equivalente à utilização das objetivas NIKKOR F com as  
D-SLR da Nikon estão garantidos.

• O sistema VR da câmara da Z 7 e da Z 6 está disponível quando se conecta uma objetiva NIKKOR F com CPU sem VR integrada.
• As partes móveis e outras secções estão efetivamente seladas para melhorar o desempenho resistente ao pó e a salpicos equivalente ao da Z 7 e da Z 6.
• Estilo exterior concebido para coincidir com as objetivas NIKKOR de tipo G que não têm um anel de abertura.
• Graças à liga de magnésio para o cilindro e o encaixe do tripé consegue-se um corpo leve sem sacrificar a durabilidade.

Modo

Objetiva

Modo de focagem Modo de disparo
Modo de 
mediçãoAF

MF (com 
telémetro 

eletrónico)
MF AUTO, P, S A, M

Fo
ca

ge
m

 
au

to
m

át
ic

a

CP
U

AF-S tipo G, E e D;
AF-P tipo G e E;
AF-I tipo D

3 3 3 3 3 3

AF tipo G e D — 3 3 3 3 3

Outras objetivas AF — — 3 3 3

Fo
ca

ge
m

 m
an

ua
l

CP
U

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

PC Micro 85mm f/2.8D — — 3 — 3* 3

Objetivas AI-P — — 3 3 3 3

AI-, AI modificado
Objetivas NIKKOR ou Nikon 
Série E

— — 3 — 3 3

*Apenas modo M.

OBJETIVAS NIKKOR F COM 
ZOOM GRANDE ANGULAR

© Daniel Dohlus 

PONTOS DE VISTA ÚNICOS  
TRANSFORMAM-SE EM PERSPETIVAS DRAMÁTICAS

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

Esta gama incrível de objetivas com zoom grande angular confere uma profundidade de campo mais 

ampla, distâncias de trabalho mais curtas e perspetivas mais dramáticas à fotografia. Com uma variedade 

de combinações entre distância focal e abertura, adequadas a todos os orçamentos e câmaras, as 

objetivas NIKKOR produzem a nitidez e o detalhe que as suas fotografias exigem. Experimente pontos de 

vista diferentes ou aproxime-se mais dos motivos enquanto altera a gama de zoom, e irá descobrir uma 

nova atitude na fotografia com grande angular.
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Objetivas com zoom ultra grande angular para perspetivas dinâmicas

Objetiva com zoom com ultra grande angular que 
proporciona uma expressão de imagem excelente

Uma obra-prima da ótica: grande angular  
máxima de 14 mm com abertura fixa de f/2.8

10 mm 109° 
24 mm 61° 

Construção da objetiva: 14 elementos em 9 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,24 m (AF); 0,22 m (MF) 
Razão de reprodução máxima: 0,19× 
Tamanho do filtro: 77 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-23/Bolsa CL-1118

Construção da objetiva: 11 elementos em 7 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,3 m 
Razão de reprodução máxima: 0,12× 
Tamanho do filtro: 77 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-23/Bolsa CL-S2 (opcional)

Construção da objetiva: 14 elementos em 11 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,28 m (em 18–24 mm) 
Razão de reprodução máxima: 0,14× 
Tamanho do filtro: Não é possível instalar filtro
Acessórios: Para-sol fixo à objetiva/Bolsa CL-M3 

Construção da objetiva: 14 elementos em 11 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,22 m. 
Razão de reprodução máxima: 0,17× 
Tamanho do filtro: 72 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-81/ 
Bolsa para objetiva CL-1015 

Esta objetiva com zoom ultraportátil introduz os utilizadores de 
câmaras de formato DX no mundo da autêntica fotografia ultra 
grande angular. Graças ao motor de passo integrado na objetiva, o 
funcionamento da AF é silencioso e suave. O recente design ótico, 
que incorpora três objetivas asféricas, proporciona uma qualidade 
de imagem superior. A função de Redução da vibração (VR) 
incorporada proporciona um efeito equivalente a uma velocidade 
do obturador 3,5 stops* mais rápida.
*Com base na norma CIPA. Este valor é atingido quando montada numa câmara digital 

SLR no formato DX, com o zoom definido na posição máxima da teleobjetiva.

Explore os extremos da fotografia com a cobertura de ultra 
grande angular desta objetiva com zoom prática. Com a ultra 
grande angular máxima de 10 mm a cobrir um ângulo de visão de 
109°, esta objetiva produz perspetivas dramáticas para conferir à 
fotografia uma vantagem criativa. A capacidade de fotografia de 
primeiro plano e a distorção reduzida constituem outras das suas 
caraterísticas apelativas.

Com uma abertura máxima fixa de f/2.8, esta objetiva profissional 
premiada produz uma nitidez de lado a lado em todo o 
enquadramento. O Revestimento de nanocristais e o vidro ED 
garantem um contraste extraordinário, mesmo em condições de 
contraluz. Resistente e fiável, trata-se de um tipo de vidro essencial 
para qualquer fotógrafo profissional.

Uma opção muito popular para a fotografia 
com ultra grande angular. A abertura fixa 
garante exposições consistentes em toda 
a gama do zoom. Perfeita para fotografar 
exteriores de edifícios de grandes 
dimensões, interiores amplos e paisagens 
naturais vastas.

10 mm 109° 
20 mm 70° 

14 mm 114° 
24 mm 84° 

12 mm 99° 
24 mm 61° 

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

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

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

Objetiva com zoom grande angular profissional lendária Objetiva com zoom grande angular compacta e acessível

Objetiva com zoom ultra grande angular nítida com VR

Construção da objetiva: 13 elementos em 10 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,28 m 
Razão de reprodução máxima: 0,21× 
Tamanho do filtro: 77 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-23/Bolsa CL-76 

Apesar de dispor de uma cobertura de ângulo de visão de 100° 
a 18 mm, este zoom compacto e leve permite uma mobilidade 
excelente. O sistema ótico incorpora dois elementos de vidro 
ED e três elementos da objetiva asféricos a fim de maximizar o 
desempenho das câmaras reflex digitais com elevado número de 
pixels.

18 mm 100° 
35 mm 63° 

Construção da objetiva: 12 elementos em 8 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,28 m 
Razão de reprodução máxima: 0,19×
Tamanho do filtro: 77 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-66/Bolsa CL-1118 

Esta versátil objetiva com zoom de ultragrande angular cobre 
um intervalo notavelmente largo, com Redução da vibração (VR) 
que proporciona um efeito equivalente a 2,5 stops* para permitir 
imagens sem tripé, sem efeito tremido, a velocidades do obturador 
mais lentas em locais como interiores e cenas noturnas. Ideal para 
viagem e trabalhos documentais.

*Com base na norma CIPA. Este valor é atingido quando montada numa câmara reflex digital 
no formato FX, com o zoom definido na posição máxima da teleobjetiva.

Com uma abertura máxima fixa de 
f/2.8, esta objetiva cobre a gama ideal 
para trabalhos fotográficos com grande 
angular. O vidro produz imagens nítidas 
com contraste elevado em toda a gama 
de zoom. Uma objetiva profissional 
altamente fiável.

Construção da objetiva: 17 elementos em 12 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,28 m (em 20–28 mm)
Razão de reprodução máxima: 0,24× 
Tamanho do filtro: 77 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-23/Bolsa CL-1120 

16 mm 107° 
35 mm 63° 

17 mm 104° 
35 mm 62° 

: Elementos da objetiva asférica : Elementos de vidro ED

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

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

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR    © Junji Takasago
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O B J E T I V A S  N I K K O R  F 
CO M  ZO O M  N O R M A I S

© Andrew Hancock 

Dê vida a todas as oportunidades
fotográficas com a cobertura de zoom dinâmica

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

Esta fantástica linha de objetivas destina-se a uma variedade de cenas e de motivos. Qualquer 

que seja a objetiva versátil e portátil que escolher, das compactas e fáceis de manusear 

às sofisticadas e poderosas, as objetivas com zoom normais tornar-se-ão num elemento 

fundamental para a sua fotografia. Escolha a objetiva mais adequada para o seu nível de 

competência e os seus objetivos criativos.

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

Objetiva com zoom padrão prática  
com VR e cobertura extremamente ampla

Objetiva normal com zoom com  
descrição superior e elevada mobilidade

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

AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
Objetivas AF-P normais com zoom com um motor de passo

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

16 mm 83° 
85 mm 18°50’ 

Construção da objetiva: 17 elementos em 11 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,38 m 
Razão de reprodução máxima: 0,21× 
Tamanho do filtro: 67 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-39/Bolsa CL-1015 

Construção da objetiva: 17 elementos em 13 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,35 m 
Razão de reprodução máxima: 0,22× 
Tamanho do filtro: 72 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-75/Bolsa CL-1218 
(opcional) 

(Quando retraída)

Construção da objetiva: 12 elementos em 9 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,25 m 
Razão de reprodução máxima: 0,38× 
Tamanho do filtro: 55 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-N106 (opcional)/
Bolsa CL-0815 (opcional) (Quando retraída)

Construção da objetiva: 12 elementos em 9 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,25 m 
Razão de reprodução máxima: 0,38× 
Tamanho do filtro: 55 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-N106 
(opcional)/Bolsa CL-0815 (opcional) 

Objetiva normal com zoom de 5× extraordinariamente leve com 
abertura máxima de f/2.8 na posição máxima de grande angular. 
Esta objetiva de elevado desempenho adota as mais recentes 
tecnologias, como o Revestimento de nanocristais, revestimento 
de flúor e diafragma eletromagnético – tudo inovações para 
objetivas com o formato DX.. A Redução da vibração (VR) 
proporciona um efeito equivalente a uma velocidade do obturador 
4,0 stops* mais rápida no modo Normal. Utilizando o seu 
excelente rendimento e superior mobilidade, pode desfrutar de 
fotografias genuínas enquanto viaja.

Esta objetiva normal com zoom de 3,1x, compacta e leve, permite 
uma operação de AF rápida e silenciosa através da adoção de um 
motor de passo para a unidade de AF. Dois elementos da objetiva 
asféricos minimizam as aberrações da objetiva para uma qualidade 
de imagem superior. O sistema de Redução da vibração (VR) 
proporciona um efeito equivalente a uma velocidade do obturador 
4,0 stops* mais rápida. Algumas definições da objetiva podem ser 
ajustadas através da câmara.

A mais equilibrada e versátil objetiva com zoom standard para 
utilizadores apaixonados por câmaras de formato DX, com 
cobertura de zoom de 5,3x, que começa num ângulo de visão
de 83° a 16 mm. Incrível nitidez, corpo compacto e Redução
da vibração (VR) com um efeito equivalente a 3,5 stops* para 
assegurar disparos mais firmes e mais oportunidades fotográficas 
– desde fotografias instantâneas diárias a trabalhos documentais 
de viagem.

Ao incorporar um motor de passo para a unidade de AF, esta 
objetiva normal com zoom de 3,1×, compacta e leve, permite 
alcançar uma operação de AF rápida e silenciosa. Os dois 
elementos da objetiva asférica proporcionam um desempenho 
ótico superior com aberração mínima da objetiva. Ao adotarem 
um sistema de definição utilizando os menus da câmara, algumas 
definições da objetiva podem ser ajustadas através da câmara.

(Quando retraída)

16 mm 83° 
80 mm 20° 

18 mm 76° 
55 mm 28°50’ 

18 mm 76° 
55 mm 28°50’ 

: Elementos da objetiva asférica : Elementos de vidro ED

*Com base na norma CIPA. O valor é atingido quando: objetivas com o formato DX são montadas numa câmara reflex digital no formato DX, objetivas compatíveis com o formato 
FX são montadas numa câmara reflex digital no formato FX e objetivas com zoom são definidas na posição máxima da teleobjetiva.
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AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VRAF-S DX Zoom-NIKKOR 17-55mm f/2.8G IF-ED

Objetiva com zoom padrão f/2.8 rápida  
com uma qualidade de imagem excecional

Objetiva com zoom standard  
extraordinariamente compacta e leve de formato DX

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

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

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

Zooms muito potentes e versáteis com espantosa 
qualidade de imagem

A utilização de um mecanismo da 
objetiva retrátil permitiu a realização de 
uma forma física compacta e leve. O 
design ótico de elevado desempenho 
que incorpora um elemento da objetiva 
asférico produz imagens em alta 
definição em todo o alcance do zoom. 
A Redução da vibração (VR) incorporada 
proporciona um efeito equivalente a uma 
velocidade do obturador 4,0 stops* mais 
rápida. Com uma distância de focagem 
mínima de 0,25 m, pode ficar mais perto 
do motivo.

 18 mm 76° 
105 mm 15°20’ 

Construção da objetiva: 15 elementos em 11 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,45 m 
Razão de reprodução máxima: 0,20× 
Tamanho do filtro: 67 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-32/Bolsa CL-1018 

17 mm 79° 
55 mm 28°50’ 

Construção da objetiva: 14 elementos em 10 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,36 m (a 35 mm) 
Razão de reprodução máxima: 0,20× 
Tamanho do filtro: 77 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-31/Bolsa CL-1120 

(Quando retraída)

Construção da objetiva: 11 elementos em 8 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,28 m (AF); 0,25 m (MF) 
Razão de reprodução máxima: 0,30× (AF); 0,36× (MF) 
Tamanho do filtro: 52 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-45 (opcional)/Bolsa 
CL-0815 (opcional) 

 18 mm 76° 
200 mm 8° 

Construção da objetiva: 16 elementos em 12 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,5 m 
Razão de reprodução máxima: 0,22× 
Tamanho do filtro: 72 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-35/Bolsa CL-1018 

Construção da objetiva: 17 elementos em 12 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,45 m 
Razão de reprodução máxima: 0,23× 
Tamanho do filtro: 67 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-32 (opcional)/
Bolsa CL-1018 (opcional)

Esta é a objetiva DX ideal para uma 
nitidez excecional e uma desfocagem 
(bokeh) magnífica. A sua excelente 
resolução produz imagens com uma 
qualidade excecional – desde motivos 
próximos até ao infinito – para satisfazer 
os fotógrafos profissionais, bem como 
os fotógrafos avançados que valorizam a 
qualidade de imagem.

Uma excelente opção para quem quer um 
pouco mais de alcance de teleobjetiva. 
Esta poderosa objetiva, com zoom 
standard de aproximadamente 5,8x, torna 
possível fotografar a maioria dos motivos 
apenas com uma objetiva. A Redução da 
vibração (VR) com um efeito equivalente 
a 3,5 stops* ajuda-o a obter disparos 
mais firmes durante a fotografia com luz 
insuficiente e com teleobjetiva.

Uma objetiva para todas as oportunidades. 
Esta objetiva incrivelmente versátil dispõe 
de uma cobertura de zoom dinâmica de 
aproximadamente 11x, desde a mais 
ampla grande angular de 76° à teleobjetiva 
máxima de 8°. Além disso, há também a 
Redução da vibração (VR) com um efeito 
equivalente a 3,5 stops* para ainda mais 
potencial. Perfeita quando precisar de viajar 
com pouco peso.

O poderoso zoom de aproximadamente
7,8x desta objetiva cobre uma vasta 
gama de distâncias focais desde a 
grande angular à teleobjetiva. O soberbo 
desempenho ótico proporciona imagens 
de alta definição quando combinada com 

câmaras de elevado número de pixels. A Redução da vibração 
(VR) incorporada que proporciona um efeito equivalente a  
4,0 stops* compensa eficazmente a vibração da câmara. Esta 
objetiva é ideal para capturar diferentes cenas do dia-a-dia ou 
durante as viagens com uma única objetiva.

: Elementos da objetiva asférica  : Elementos de vidro ED

*Com base na norma CIPA. O valor é atingido quando: objetivas com o formato DX são montadas numa câmara reflex digital no formato DX, objetivas compatíveis com o formato 
FX são montadas numa câmara reflex digital no formato FX e objetivas com zoom são definidas na posição máxima da teleobjetiva.

18 mm 76° 
55 mm 28°50’ 

18 mm 76° 
55 mm 28°50’ 

Zooms poderosos com VR para fotógrafos do formato DX

(Quando retraída)

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

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

Zoom ultrapotente com VR, compacta e leve

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
Objetivas com zoom standard nítidas e acessíveis

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

Objetiva com zoom ultrapotente  
de 16,7× com VR, de formato DX

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

Prática objetiva com zoom standard  
com VR e Revestimento de nanocristais

AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
Objetiva com zoom de 11× potente e versátil com VR

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

24 mm 84° 
85 mm 28°30’ 

Construção da objetiva: 16 elementos em 11 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,38 m 
Razão de reprodução máxima: 0,22×
Tamanho do filtro: 72 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-63/Bolsa CL-1118 

 24 mm 84° 
 120 mm 20°20’ 

Construção da objetiva: 17 elementos em 13 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,45 m 
Razão de reprodução máxima: 0,23× 
Tamanho do filtro: 77 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-53/Bolsa CL-1218 

Construção da objetiva: 16 elementos em 12 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,48 m 
Razão de reprodução máxima: 0,29× 
Tamanho do filtro: 67 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-39 (opcional)/ 
Bolsa CL-1018 (opcional)

 18 mm 76° 
 300 mm 5°20’ 

Construção da objetiva: 19 elementos em 14 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,45 m (ved 300 mm) 
Razão de reprodução máxima: 0,31× 
Tamanho do filtro: 77 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-58/Bolsa CL-1120 

 28 mm 75° 
 300 mm 8°10’ 

Construção da objetiva: 19 elementos em 14 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,5 m 
Razão de reprodução máxima: 0,31× 
Tamanho do filtro: 77 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-50/Bolsa CL-1120 

24 mm 84° 
85 mm 28°30’ 

Construção da objetiva: 15 elementos em 11 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,5 m (0,21 m em macro) 
Razão de reprodução máxima: 0,17× (0,50× em 85 mm no modo macro)
Tamanho do filtro: 72 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-25/Bolsa CL-S2 (opcional) 

Cobrindo a gama de zoom utilizada 
com maior frequência, esta objetiva 
oferece um excelente equilíbrio entre 
uma resolução elevada e uma gradação 
de tons suave. A fotografia macro AF 
até 1/2x é outra das suas excelentes 
vantagens.

Uma excelente objetiva compacta 
para utilização standard que funciona 
bem com câmaras ágeis de formato 
FX. Cobrindo o alcance do zoom mais 
frequentemente utilizado, esta objetiva 
versátil pode lidar com uma vasta 
gama de motivos, incluindo paisagens, 
interiores, retratos e fotografias 
informais. A Redução da vibração (VR) 
com um efeito equivalente a 4,0 stops* 
melhora as suas capacidades com a 
câmara na mão, abrindo muitas novas 
oportunidades sob iluminação reduzida.

Apesar de dispor de uma capacidade de
zoom de aproximadamente 16,7x sem 
precedentes, esta objetiva oferece uma 
qualidade de imagem consistente em 
toda a sua vasta gama. Pode, mesmo, 
fotografar com a câmara na mão com a 
superteleobjetiva de 300 mm, graças à 
Redução da vibração (VR) incorporada, 
com um efeito equivalente a  
3,5 stops*. Experimente uma objetiva 
com desempenho verdadeiramente 
global que é ideal para viagens e eventos.

Esta versátil objetiva com zoom de 5x 
proporciona uma extraordinária qualidade 
de imagem com qualquer abertura ou 
distância focal, ao mesmo tempo que 
o Revestimento de nanocristais reduz 
os efeitos fantasma e de reflexo. O 
corpo da objetiva é extremamente 
estreito e compacto, apesar de possuir 

Redução da vibração (VR) incorporada, que proporciona um efeito 
equivalente a 3,5 stops*. Uma objetiva com zoom standard 
de excecional valor e utilidade para utilizadores de câmaras de 
formato FX.

Uma poderosa objetiva com zoom 
otimizada para câmaras de formato FX. Esta 
objetiva oferece uma nitidez extraordinária 
para um alcance do zoom tão alargado, 
enquanto mantém uma abertura de f/5.6 no 
limite da teleobjetiva. A Redução da vibração 
(VR) incorporada compensa a vibração da 
câmara até 3,5 stops*. Uma objetiva com 
zoom extraordinariamente versátil muito 
adequada para viagens e outras aplicações 
ao ar livre.

Esta objetiva dispõe de um corpo 
compacto e leve, ao mesmo tempo que 
apresenta uma capacidade de zoom 
muito potente (aproximadamente 16,7x). 
É obtido um desempenho ótico superior 
com a utilização de três vidros ED e
três elementos da objetiva asféricos. A
Redução da vibração (VR) proporciona 
um efeito equivalente a uma velocidade 
do obturador 4,0 stops* mais rápida. 
Esta bem equilibrada objetiva de zoom 
muito potente é ideal para capturar uma 
série de motivos diferentes apenas com 
uma única objetiva.

18 mm 76° 
300 mm 5°20’



18 19

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

Objetiva com zoom padrão altamente  
equilibrada e excecionalmente fiável

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

Objetiva rápida normal com zoom de elevado  
desempenho, com um elemento de vidro ED asférico

24 mm 84° 
70 mm 34°20’ 

Construção da objetiva: 15 elementos em 11 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,38 m (em 35-50 mm)
Razão de reprodução máxima: 0,26×
Tamanho do filtro: 77 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-40/Bolsa CL-M3 

24 mm 84° 
70 mm 34°20’ 

Construção da objetiva: 20 elementos em 16 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,38 m (em 35–50 mm),  
0,41 m (em 24, 28, 70 mm)
Razão de reprodução máxima: 0,28× 
Tamanho do filtro: 82 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-74/Bolsa CL-M3 

Objetiva normal com zoom de 2,9× com VR e abertura máxima 
fixa f/2.8. Utiliza um elemento de vidro ED asférico – uma 
inovação para objetivas NIKKOR, vidro ED e elementos da 
objetiva HRI, além de Revestimento de nanocristais, a fim de 
obter um desempenho ótico elevado que produz imagens de 
alta resolução com efeito de desfocagem natural. A evoluída 
Redução da vibração (VR) proporciona um efeito equivalente a 
uma velocidade do obturador 4,0 stops* mais rápida. Velocidade 
superior e AF mais precisa estão garantidas, ao mesmo tempo 
que o controlo estável da AE é realizado mesmo durante o disparo 
contínuo a alta velocidade através da adoção de um mecanismo de 
diafragma eletromagnético. É aplicado um revestimento de flúor 
às superfícies extremas frontal e posterior para fácil manutenção. 
O corpo altamente resistente foi concebido para resistir aos mais 
severos ambientes fotográficos dos profissionais, ao mesmo 
tempo que mantém um soberbo desempenho e um controlo 
confortável.

Com uma abertura fixa de f/2.8, o vidro NIKKOR nesta objetiva 
proporciona uma resolução elevada e uma reprodução natural. 
Perfeitamente adaptada para as câmaras de formato FX e para o 
seu sensor de maiores dimensões. Além disso, o Revestimento 
de nanocristais ajuda a reduzir de forma eficaz os efeitos de brilhos 
e imagem fantasma em condições de iluminação difíceis, como 
em situações de contraluz. Reconhecida pela sua fiabilidade e pela 
qualidade de imagem global, trata-se há muito de uma das opções 
favoritas dos profissionais apaixonados pela fotografia.

*Com base na norma CIPA. O valor é atingido quando: objetivas com o formato DX são 
montadas numa câmara reflex digital no formato DX, objetivas compatíveis com o formato 
FX são montadas numa câmara reflex digital no formato FX e objetivas com zoom são 
definidas na posição máxima da teleobjetiva.

 : Elementos da objetiva asférica      : Elementos de vidro ED

 : Elemento de vidro ED asférico

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

T E L E O B J E T I V A S 
N I K K O R  F  C O M  Z O O M
Uma teleobjetiva com zoom pode aumentar de forma drástica as possibilidades criativas e de 

enquadramento. Com distâncias focais mais longas, profundidades de campo relativamente 

reduzidas e um efeito de compressão de teleobjetiva dramático, é possível captar uma grande 

variedade de motivos de formas que poucas objetivas permitem. Além disso, muitas destas 

objetivas incluem a Redução da Vibração (VR) para controlar a vibração da câmara, por isso,  

pode esperar fotografias com teleobjetiva nítidas dos seus motivos.

© Jaanus Ree 

Capte o momento decisivo e a ação à distância

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR
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Zoom fácil de manusear para  
fotografias nítidas de superteleobjetivaTeleobjetiva com zoom com mecanismo da objetiva retrátil

 55 mm 28°50’ 
300 mm 5°20’ 

Construção da objetiva: 17 elementos em 11 grupos 
Distância de focagem mínima: 1,4 m 
Razão de reprodução máxima: 0,27× 
Tamanho do filtro: 58 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-57/Bolsa CL-1020 

Dispondo de uma gama de distância 
focal de 55-200 mm e abertura máxima 
de f/4–5.6, esta teleobjetiva com 
zoom adota um mecanismo de barril 
retrátil para conseguir um tamanho 
notavelmente compacto. A Redução 
da vibração (VR) proporciona um 
efeito equivalente a uma velocidade 
do obturador 4,0 stops* mais rápida. 
A utilização de um elemento de vidro 
ED consegue um desempenho ótico 
superior com aberração cromática 
mínima.

Construção da objetiva: 13 elementos em 9 grupos  
Distância de focagem mínima: 1,1 m  
Razão de reprodução máxima: 0,23× 
Tamanho do filtro: 52 mm  
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-37 (opcional)/
Bolsa CL-0915 (opcional)

Esta teleobjetiva rápida com zoom f/2.8 tem um peso 
extraordinariamente leve, permitindo um disparo muito ágil em 
diversas situações. As peças móveis e outras secções estão 
seladas de modo a maximizar um desempenho resistente ao 
pó e a salpicos. O desempenho ótico é melhorado com um 
sistema ótico desenvolvido recentemente e com a utilização de 
elementos de fluorite, vidro ED, objetiva HRI e Revestimento de 
nanocristais. O sistema VR que proporciona um efeito equivalente 
a 4,0 stops* mais rápido no modo Normal conta também com 
o modo Sport e com um melhor desempenho no momento da 
ativação. O desempenho da unidade de AF e do seguimento 
de AF foi melhorado. Por outro lado, obtém-se um controlo 
estável de AE com a adoção de um mecanismo de diafragma 
eletromagnético. Uma distância de focagem mínima mais curta 
e uma razão de reprodução máxima maior proporcionam uma 
criatividade fotográfica parecida à do disparo de primeiros planos. 
O funcionamento sem problemas está garantido devido ao 
manuseamento cómodo e equilibrado e aos quatro botões de 
função de focagem.

 70 mm 34°20’ 
200 mm 12°20’ 

Construção da objetiva: 22 elementos em 18 grupos 
Distância de focagem mínima: 1,1 m 
Razão de reprodução máxima: 0,21× 
Tamanho do filtro: 77 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-78/Bolsa CL-M2 

Esta prática objetiva com zoom permite 
aos utilizadores do formato DX um alcance 
de superteleobjetiva de 300 mm e tirar 
fotografias mais nítidas com facilidade, 
graças à Redução da vibração (VR) 
incorporada, que proporciona um efeito 
equivalente a 3,0 stops*. Além disso, a 
nova objetiva HRI (Índice de alta refração) 
– uma novidade para a gama NIKKOR 
– permite obter imagens claras e de 
contraste elevado com qualquer abertura 
e distância focal e contribui para tornar 
compacto o corpo da objetiva. Ideal para 
fotografia de viagem e de eventos.

*Com base na norma CIPA. O valor é atingido quando: objetivas com o formato DX são 
montadas numa câmara reflex digital no formato DX, objetivas compatíveis com o 
formato FX são montadas numa câmara reflex digital no formato FX e objetivas com 
zoom são definidas na posição máxima da teleobjetiva.

 : Elementos de vidro ED                : Fluoretos

55 mm 28°50’  
200 mm 8°

Teleobjetiva com zoom rápido,  
ágil e fiável, para profissionais

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

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

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

Significativamente melhorada: objetivas com  
zoom de teleobjetiva essenciais para profissionais Teleobjetiva com zoom AF-P acessível

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

 70 mm 34°20’ 
200 mm 12°20’ 

Construção da objetiva: 20 elementos em 14 grupos 
Distância de focagem mínima: 1,0 m 
Razão de reprodução máxima: 0,27× 
Tamanho do filtro: 67 mm 
Acessórios: Para-sol HB-60/Bolsa CL-1225/
Anel de tripé RT-1 (opcional) 

Construção da objetiva: 18 elementos em 14 grupos 
Distância de focagem mínima: 1,2 m 
Razão de reprodução máxima: 0,25× 
Tamanho do filtro: 67 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-82/Bolsa CL-1022

Esta objetiva com zoom de teleobjetiva fácil de transportar para 
todo o lado é útil em toda uma vasta gama geral de cenários 
fotográficos, como desporto e fotografias instantâneas. O seu 
Revestimento de nanocristais reduz eficazmente os efeitos de 
ghosting e o reflexo, enquanto a sua Redução da vibração (VR) 
de elevado desempenho minimiza os efeitos de vibração da 
câmara, permitindo fotografar a uma velocidade do obturador 
aproximadamente 4,0 stops mais rápida*. A capacidade de 
primeiros planos é uma vantagem adicional.

Esta objetiva consegue uma qualidade de imagem, um 
desempenho e uma portabilidade de um modo muito equilibrado. 
O design ótico mais recente, que incorpora um elemento de vidro 
ED, proporciona imagens de alta resolução em todo o alcance 
do zoom. O sistema VR integrado (efeito de 4,5 stops*) utiliza o 
modo Sport (Desporto), que é particularmente eficaz ao fotografar 
motivos em movimento. O controlo estável de AE é conseguido 
com a adoção de um mecanismo de diafragma eletromagnético.

70 mm 34°20’  
300 mm 8°10'’ 



DX DX
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: Elemento de vidro Super ED

Teleobjetiva com zoom compacta e  
acessível com um poderoso alcance de 300 mm

Teleobjetiva com zoom AF-P com vidro ED

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

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

Construção da objetiva: 17 elementos em 12 grupos 
Distância de focagem mínima: 1,5 m 
Razão de reprodução máxima: 0,24× 
Tamanho do filtro: 67 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-36/Bolsa CL-1022 

Construção da objetiva: 14 elementos em 10 grupos 
Distância de focagem mínima: 1,1 m 
Razão de reprodução máxima: 0,22× 
Tamanho do filtro: 58 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-77 (opcional)/
Bolsa CL-1020 (opcional) 

Construção da objetiva: 14 elementos em 10 grupos 
Distância de focagem mínima: 1,1 m 
Razão de reprodução máxima: 0,22× 
Tamanho do filtro: 58 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-77 (opcional)/Bolsa 
CL-1020 (opcional) 

Ao incorporar um motor de passo para a unidade de AF, esta 
teleobjetiva com zoom de 4,3×, compacta e leve, permite uma 
operação de AF rápida e silenciosa. Inclui um elemento de vidro 
ED de modo a proporcionar imagens de elevada qualidade com 
uma aberração cromática mínima. O sistema de Redução da 
vibração (VR) incorporado proporciona um efeito equivalente a 
uma velocidade do obturador 4,0 stops* mais rápida. Algumas 
definições da objetiva podem ser realizadas através da câmara.

Esta teleobjetiva com zoom de 4,3×, compacta e leve, permite 
uma operação de AF rápida e silenciosa. O elemento de vidro ED 
proporciona imagens de elevada qualidade com uma aberração 
cromática mínima. Algumas definições da objetiva podem ser 
realizadas através da câmara.

Quer fotografe no formato DX ou 
FX, esta pequena e portátil objetiva 
com zoom oferece uma versatilidade 
impressionante com uma distância focal 
razoavelmente longa de 300 mm. O seu 
alcance do zoom de aproximadamente 
4,3x e a Redução da vibração (VR) com 

um efeito equivalente a 2,5 stops* reforçam a sua utilidade para a 
maioria das oportunidades fotográficas com teleobjetiva.

: Elementos de vidro ED

*Com base na norma CIPA. O valor é atingido quando: objetivas com o formato DX são 
montadas numa câmara reflex digital no formato DX, objetivas compatíveis com o 
formato FX são montadas numa câmara reflex digital no formato FX e objetivas com 
zoom são definidas na posição máxima da teleobjetiva.

 70 mm 22°50’  
300 mm 5°20’ 

 70 mm 22°50’  
300 mm 5°20’ 

 70 mm 34°20’  
300 mm 8°10’ 

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

Este zoom de teleobjetiva de 5x é ideal para fotografia de 
desporto, aves selvagens, aviões e paisagens. O seu desempenho 
ótico superior deve-se em parte ao seu elemento de vidro Super 
ED e aos seus quatro elementos de vidro ED, bem como ao 
seu Revestimento de nanocristais. A Redução da vibração (VR) 
foi integrada para proporcionar um efeito equivalente a uma 
velocidade do obturador 4,0 stops* mais rápida.

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR
Objetiva com zoom de longo alcance, com 400 mm e VR

 80 mm 30°10'
400 mm 6°10'

Construção da objetiva: 20 elementos em 12 grupos
Distância de focagem mínima: 1,75 m (AF); 1,5 m (MF)
Razão de reprodução máxima: 0,17× (AF); 0,19× (MF)
Tamanho do filtro: 77 mm
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-65/Bolsa CL-M2

Esta objetiva com zoom de desempenho elevado possui uma 
abertura fixa de f/2.8 em toda a gama do zoom, conferindo às 
fotografias com teleobjetiva um magnífico efeito de desfocagem 
do fundo (bokeh). Pode esperar uma reprodução de imagem 
extraordinária nos detalhes mais delicados, mesmo ao fotografar 
com a distância focal mais ampla. Também é possível fotografar 
primeiros planos com AF, podendo focar e disparar a uma distância 
de 1,5 m

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

Abertura fixa de f/2.8 com excelente  
ótica e magnífica desfocagem (bokeh)

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

Construção da objetiva: 16 elementos em 11 grupos 
Distância de focagem mínima: 1,8 m (1,5 m em macro)  
Razão de reprodução máxima: 0,13× (0,17× em macro) 
Tamanho do filtro: 77 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-7 (opcional)/Bolsa CL-43A 

 80 mm 30°10'
200 mm 12°20'
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Esta superteleobjetiva com zoom cobre uma gama de distância 
focal de 200-500 mm com uma abertura máxima fixa de f/5.6.
A adoção de elementos de vidro ED consegue um desempenho 
ótico superior com aberração cromática mínima em todo o alcance 
do zoom. O sistema de Redução da vibração (VR) proporciona um 
efeito equivalente a uma velocidade do obturador 4,5 stops* mais 
rápida no modo Normal. O modo de Desporto é adotado como 
uma opção de modo de VR para enfrentar com êxito movimentos 
rápidos. O controlo estável da AE é assegurado mesmo durante
o disparo contínuo a alta velocidade através da adoção de um 
mecanismo de diafragma eletromagnético, permitindo a captura de 
momentos decisivos de aves selvagens ou aviões em voo.

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

Superteleobjetiva com zoom  
com desempenho ótico soberbo e VR

Esta objetiva com alcance de zoom de 200-400 mm possui uma 
abertura fixa de f/4 e é uma objetiva de qualidade exclusiva da 
NIKKOR. Ideal para fotógrafos que necessitam de reduzir ao máximo 
o equipamento em trabalhos fotográficos com superteleobjetiva que 
exigem uma qualidade de imagem extraordinária. O Revestimento de 
nanocristais e a Redução da vibração (VR) com um efeito equivalente 
a 3,0 stops* oferecem capacidades otimizadas, contribuindo para a 
obtenção de imagens mais nítidas sob condições exigentes.

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

Superteleobjetiva com zoom topo  
de gama para trabalhos decisivos

Construção da objetiva: 24 elementos em 17 grupos 
Distância de focagem mínima: 2 m (AF); 1,95 m (MF) 
Razão de reprodução máxima: 0,26× (AF); 0,27× (MF) 
Tamanho do filtro: 52 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HK-30/Bolsa CL-L2 

200 mm 12°20'
400 mm 6°10'

*Com base na norma CIPA. O valor é atingido quando: objetivas com o formato DX 
são montadas numa câmara reflex digital no formato DX, objetivas compatíveis 
com o formato FX são montadas numa câmara reflex digital no formato FX e 
objetivas com zoom são definidas na posição máxima da teleobjetiva.

Construção da objetiva: 19 elementos em 12 grupos 
Distância de focagem mínima: 2,2 m 
Razão de reprodução máxima: 0,22× 
Tamanho do filtro: 95 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-71/Bolsa CL-1434

200 mm 12°20'
500 mm 5°

Esta superteleobjetiva com zoom com cobertura de 180 mm a 
400 mm (252 mm a 560 mm quando se utiliza o teleconversor 
incorporado) proporciona elevada agilidade, o que a torna ideal 
para capturar fotografia de desporto, bem como da vida selvagem. 
Com uma lente de fluoreto e liga de magnésio atinge um peso 
leve de aproximadamente 3500 g. Todas as peças e controlos 
foram cuidadosamente concebidos para garantir uma capacidade 
de operação superior para um disparo mais confortável. O 
desempenho ótico, conseguido com a utilização de uma lente de 
fluoreto e oito lentes de vidro ED, permite extrair todo o potencial 
das câmaras digitais de elevado número de megapixels. O sistema 
de Redução da vibração (VR) avançado utiliza o modo SPORT, 
particularmente eficaz ao fotografar motivos em movimento rápido 
e errático. A estrutura superior resistente ao pó e a salpicos e 
o revestimento de flúor da Nikon proporcionam uma fiabilidade 
superior.

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

Superteleobjetiva com zoom com um teleconversor 
incorporado de 1,4x para qualidade de imagem superior, 
agilidade e elevada funcionalidade

Construção da objetiva: 27 elementos em 19 grupos 
Distância de focagem mínima: 2,0 m 
Razão de reprodução máxima: 0,25x (a 400 mm), 0,36x (a 500 mm) 
Tamanho do filtro: 40,5 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HK-41/Bolsa CL-L2

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

180 mm 13°40'
400 mm 6°10'

252 mm 9°50'
560 mm 4°30'

Sem teleconversor incorporado Com teleconversor incorporado

Sem teleconversor incorporado Com teleconversor incorporado

      : Elementos de vidro ED           : Fluoretos

OBJETIVAS NIKKOR F COM 
DISTÂNCIA FOCAL FIXA
As objetivas com distância focal fixa não oferecem apenas uma nitidez excecional. Esta 

linha acessível de objetivas de abertura rápida também oferece aos fotógrafos uma forma 

fácil de fotografar com uma magnífica desfocagem do fundo (bokeh) e de dispor de maiores 

possibilidades fotográficas em condições de iluminação reduzida. Da ultra grande angular de  

14 mm à superteleobjetiva de 800 mm, a linha de objetivas NIKKOR com distância focal fixa 

confere às imagens uma personalidade distinta.

© Drew Gurian 

Crie uma representação  
individual com uma perspetiva única

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED
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AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED
Perspetivas dinâmicas obtidas com ultra grande angular

AF NIKKOR 20mm f/2.8D

AF NIKKOR 24mm f/2.8D
Objetiva grande angular padrão para utilização geral

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED

Ótica excecional com abertura rápida  
de f/1.4 para uma desfocagem magnífica

AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED

Objetiva grande angular compacta,  
leve e rápida com elevada qualidade de imagem

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

Objetiva compacta e ultragrande  
angular para uma expressão elaborada

Construção da objetiva: 14 elementos em 12 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,2 m 
Razão de reprodução máxima: 0,15×  
Tamanho do filtro: Tipo adaptador traseiro
Acessórios: Para-sol fixo/Bolsa CL-S2 

Com uma perspetiva dinâmica e uma 
excelente profundidade de campo, esta 
objetiva de 20 mm oferece uma nitidez de 
lado a lado e menos distorção ao fotografar 
interiores, paisagens e outros motivos. 
Ótica excecional e design compacto 
(aprox. 270 g).

Compacta e acessível, esta objetiva 
grande angular produz imagens nítidas 
com uma excelente perspetiva. Ideal para 
fotografias de paisagem, viagem, ambiente 
e outros motivos.

A maior vantagem desta objetiva 
grande angular versátil é a extraordinária 
capacidade de desfocagem (bokeh) a f/1.4 
com cobertura de um ângulo de visão de 
84°. O design ótico produz agora um nível 
de detalhe mais preciso com ainda menos 
aberração. Além disso, o Revestimento 
de nanocristais reduz de forma eficaz os 
efeitos de brilhos e imagem fantasma em 
condições de iluminação difíceis.

Construção da objetiva: 13 elementos em 11 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,2 m 
Razão de reprodução máxima: 0,23×
Tamanho do filtro: 77 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-72/Bolsa CL-1015 

Construção da objetiva: 12 elementos em 9 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,23 m 
Razão de reprodução máxima: 0,20×
Tamanho do filtro: 72 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-76/Bolsa CL-1015 

A 14 mm, esta objetiva cobre um
ângulo de visão extremamente amplo 
de 114°, captando uma extensão 
excecionalmente vasta com uma 
perspetiva exagerada, o que a torna 
ideal para fotografar edifícios de grandes 
dimensões, espaços interiores exíguos ou 
paisagens vastas.

Esta objetiva de 20 mm possibilita a 
expressão fotográfica utilizando a baixa 
profundidade de campo obtida com a 
abertura máxima de f/1.8. A mais recente 
tecnologia de design ótico proporciona 
uma reprodução de alta resolução e 
soberbos pontos de luz, ao mesmo tempo 
que minimiza a aberração cromática. Os 
elementos de vidro ED e o Revestimento 
de nanocristais garantem uma qualidade 
de imagem superior. Uma excelente opção 
para paisagens e fotografias em interior.

Uma objetiva grande angular de distância focal fixa, rápida, 
compacta, leve, capaz de criar um efeito tremido natural  
utilizando a abertura máxima de f/1.8. A utilização de Revestimento 
de nanocristais, elementos de vidro ED e elementos da objetiva 
asféricos proporciona um desempenho ótico superior com efeito 
de ghosting mínimo e aberração cromática. As mais recentes 
tecnologias de design ótico conseguem uma resolução superior 
aos limites do enquadramento. Ideal para fotografar paisagens 
amplas.

Construção da objetiva: 12 elementos em 10 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,25 m 
Razão de reprodução máxima: 0,18× 
Tamanho do filtro: 77 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-51/Bolsa CL-1118 

Construção da objetiva: 12 elementos em 9 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,25 m 
Razão de reprodução máxima: 0,12× 
Tamanho do filtro: 62 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-4 (opcional)/
Bolsa CL-S2 (opcional) 

Construção da objetiva: 9 elementos em 9 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,3 m 
Razão de reprodução máxima: 0,11× 
Tamanho do filtro: 52 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HN-1 (opcional)/ 
Bolsa CL-0715 (opcional) 

 : Elementos da objetiva asférica : Elementos de vidro ED

AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED

Objetiva rápida grande angular,  
ideal para retratos e paisagens

AF NIKKOR 28mm f/2.8D
Objetivas grande angular padrão para utilização geral

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

Objetiva rápida grande angular de f/1.8 para nitidez e 
qualidade de desfocagem (bokeh) excecionais

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

Objetiva com distância focal fixa e abertura de f/1.8 com 
uma nitidez excecional para utilizadores do formato DX

Construção da objetiva: 14 elementos em 11 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,28 m. 
Razão de reprodução máxima: 0,17×
Tamanho do filtro: 77 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-83/Bolsa CL-1118 

Construção da objetiva: 6 elementos em 6 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,25 m 
Razão de reprodução máxima: 0,17× 
Tamanho do filtro: 52 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HN-2 (opcional)/
Bolsa CL-0715 (opcional) 

Construção da objetiva: 11 elementos em 9 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,25 m 
Razão de reprodução máxima: 0,21× 
Tamanho do filtro: 67 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-64/Bolsa CL-0915 

Com um ângulo de visão similar ao campo de visão da vista 
humana, permite reproduzir o espaço e a profundidade 
estendendo-se de forma natural. A abertura máxima de f/1.4 
proporciona as caraterísticas de um efeito bokeh amplo e de 
grande beleza. Os dois elementos de vidro ED e as três objetivas 
asféricas minimizam vários tipos de aberrações. O Revestimento 
de nanocristais controla eficazmente os efeitos fantasma e do 
reflexo para obter imagens mais nítidas. O corpo, resistente 
ao pó e a salpicos, foi concebido para garantir um excelente 
desempenho; além disso, é aplicado um revestimento de flúor 
para facilitar a manutenção.

Esta objetiva foi concebida para tirar todo o partido das mais 
modernas câmaras de resolução elevada produzindo nitidez e 
clareza espantosas. O seu Revestimento de nanocristais reduz 
os efeitos fantasma e os reflexos para melhorar ainda mais a sua 
qualidade de imagem.

Esta objetiva grande angular leve, compacta e prática permite 
aproximar-se até 0,25 m com uma perspetiva natural. Uma objetiva 
excelente para quase todos os motivos da fotografia com grande 
angular.

Construção da objetiva: 8 elementos em 6 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,3 m 
Razão de reprodução máxima: 0,16×
Tamanho do filtro: 52 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-46/Bolsa CL-0913

Otimizada para câmaras de formato DX, esta 
objetiva oferece a nitidez extraordinária e 
a desfocagem (bokeh) suave que seria de 
esperar de uma objetiva com distância focal 
fixa, o que a torna particularmente adequada 
para retratos. A abertura rápida garante mais 
oportunidades fotográficas em condições de 
iluminação reduzida.

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

Objetiva grande angular compacta,  
leve e rápida com alta resolução

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

Objetiva superior grande angular f/1.4  
com nitidez extraordinária

Construção da objetiva: 11 elementos em 8 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,25 m 
Razão de reprodução máxima:0,23×
Tamanho do filtro: 58 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-70/Bolsa CL-0915 

Construção da objetiva: 10 elementos em 7 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,3 m 
Razão de reprodução máxima: 0,19×
Tamanho do filtro: 67 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-59/Bolsa CL-1118 

A lendária objetiva NIKKOR de 35 mm f/1.4 com focagem manual 
foi agora atualizada para uma objetiva AF-S com a mais recente 
tecnologia digital. Esta objetiva oferece um nível impressionante 
de correção da aberração dos efeitos de coma para proporcionar 
imagens extraordinárias, mesmo com uma abertura ampla. O 
Revestimento de nanocristais reduz drasticamente os efeitos 
fantasma e os reflexos quando tirar fotografias com grande 
angular, em que a possibilidade destes efeitos pode ser maior. 
Uma excelente opção para natureza, paisagem, cenas noturnas e 
astrofotografia.

Esta objetiva grande angular de distância focal fixa realiza uma 
reprodução de pontos de luz superior. Com o seu elevado poder  
de resolução e capacidade de rendimento nítido, permite a 
obtenção de impressionantes expressões artísticas utilizando  
uma desfocagem do fundo (bokeh) natural e bonita, tanto no  
primeiro plano como no fundo. É ideal para cenas diferentes,  
como paisagens noturnas, paisagens e retratos.

 : Elementos da objetiva asférica : Elementos de vidro ED

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

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

Abertura ultra rápida de f/1.4 para  
nitidez e desfocagem (bokeh) excecionaisObjetivas grande angular padrão para utilização geral

AF NIKKOR 35mm f/2D

Construção da objetiva: 6 elementos em 5 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,25 m 
Razão de reprodução máxima: 0,23× 
Tamanho do filtro: 52 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HN-3 (opcional)/
Bolsa CL-0715 (opcional) 

Uma abertura rápida de f/2 permite 
fotografar mais facilmente em condições 
de iluminação reduzida, produzindo 
imagens nítidas e com contraste elevado 
desde o infinito até ao primeiro plano. 
Uma excelente opção para fotografias de 
paisagem e ambiente, com uma elevada 
profundidade de campo ou com uma 
magnífica desfocagem do fundo (bokeh).

Construção da objetiva: 8 elementos em 7 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,45 m 
Razão de reprodução máxima: 0,14× 
Tamanho do filtro: 58 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-47/Bolsa CL-1013 

Pode contar com uma qualidade de imagem 
extraordinária, nitidez de lado a lado e um 
contraste elevado com qualquer abertura ou 
distância de focagem. A abertura máxima ultra 
rápida de f/1.4 não só cria um atraente efeito 
de desfocagem (bokeh) através do diafragma 
de 9 lâminas de abertura redonda, mas oferece 
também um excelente desempenho em 

condições de iluminação reduzida. Ideal para retratos, fotografias 
de paisagens, viagem e outros motivos.

AF NIKKOR 50mm f/1.4D

Construção da objetiva: 7 elementos em 6 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,45 m 
Razão de reprodução máxima: 0,14× 
Tamanho do filtro: 52 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-2 (opcional)/
Bolsa CL-0715 (opcional) 

Esta objetiva oferece uma ótica de qualidade e 
uma abertura máxima ultra rápida de f/1.4, que 
proporciona uma resolução e uma reprodução 
das cores excecionais. Uma objetiva standard 
acessível que produz imagens com um elevado 
nível de detalhe, e também com um fantástico 
efeito de desfocagem (bokeh).

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

Objetivas com distância focal fixa com uma  
nitidez excecional, compactas e fáceis de manusear

AF NIKKOR 50mm f/1.8D

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Edição especial)
Objetiva normal rápida concebida para a Nikon Df

Construção da objetiva: 7 elementos em 6 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,45 m 
Razão de reprodução máxima: 0,15×  
Tamanho do filtro: 58 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HR-47/Bolsa CL-1013

A atual objetiva de 50 mm f/1.8G foi renovada para condizer com 
o aspeto da Nikon Df, a mais pequena e mais leve câmara de 
formato FX, e para maximizar o seu superior desempenho ótico e 
superior portabilidade. Ao mesmo tempo que presta homenagem 
às objetivas de focagem manual clássicas, o seu design exterior 
apresenta um acabamento em tom de pele, um anel de alumínio 
prateado e um anel de focagem serrilhado a condizer com os 
elementos do design da Df.

Corpo extraordinariamente leve e compacto, 
considerando a abertura máxima rápida de f/1.8 
e o motor silencioso SWM incorporado que 
permite uma AF suave. Esta objetiva apresenta 
um sistema ótico concebido recentemente, 
incluindo um elemento da objetiva asférica, 
que permite uma nitidez extraordinária e uma 
desfocagem (bokeh) de qualidade. Uma
excelente opção para retratos, fotografias 
de natureza morta, cenas com condições de 
iluminação insuficiente e muito mais.

Construção da objetiva: 7 elementos em 6 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,45 m 
Razão de reprodução máxima: 0,15× 
Tamanho do filtro: 58 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-47/Bolsa CL-1013 

Construção da objetiva: 6 elementos em 5 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,45 m 
Razão de reprodução máxima: 0,15×  
Tamanho do filtro: 52 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HR-2 (opcional)/ 
Bolsa  CL-0715 (opcional) 

Com uma reprodução de imagem natural 
e uma nitidez excecional, esta objetiva 
extremamente leve e compacta pesa 
aproximadamente 155 g, o que a torna 
ideal para transportar em qualquer 
oportunidade fotográfica.

 : Elementos da objetiva asférica 

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

AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
Teleobjetivas de gama média ideais para retratos

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

Objetiva normal rápida com um  
desempenho de rendimento espantoso

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

Construção da objetiva: 10 elementos em 9 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,85 m 
Razão de reprodução máxima: 0,11× 
Tamanho do filtro: 77 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-55/Bolsa CL-1118 

Construção da objetiva: 9 elementos em 6 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,58 m 
Razão de reprodução máxima: 0,12×
Tamanho do filtro: 72 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-68/Bolsa CL-1015 

Construção da objetiva: 9 elementos em 9 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,8 m 
Razão de reprodução máxima: 0,12× 
Tamanho do filtro: 67 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-62/Bolsa CL-1015 

Esta objetiva de distância focal fixa obtém uma impressionante 
descrição de cenas com elevada resolução e um bokeh 
(desfocagem do fundo) suave e maravilhoso. Apesar da abertura 
rápida, podem ser capturadas imagens nítidas de alto contraste 
de motivos distantes mesmo com a abertura máxima. Os pontos 
de luz situados em infinito podem ser finamente reproduzidos 
como imagens de pontos mesmo com a abertura definida no 
máximo. Além disso, as caraterísticas do bokeh (desfocagem do 
fundo) elaboradamente concebidas retratam os motivos de modo 
atraente, resultando em imagens com profundidade natural. Uma 
superior capacidade de rendimento que torna reais dois fatores 
contraditórios permite uma nova criatividade fotográfica. Com 
todas estas vantagens, esta objetiva é uma adição muito individual 
à gama NIKKOR.

Com a integração de um sistema ótico de nova conceção que 
incorpora o Revestimento de nanocristais, esta objetiva herdou 
uma abertura ultrarrápida de f/1.4 e um diafragma de nove lâminas 
circulares para um fantástico efeito de desfocagem (bokeh). Além 
disso, o recentemente desenvolvido mecanismo de condução MF 
reduz o retardamento da focagem e permite um funcionamento 
suave no modo M/A. Pode esperar uma reprodução de imagem 
incrivelmente nítida, mas natural para retratos, quer para trabalho 
de estúdio quer para outras fotografias comerciais ao ar livre.

Uma objetiva acessível de distância focal fixa para retratos
para fotógrafos de FX e DX. Com a sua rápida abertura de f/1.8
e um novo design ótico, esta objetiva proporciona detalhes 
extraordinários e uma desfocagem (bokeh) de qualidade a partir 
de um corpo surpreendentemente leve e compacto. Além disso, 
o seu Motor silencioso (SWM) oferece uma AF mais silenciosa e 
mais suave.

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

AF DC-NIKKOR 105mm f/2D
Objetivas DC com controlo de focagem criativo

AF NIKKOR 180mm f/2.8D IF-ED
Teleobjetiva média de alto desempenho com vidro ED

Teleobjetiva rápida, de alcance médio e de distância  
focal fixa, que proporciona um belo efeito bokeh

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
Teleobjetiva excecionalmente rápida e nítida com VR

Construção da objetiva: 7 elementos em 6 grupos (mais uma 
lente de proteção) 
Distância de focagem mínima: 1,1 m 
Razão de reprodução máxima: 0,13×
Tamanho do filtro: 72 mm 
Acessórios: Para-sol fixo à objetiva /Bolsa CL-38 (opcional)

Construção da objetiva: 6 elementos em 6 grupos  
(mais uma lente de proteção) 
Distância de focagem mínima: 0,9 m 
Razão de reprodução máxima: 0,13×
Tamanho do filtro: 72 mm 
Acessórios: Para-sol fixo à objetiva /Bolsa CL-38 (opcional) 

Construção da objetiva: 14 elementos em 9 grupos 
Distância de focagem mínima: 1,0 m 
Razão de reprodução máxima: 0,13×
Tamanho do filtro: 82 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-79/Bolsa CL-1218 

Construção da objetiva: 13 elementos em 9 grupos 
Distância de focagem mínima: 1,9 m 
Razão de reprodução máxima: 0,12× 
Tamanho do filtro: 52 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HK-31/Bolsa CL-L1 

Construção da objetiva: 8 elementos em 6 grupos 
Distância de focagem mínima: 1,5 m 
Razão de reprodução máxima: 0,15×  
Tamanho do filtro: 72 mm 
Acessórios: Para-sol fixo à objetiva /Bolsa CL-38 

Esta rápida teleobjetiva de alcance médio proporciona um grande 
e belo efeito bokeh com suave modificação desde o plano de 
focagem para garantir a profundidade natural dos motivos. Tal 
acontece porque personifica o exclusivo conceito de design 
da NIKKOR de "alta fidelidade tridimensional". O desempenho 
ótico superior alcança uma elevada resolução, mesmo nas áreas 
periféricas, um rendimento nítido dos motivos distantes, mesmo 
com a abertura máxima do diafragma, e uma grande capacidade 
de reprodução das fontes de luz pontuais. Os três elementos 
de vidro ED reduzem a aberração cromática e o Revestimento 
de nanocristais minimiza eficazmente os efeitos fantasma e os 
reflexos. A tecnologia de design mais recente traduz-se num 
sistema ótico original de 105 mm f/1.4 com AF e AE estável 
com um mecanismo de diafragma eletromagnético. É aplicado 
um revestimento de flúor às superfícies da objetiva para fácil 
manutenção.

Esta teleobjetiva média rápida, 
excecionalmente compacta e fácil de 
manusear, utiliza o reconhecido vidro 
ED da NIKKOR para compensar a 
aberração cromática e produzir imagens 
nítidas com contraste elevado, mesmo 
com a abertura máxima de f/2.8. Uma 
das opções favoritas dos fotógrafos 
astronómicos, esta objetiva é também 
adequada para retratos aproximados, 
desportos a curta distância, fotografia de 
teatro e outros motivos.

O Controlo de Imagem Desfocada (DC, 
Defocus Image Control) permite controlar 
o grau de focagem suave do primeiro 
plano e do fundo numa imagem. Com 
uma distância focal de 105 mm e uma 
abertura máxima rápida de f/2, oferece 
um excelente desempenho como objetiva 
de retratos, com uma nitidez e uma 
desfocagem (bokeh) excecionais.

Utilizando o mesmo Controlo de 
Imagem Desfocada (DC, Defocus Image 
Control) que a objetiva de 105 mm f/2D, 
a distância focal de 135 mm oferece um 
maior alcance de teleobjetiva, o que a 
torna ideal para retratos aproximados, 
oferecendo a possibilidade de fotografar 
com pouca profundidade de campo ou 
em condições de iluminação reduzida.

Esta teleobjetiva de distância focal 
fixa, em que muitos profissionais
confiam, capturou muitos 
momentos significativos do 
desporto, do teatro e do retrato de 
estúdio. Elementos de vidro ED 
– que incluem um vidro Super ED – 
compensam a aberração cromática, 

juntamente com o Revestimento de nanocristais que assegura 
nitidez em condições de luz exigentes. Redução da vibração (VR) 
com um efeito equivalente a 3,0 stops* e uma abertura rápida de 
f/2 aumentam o potencial criativo.

*Com base na norma CIPA. Este valor é atingido quando montada numa câmara reflex 
digital no formato FX, com o zoom definido na posição máxima da teleobjetiva.

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

A mais famosa teleobjetiva  
profissional com distância focal fixa

AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED
Teleobjetiva acessível e fácil de manusear

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

Teleobjetiva de distância focal fixa  
utilizando uma objetiva PF (Fresnel de fase)

Construção da objetiva: 11 elementos em 8 grupos (mais 
uma Lente de Proteção do Menisco)  
Distância de focagem mínima: 2,3 m (AF); 2,2 m (MF) 
Razão de reprodução máxima: 0,15×  (AF); 0,16× (MF) 
Tamanho do filtro: 52 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HK-30/Bolsa CL-L1 

Construção da objetiva: 10 elementos em 6 grupos 
Distância de focagem mínima: 1,45 m 
Razão de reprodução máxima: 0,27× 
Tamanho do filtro: 77 mm 
Acessórios: Para-sol fixo à objetiva /Bolsa CL-M2 

Construção da objetiva: 16 elementos em 10 grupos 
Distância de focagem mínima: 1,4 m 
Razão de reprodução máxima: 0,24×
Tamanho do filtro: 77 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-73/Bolsa CL-M3/ 
Anel de tripé RT-1 (opcional)

Esta famosa superteleobjetiva 
profissional foi agora reformulada 
para incluir a Redução da Vibração 
(VR), a fim de permitir fotografar com 
câmara portátil com uma velocidade 

até 3,0 stops* mais lenta. O Revestimento de nanocristais reduz 
os efeitos de brilhos e imagem fantasma, ajudando a criar imagens 
extraordinariamente nítidas e definidas. A melhor opção para 
desportos de ação e interior.

Com um excelente equilíbrio entre 
tamanho e qualidade de imagem, esta 
objetiva produz uma nitidez excelente, o 
que a torna numa teleobjetiva ideal para 
fotografia de desporto, vida selvagem e 
viagem. Também oferece um excelente 
desempenho com motivos próximos.

Esta teleobjetiva utiliza um elemento de objetiva PF (Fresnel de 
fase), uma inovação na gama NIKKOR, a fim de tornar real um 
extraordinário corpo compacto e leve, ao mesmo tempo que 
minimiza eficazmente a aberração cromática. Um desempenho 
ótico elevado é também garantido com um elemento de vidro 
ED e Revestimento de nanocristais. A função de Redução da 
vibração (VR) proporciona um efeito equivalente a uma velocidade 
do obturador 4,5 stops* mais rápida no modo Normal. Ideal 
para capturar uma vasta gama de cenas, como desporto, vida 
selvagem, paisagens e retratos.

: Elemento de objetiva PF: Elementos de vidro ED : Elemento de vidro Super ED

*Com base na norma CIPA. O valor é atingido quando: objetivas com o formato DX são 
montadas numa câmara reflex digital no formato DX, objetivas compatíveis com o formato 
FX são montadas numa câmara reflex digital no formato FX e objetivas com zoom são 
definidas na posição máxima da teleobjetiva.

AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR   © Robert Bösch
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Superteleobjetiva de nova geração dispondo de  
um corpo leve e de um elevado desempenho ótico

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

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

Superteleobjetiva de elevado desempenho,  
extraordinariamente leve

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

Superteleobjetiva de elevado desempenho com uma lente de 
Fase Fresnel (PF) que permite o disparo com a câmara na mão

Construção da objetiva: 16 elementos em 12 grupos 
Distância de focagem mínima: 2,6 m 
Razão de reprodução máxima: 0,17× 
Tamanho do filtro: 40,5 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HK-38/Bolsa CT-405 

Esta superteleobjetiva de nova geração proporciona um 
desempenho ótico espantoso com aberração cromática 
minimizada. O peso de aproximadamente 3800 g é conseguido 
através da utilização de fluoretos para uma portabilidade superior.  
A Redução da vibração (VR) com um efeito equivalente a  
4,0 stops* adota um novo modo de "Desporto" que é 
particularmente eficaz ao fotografar atividades desportivas. Outras 
caraterísticas de nota incluem um diafragma eletromagnético 
para um controlo da exposição estável, mesmo durante o disparo 
contínuo, um revestimento de flúor de elevada fiabilidade aplicado 
à parte frontal da objetiva e um anel de tripé que inclui rolamentos 
para um funcionamento suave.

Construção da objetiva: 16 elementos em 12 grupos (mais 
uma Lente de Proteção do Menisco)  
Distância de focagem mínima: 3,6 m 
Razão de reprodução máxima: 0,15×  
Tamanho do filtro: 40,5 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HK-34/Bolsa CT-505 

Esta rápida superteleobjetiva de 500 mm com rendimento
superior é útil para cenas de desporto. Com dois elementos da 
objetiva de fluoreto, consegue ter um corpo extremamente leve
de aproximadamente 3090 g. Além dos elementos de fluoreto,
são utilizados elementos de vidro ED além de Revestimento
de nanocristais para obter um elevado desempenho ótico com 
aberração cromática e efeito de ghosting mínimos. O sistema de 
Redução da vibração (VR) (proporciona um efeito equivalente a uma 
velocidade do obturador 4,0 stops* mais rápida no modo Normal) 
adota o modo de Desporto como uma opção de modo de VR. 
Mesmo durante o disparo contínuo a alta velocidade, é conseguido 
um seguimento AF superior, enquanto a exposição é controlada
de maneira estável com a adoção de um mecanismo de diafragma 
eletromagnético. Um anel de tripé com rolamentos permite a 
troca suave entre orientação horizontal e vertical. É aplicado 
revestimento de flúor para uma maior durabilidade e proteção 
contra a poeira.

Utilizando uma lente PF, consegue-se um extraordinário corpo 
compacto e leve. Devido à superior resistência às condições 
meteorológicas, esta objetiva permite um disparo ágil e de confiança 
sob diversas condições. O design ótico mais recente, utilizando 
uma lente PF e três lentes de vidro ED, proporciona imagens com 
elevada resolução com mudanças de cor mínimas e está otimizado 
para câmaras digitais com um elevado número de megapixels. Ao 
adotar materiais recentemente desenvolvidos, o efeito de reflexo 
devido às caraterísticas da lente PF é controlado de forma ideal. 
O Revestimento de nanocristais reduz eficazmente os efeitos 
fantasma e os reflexos, o que resulta em imagens nítidas, mesmo 
sob iluminação forte. O desempenho excecional do seguimento de 
motivos é alcançado com uma velocidade de AF superior devido a 
um grupo de lentes de focagem mais leve e ao modo SPORT VR, 
particularmente eficaz para capturar motivos em movimento.

Construção da objetiva: 19 elementos em 11 grupos 
Distância de focagem mínima: 3,0 m 
Razão de reprodução máxima: 0,18× 
Tamanho do filtro: 95 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-84/Bolsa CL-M5

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

Superteleobjetiva de nova geração dispondo  
de um corpo leve e de um elevado desempenho ótico

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

Espantosa superteleobjetiva com fluoreto

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

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

Construção da objetiva: 16 elementos em 12 grupos (mais 
uma Lente de Proteção do Menisco)  
Distância de focagem mínima: 4,4 m 
Razão de reprodução máxima: 0,14×
Tamanho do filtro: 40,5 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HK-40/Bolsa CT-608 

Esta rápida superteleobjetiva de 600 mm consegue um desempenho 
ótico superior num corpo extraordinariamente leve. Com dois 
elementos da objetiva de fluoreto, consegue ter um corpo 
extremamente leve de aproximadamente 3810 g. Além disso, são 
utilizados elementos de vidro ED e Revestimento de nanocristais 
para produzir um elevado desempenho ótico com aberração 
cromática e efeito de ghosting mínimos. O sistema de Redução da 
vibração (VR) proporciona um efeito equivalente a uma velocidade 
do obturador 4,0 stops* mais rápida no modo Normal. O modo de 
Desporto também é adotado para proporcionar imagens estáveis 
no visor mesmo ao fazer o seguimento de motivos em movimentos 
radicais como animais selvagens. Mesmo durante o disparo contínuo 
a alta velocidade, é conseguido um seguimento AF superior, 
enquanto a exposição é controlada de maneira estável com a adoção 
de um mecanismo de diafragma eletromagnético. Um anel de tripé 
com rolamentos permite a troca suave entre orientação horizontal e 
vertical. É aplicado revestimento de flúor para uma maior durabilidade 
e proteção contra a poeira.

Com o teleconversor AF-S TELE-
CONVERTER TC800-1.25E ED montado

[Nota] O teleconversor AF-S 
TELECONVERTER TC800-1.25E ED 
fornecido é um teleconversor dedicado 
para a AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL 
ED VR e não pode ser montado noutras 
objetivas. Não é vendido em separado.

Construção da objetiva: 20 elementos em 13 grupos 
Distância de focagem mínima: 5,9 m (AF); 5,8 m (MF) 
Razão de reprodução máxima: 0,15 × (AF); 0,15 × (MF) 
Tamanho do filtro: 52 mm 
Acessórios :  Para-sol HK-38/Bolsa CT-801/ 
Teleconversor AF-S TC800-1.25E ED 

 
Teleconversor AF-S TC800-1.25E ED*1 
Construção da objetiva: 5 elementos em 3 grupos 
Peso: 135 g 
Diâmetro x comprimento*2: 62,5 × 16 mm 
*1 A distância focal é alargada 1,25×.
*2 Distância desde o rebordo de montagem da objetiva da 

câmara.

Com uma distância focal de 800 mm, esta é a objetiva de que os 
fotógrafos de desporto e da imprensa estavam à espera. Utilizando 
fluoreto, vidro ED e Revestimento de nanocristais, proporciona 
imagens espantosamente claras com redução da aberração 
cromática, do efeito fantasma e do reflexo. A fotografia com 
superteleobjetiva é suportada de forma fiável por um mecanismo 
de diafragma eletromagnético e pela Redução da vibração (VR) 
com um efeito equivalente a 4,5 stops* (4,0 stops* com o 
teleconversor AF-S TELECONVERTER TC800-1.25E ED). Graças à 
utilização de uma liga de fluoreto e magnésio na sua construção, 
a objetiva resultou ao mesmo tempo leve e resistente. Com o 
Teleconversor dedicado de 1,25x de vidro ED, a distância focal 
pode ser alargada para 1000 mm ao mesmo tempo que mantém 
uma reprodução superior.
• Teleconversores AF compatíveis: [A AF é possível quando montados em câmaras 

compatíveis com f/8] AF-S TELECONVERTER TC800-1.25E ED/AF-S TELECONVERTER TC-
14E III, [apenas MF] AF-S TELECONVERTER TC-20E III/AF-S TELECONVERTER TC-17E II

     : Elementos de vidro ED      : Fluoretos                          : Elemento de objetiva PF
*Com base na norma CIPA. O valor é atingido quando: objetivas com o formato DX são 

montadas numa câmara reflex digital no formato DX, objetivas compatíveis com o formato 
FX são montadas numa câmara reflex digital no formato FX e objetivas com zoom são 
definidas na posição máxima da teleobjetiva.
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 : Elementos da objetiva asférica : Elementos de vidro ED

O B J E T I V A S  N I K K O R  F
E S P E C I A I S

Não se deixe enganar pelo nome: as objetivas especiais não se destinam apenas a ocasiões 

especiais. Esta categoria contém objetivas olho de peixe, objetivas PC (Correção da perspetiva) e 

objetivas micro. Cada especialidade proporciona uma forma completamente nova de ver o mundo e 

pode dar origem a novos níveis de fotografia divertida e criativa.

© Fabrice Wittner 

Expanda as suas  
possibilidades para descobrir novas dimensões

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

AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Objetiva olho de peixe full-frame  
nítida para criar perspetivas dramáticas

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

Objetiva olho de peixe compacta e  
divertida para fotógrafos do formato DX

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

Primeira objetiva com zoom olho de peixe  
da NIKKOR com dois efeitos olho de peixe

       : Área de imagem (formato DX)
       : Área de imagem (formato FX)
       : Círculo da imagem

OBJETIVAS OLHO DE 
PEIXE

Estas objetivas especiais possuem um ângulo de visão ultra amplo que curva e distorce o motivo gradualmente em 
direção às extremidades do enquadramento. Experimente diferentes ângulos e pontos de vista em diversas cenas 
utilizando uma objetiva olho de peixe e poderá transformar mesmo as cenas mais normais em fotografias extraordinárias.

 8 mm 180°
15 mm 175°

Construção da objetiva: 10 elementos em 7 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,14 m 
Razão de reprodução máxima: 0,20×
Acessórios: Para-sol fixo à objetiva /Bolsa CL-0715 

Construção da objetiva: 8 elementos em 5 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,25 m 
Razão de reprodução máxima: 0,09×
Acessórios: Para-sol fixo à objetiva /Bolsa CL-0715 
(opcional), Filtros L37C, A2, B2, O56 

Construção da objetiva: 15 elementos em 13 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,16 m. 
Razão de reprodução máxima: 0,34× 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-80/Bolsa CL-1218 

Esta objetiva com zoom olho de peixe proporciona efeitos de olho 
de peixe circulares e de enquadramento completo para obter uma 
expressão de imagem muito elaborada. Os três elementos de 
vidro ED reduzem a aberração cromática lateral para a obtenção
de imagens nítidas e de alto contraste. O Revestimento de 
nanocristais controla eficazmente os efeitos fantasma e do reflexo 
que costumam ocorrer com um ângulo de visão amplo de até 180°, 
criando assim imagens nítidas e claras. Para aumentar a fiabilidade, 
utiliza-se uma estrutura resistente ao pó e a salpicos; além disso,
o revestimento de flúor garante uma manutenção fácil.

Esta objetiva olho de peixe leve e 
compacta destina-se exclusivamente 
a câmaras de formato DX. Com o seu 
ângulo de visão de 180° que abrange 
todo o enquadramento e os seus efeitos 
de curvatura únicos, qualquer cena ou 
motivo ganharão uma nova dimensão 
através do visor, tornando a fotografia 
divertida, qualquer que seja o motivo. A 
objetiva apresenta uma nitidez de lado a 
lado e permite aproximar-se até 3 cm do 
motivo a partir da extremidade frontal da 
objetiva.

O desempenho ótico superior da 
NIKKOR proporciona uma nitidez 
contínua desde o infinito até ao motivo 
mais próximo, oferecendo a realidade 
alterada única da fotografia com ultra 
grande angular para criar imagens belas 
e dramáticas. Os quatro filtros de tipo 
baioneta acoplados à parte traseira da 
objetiva oferecem mais opções criativas 
de efeitos de filtro.

8 mm (formato FX)

Olho de peixe circular

15 mm (formato FX) Na marca DX (formato DX)

Olho de peixe  
de enquadramento completo

Olho de peixe de enquadramento completo

AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED     © Joshua Cripps
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Objetivas PC: mais liberdade para controlar perspetivas

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

Objetiva de ultra grande angular de  
alto desempenho com Correção da perspetiva

PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D 
Teleobjetiva PC de alcance médio com capacidade macro

OBJETIVAS PC/ 
OBJETIVAS MICRO PC

Através da função PC (Correção da Perspetiva) de inclinar e mover exclusiva da NIKKOR, estas objetivas permitem 
controlar as perspetivas, a distorção e a profundidade de campo das imagens. As objetivas PC oferecem técnicas 
criativas profissionais habitualmente disponíveis apenas em objetivas NIKKOR de grande formato.

Construção da objetiva: 13 elementos em 10 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,21 m 
Razão de reprodução máxima: 0,36×
Tamanho do filtro: 77 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-41/Bolsa CL-1120 

Construção da objetiva: 6 elementos em 5 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,39 m 
Razão de reprodução máxima: 0,50× 
Tamanho do filtro: 77 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-22/Bolsa CL-1120 

Construção da objetiva: 9 elementos em 8 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,253 m 
Razão de reprodução máxima: 0,50×
Tamanho do filtro: 77 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-43/Bolsa CL-1120 

Construção da objetiva: 17 elementos em 13 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,25 m 
Razão de reprodução máxima: 0,18× 
Acessórios: Bolsa CL-1120 

A distância focal de 19 mm desta objetiva proporciona um ângulo 
de visão conhecido pelos fotógrafos de arquitetura e interiores.
A estrutura mecânica do mecanismo de deslocamento permite 
um ajuste preciso e sem problemas da posição de deslocamento. 
Além disso, faz com que seja desnecessário o bloqueio e garante 
deslocamentos cómodos. Com o mecanismo de "rotação PC",
a direção da inclinação pode ser paralela ou perpendicular ao 
deslocamento, em função das diversas situações de disparo.
A mais recente tecnologia de design alcança um excelente 
desempenho ótico, proporcionando uma elevada resolução, 
mesmo na periferia, bem como uma imagem plana. Utilizaram-se 
três elementos de vidro ED, dois elementos da objetiva asféricos 
e Revestimento de nanocristais para aumentar ainda mais a 
qualidade de imagem. É aplicado um revestimento de flúor, que 
repele a sujidade, para fácil manutenção. Esta objetiva PC de 
elevado desempenho estimula a criatividade dos fotógrafos e 
permite obter imagens refinadas e muito pessoais.

Câmaras compatíveis: as câmaras D5, série D4, série D3, Df, D850, série D810 e D500 
podem ser utilizadas sem qualquer restrição. Com a série D800, D750, D700, D610, 
D600, série D300, D7500, D7200, D7100, D7000, D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, 
D5000, D3400, D3300, D3200 e D3100 podem não estar disponíveis determinadas 
combinações de deslocamento e rotação porque a objetiva toca no corpo da câmara.

Esta teleobjetiva média PC inclui a função 
de inclinar e mover e um mecanismo 
rotativo de +/-90°, e possui capacidade 
micro para fotografar até uma escala 
de 1/2x. Uma excelente opção para 
retratos de longo alcance, fotografias 
de natureza e trabalhos comerciais 
com um controlo único da perspetiva. 

O controlo automático da abertura é possível com o diafragma 
eletromagnético*. O Revestimento de nanocristais é utilizado para 
reduzir de forma eficaz os efeitos de brilhos e imagem fantasma.
Câmaras compatíveis: as câmaras D5, série D4, série D3, Df, D850, série D810, série 
D800, D750, D700, D610, D600, D500, série D300, D7500, D7200, D7100, D7000, D90, 
D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3400, D3300, D3200, D3100 e D3000 
podem ser utilizadas sem qualquer restrição.

Esta objetiva PC grande angular cobre 
um ângulo de visão de 84° e inclui a 
função de inclinar e mover, bem como 
um mecanismo rotativo de +/-90°. Ideal 
para fotografia de arquitetura, paisagens 
urbanas e fotografia geral de interiores 
e natureza. O controlo automático da 
abertura é possível com o diafragma 

eletromagnético*. O Revestimento de nanocristais reduz os 
efeitos de brilhos e imagem fantasma.

Câmaras compatíveis: as câmaras D5, série D4, série D3 e D500 podem ser utilizadas 
sem qualquer restrição. Com a Df, D850, série D810, série D800, D750, D700, D610, 
D600, série D300, D7500, D7200, D7100, D7000, D90, D5600, D5500, D5300, D5200, 
D5100, D5000, D3400, D3300, D3200, D3100 e D3000 podem não estar disponíveis 
determinadas combinações de deslocamento e rotação porque a objetiva toca no corpo 
da câmara.

Com uma abertura rápida de f/2.8, esta 
objetiva PC padrão possui capacidade 
micro, fotografando até uma escala de 
1/2x, inclui a função de inclinar e mover 
e um mecanismo rotativo de +/-90°. 
Perfeita para trabalhos comerciais, 
fotografias de produtos, fotografia de 
natureza ou qualquer outro motivo 

que exija uma perspetiva natural e um elevado nível de detalhe. 
O controlo automático da abertura é possível com o diafragma 
eletromagnético*. O Revestimento de nanocristais é utilizado para 
reduzir de forma eficaz os efeitos de brilhos e imagem fantasma. 

Câmaras compatíveis: as câmaras D5, série D4, série D3, Df, D850, série D810, série 
D800, D750, D700, D610, D600, D500, série D300, D7500, D7200, D7100, D7000, D90, 
D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3400, D3300, D3200, D3100 e D3000 
podem ser utilizadas sem qualquer restrição.

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

 : Elementos da objetiva asférica : Elementos de vidro ED

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

OBJETIVAS MICRO

Estas maravilhas da ótica captam primeiros planos com uma reprodução até à escala real, captando os detalhes 
mais ínfimos no seu tamanho real no sensor. Quer fotografe macro, retratos ou outros motivos, pode contar com uma 
nitidez incrível, uma magnífica desfocagem do fundo (bokeh) e uma vasta gama de distâncias de focagem: de 1:1 mais 
aproximada até infinito.

AF Micro-NIKKOR 60mm f/2.8D

AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
Objetivas micro padrão compactas e versáteis

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G
DX Micro compacta e acessível com nitidez extraordinária

Construção da objetiva: 9 elementos em 7 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,163 m 
Razão de reprodução máxima: 1,00× 
Tamanho do filtro: 52 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-61/Bolsa CL-0915 

Esta objetiva micro extraordinariamente 
leve, compacta e ágil serve de 
complemento excecional às câmaras 
DX. Para além da capacidade de 
primeiro plano à escala real (1x), a 
distância focal de 40 mm pode tornar 
uma grande variedade de motivos 
acessíveis, incluindo retratos. Uma 
NIKKOR Micro excelente para qualquer 
fotógrafo que utilize o formato DX.

Construção da objetiva: 12 elementos em 9 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,185 m 
Razão de reprodução máxima: 1,00× 
Tamanho do filtro: 62 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-42/Bolsa CL-1018 

Produz imagens excecionalmente nítidas 
até à escala real (1x) com todos os f-stops 
com uma magnífica desfocagem do fundo 
(bokeh). O Revestimento de nanocristais 
reduz de forma eficaz os efeitos de brilhos 
e imagem fantasma em condições de 
iluminação difíceis, como em situações
de contraluz. Com a sua vasta gama de 
focagem, esta objetiva não está limitada 
à fotografia de primeiros planos muito 
aproximados e pode ser utilizada para 
fotografar a maioria dos motivos.

Construção da objetiva: 8 elementos em 7 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,219 m 
Razão de reprodução máxima: 1,00× 
Tamanho do filtro: 62 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HN-22 (opcional)/
Bolsa CL-0815 (opcional) 

Esta popular objetiva produz imagens 
nítidas com qualquer distância de 
focagem, desde infinito até à escala 
real (1x). Ideal para primeiros planos 
gerais, retratos, paisagens, trabalhos de 
reprodução e outros motivos.
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Nome da objetiva
Construção da 

objetiva [grupos/
elementos]

Distância de 
focagem mínima [m]

Taxa de reprodução 
máxima [x]

Tamanho do 
adaptador do filtro 

[mm]

Para-sol 
da objetiva 
(opcional)

Bolsa para 
objetiva 

(opcional)

NIKKOR 20 mm f/2.8 9/12 0,25 1/8,3 62 HK-14 CL-0915

NIKKOR 24 mm f/2.8 9/9 0,3 1/8,8 52 HN-1 CL-0915

NIKKOR 28 mm f/2.8 8/8 0,2 1/3,9 52 HN-2 CL-0815

NIKKOR 35 mm f/1.4 7/9 0,3 1/5,6 52 HN-3 CL-0915

NIKKOR 50 mm f/1.2 6/7 0,5 1/7,9 52 HS-12/HR-2 CL-0915

NIKKOR 50 mm f/1.4 6/7 0,45 1/6,8 52 HS-9/HR-1 CL-0815

Micro-NIKKOR 55mm f/2.8 / Anel 
extensível automático PK-13 5/6

0,25
(0,225)

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

Micro-NIKKOR 105mm f/2.8 / Anel 
extensível automático PN-11 9/10

0,41
(0,37)

1/2 (1/0,88) 52 HS-14
(incluído)

CL-1018 /
CL-38

OBJETIVAS DE FOCAGEM MANUAL

*A distância de focagem mínima é a distância entre o indicador do plano focal da câmara e o motivo. 
*Os valores entre parênteses aplicam-se quando é utilizado o Anel Extensível Automático PK-13 ou PN-11.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Esta excelente linha inclui oito objetivas com distância focal fixa, incluindo duas objetivas micro.

 : Elementos da objetiva asférica : Elementos de vidro ED

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

Objetiva micro versátil de alto  
desempenho para fotógrafos do formato DX

AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
Objetiva micro muito equilibrada com VR

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

Poderosa teleobjetiva micro com  
excelente distância de trabalho

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

Construção da objetiva: 14 elementos em 10 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,286 m 
Razão de reprodução máxima: 1,00× 
Tamanho do filtro: 52 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-37/Bolsa CL-1018 

Compacta e leve, mesmo com a Redução da vibração (VR) 
incorporada com um efeito equivalente a 3,0 stops*, que 
permite obter imagens mais nítidas com câmara portátil. Com 
uma excelente distância de trabalho e uma focagem automática 
contínua desde infinito até à escala real (1x), esta objetiva oferece 
uma nitidez e uma desfocagem do fundo (bokeh) incríveis para 
motivos de primeiros planos, retratos, imagens da natureza e 
muito mais. 

*Com base na norma CIPA. Este valor é atingido quando montadas numa câmara digital 
SLR no formato DX.

Construção da objetiva: 14 elementos em 12 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,314 m 
Razão de reprodução máxima: 1,00×
Tamanho do filtro: 62 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HB-38/Bolsa CL-1020 

Esta teleobjetiva média micro possui 
Redução da vibração (VR) com um efeito 
equivalente a 3,0 stops*, para facilitar 
a fotografia macro com câmara portátil. 
Esta objetiva produz imagens nítidas, mas 
naturais, em qualquer tipo de fotografia. A 
distância focal mais longa confere-lhe uma 

excelente distância de trabalho ao fotografar primeiros planos de 
flores, insetos e outros pequenos motivos da vida selvagem. Permite 
igualmente fotografar retratos fantásticos. O Revestimento de 
nanocristais reduz de forma eficaz os efeitos fantasma e os reflexos.

Construção da objetiva: 13 elementos em 8 grupos 
Distância de focagem mínima: 0,5 m 
Razão de reprodução máxima: 1,00× 
Tamanho do filtro: 62 mm 
Acessórios: Para-sol da objetiva HN-30 (opcional)/Bolsa CL-45 

Ao tirar partido da longa distância de 
trabalho de 0,26 m à escala real (1x), 
é ideal para fotografar flores, insetos 
e outros motivos da vida selvagem de 
pequenas dimensões sem os perturbar. 
O vidro da NIKKOR garante imagens 
nítidas com contraste elevado com 
qualquer f-stop, e a objetiva apresenta 
também um excelente desempenho 
enquanto teleobjetiva normal.

AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED*1

AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
AF-S VR NIKKOR 200mm f/2G IF-ED
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II 
AF-S VR NIKKOR 300mm f/2.8G IF-ED
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8D IF-ED II*5 
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8D IF-ED*5

AF-I NIKKOR 300mm f/2.8D IF-ED*5 
AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR*2

AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED*3*5 
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8D IF-ED II*5 

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8D IF-ED*5

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

AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR*3 
AF-S NIKKOR 500mm f/4D IF-ED II*3*5 
AF-S NIKKOR 500mm f/4D IF-ED*3*5

AF-I NIKKOR 500mm f/4D IF-ED*3*5 
AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR*4

AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR*3

AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR*5 
AF-S NIKKOR 600mm f/4D IF-ED II*3*5

AF-S NIKKOR 600mm f/4D IF-ED*3*5

AF-I NIKKOR 600mm f/4D IF-ED*3*5 

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR*4 
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G IF-ED 
AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR*3

AF-S Zoom-NIKKOR 80-200mm f/2.8D IF-ED*5 
AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR*4

AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR*6

AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II*3

AF-S VR Zoom-NIKKOR 200-400mm f/4G IF-ED*3 
AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR*4

As seguintes objetivas NIKKOR AF-S e AF-I são compatíveis com os Teleconversores AF-S:

*1 Não é possível utilizar a focagem automática.
*2 A focagem automática com TC-20E III/TC-17E II pode ser utilizada quando acoplada a uma câmara com 

focagem automática compatível f/8 com o modo AF definido para AF-S.
*3 A focagem automática com TC-20E III/TC-17E II pode ser utilizada quando acoplada a uma câmara com 

focagem automática compatível f/8.
*4 A focagem automática com TC-14E III pode ser utilizada quando acoplada a uma câmara com focagem 

automática compatível f/8. Não pode ser utilizada a focagem automática com TC-20E III/TC-17E II.
*5 Não compatível com TC-14E III.
*6 Quando se utiliza um teleconversor incorporado em combinação com TC-14E III/TC-14E II/TC-14 III, a 

focagem automática pode ser utilizada quando acoplada a uma câmara compatível com f/8.
 Quando se utiliza um teleconversor incorporado com TC-17E II/TC-20E/TC-20 III, a focagem automática 

não pode ser utilizada. Sem um teleconversor incorporado, a focagem automática apenas está 
disponível com uma câmara compatível com f/8.

Teleconversor AF-S TC-20E III
Este teleconversor expande a distância 
focal em 2x e torna a abertura 2 stops 
mais lenta.

Teleconversor AF-S TC-17E II
Este teleconversor expande a distância 
focal em 1,7x e torna a abertura 1,5 stops 
mais lenta.

Teleconversor AF-S TC-14E III
Este teleconversor expande a distância 
focal em 1,4x e reduz a abertura em 1 stop. 
O revestimento de flúor é aplicado nas 
superfícies frontal e traseira.

•  Não é possível utilizar outras objetivas. Não monte outras objetivas, uma vez que os elementos 
traseiros da objetiva tocarão e poderão danificar os elementos do teleconversor.

•  A função Redução da vibração (VR) funciona com objetivas VR quando utilizadas com as seguintes 
câmaras SLR da Nikon: câmaras SLR digitais nos formatos FX/DX, F6, F5, F100, série F80, série 
F75 e série F65.

•  Dependendo da combinação com uma câmara SLR digital/de película, as informações da distância 
focal do teleconversor podem não ser corretamente apresentadas nos dados Exif. Consulte o 
manual do teleconversor relevante para mais informações.

•  O teleconversor AF-S TELECONVERTER TC800-1.25E ED é um acessório incluído na AF-S NIKKOR 
800mm f/5.6E FL ED VR e não é vendido em separado. Para obter detalhes, consulte a página 30.

•  Quando a abertura efetiva é de f/5.6 a f/8, a focagem automática é possível quando acoplado a uma 
câmara com focagem automática compatível f/8. Mas o ponto de focagem utilizado para a focagem 
automática ou para a focagem manual com telémetro eletrónico está limitado ao que se localiza no 
centro. Além disso, pode não ser possível focar ao fotografar motivos escuros ou de baixo contraste.

Os teleconversores aumentam a distância focal original em 2x, 1,7x ou 1,4x quando acoplados entre uma objetiva AF-S/AF-I e o corpo da 
câmara. O seu desempenho ótico superior conserva as vantagens da elevada qualidade de imagem das objetivas originais, suportando 
também a respetiva transmissão de sinal.

Teleconversores AF-S
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ACESSÓRIOS OPCIONAIS TECNOLOGIA NIKKOR
Conhecida pela sua fiabilidade, clareza e dedicação às necessidades dos apaixonados por fotografia,  
a marca de objetivas NIKKOR exclusiva da Nikon procura criar as melhores óticas do mundo. 
Ao aderir às exigências mais estritas e a testes em laboratório e numa vasta gama de situações 
fotográficas reais, a Nikon cria tecnologias que tornam as objetivas NIKKOR a melhor opção para 
qualquer tipo de imagens fixas ou em movimento.

Através da combinação de várias unidades de AF que 
proporcionam potência a alta velocidade e com uma grande 
precisão, a posição dos grupos de focagem é controlada de forma 
precisa, pelo que se obtém um controlo de AF de alta velocidade 
e extremamente preciso. Além disso, ao reduzir drasticamente as 
aberrações, consegue-se um excelente desempenho de imagem 
em todo o alcance de disparo, incluindo a distâncias muito curtas. 
Além disso, quando se capturam motivos à distância de focagem 
mínima, capaz de produzir aberrações, é possível capturar 
imagens de alta resolução com defeitos reduzidos.
Objetivas aplicáveis: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S,  
NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

Sistema de multifocagem

Este sistema de revestimento multicamada da lente oferece uma 
reflexão ultrabaixa estável em todo o alcance de luz visível devido à 
espessura da camada de revestimento uniforme de alta densidade. 
Graças à tecnologia de fabrico original de camada fina da Nikon 
com um algoritmo otimizado, pode-se conseguir uma reflexão 
muito mais próxima dos valores de design para cada objetiva com 
qualidade constante. Quando se utiliza com o revestimento de 
nanocristais, especialmente eficaz para a luz incidente desde uma 
direção diagonal, é possível capturar de modo fiável imagens claras 
e nítidas com o mínimo de efeito fantasma e reflexo, mesmo 
quando há uma fonte de luz dentro do enquadramento.
Objetiva aplicável: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

Revestimento ARNEO

Luz refletida

Revestimento 
multicamada 
convencional

Luz incidente

Lente

 Sem revestimento ARNEO

Revestimento  
ARNEO

Luz refletida

Luz incidente

Lente

 Revestimento ARNEO

T E C N O L O G I A S 
PA R A A S O B J E T I VA S 
N I K K O R Z

n Anel Adaptador de Macro BR-2A/BR-5
Montados na objetiva em posição inversa, estes anéis de 
extensão podem ser acoplados diretamente ou utilizando o 
fole adaptador de focagem. Ao fotografar com uma taxa de 
reprodução superior a 1x, é possível obter um desempenho 
ainda melhor da objetiva através da montagem inversa do anel 
na lente. O BR-2A
é compatível com objetivas
com tamanho de adaptador
frontal de 52 mm e o BR-5
(em conjunto com o BR-2A)
com objetivas com tamanho
de adaptador de 62 mm.

n Filtro neutro de cores NC
Ideal como proteção da objetiva, este filtro não afeta o equilíbrio 
de cores (espetro de luz visível) da objetiva. O seu revestimento de 
camadas múltiplas impede o reflexo da luz no interior do vidro.

n Filtro de Focagem Suave
Aplique às imagens um magnífico efeito tremido moderadamente 
suave. Adequado para diversas situações fotográficas, tais como 
retratos.

n Filtro de Polarização Circular II
Através da redução substancial das qualidades refletoras, os 
filtros de polarização permitem o disparo direto através de um 
vidro ou em direção a reservatórios de água, e permitem captar 
melhor outros objetos metálicos que refletem a luz. Os filtros 
de polarização também reduzem a luz refletida pelo vapor e por 
poeiras diminutas que se encontram no ar, permitindo captar 
céus azuis com uma cor ainda mais azul.

n Filtro de Baioneta: Ultravioleta L37C
Este filtro absorve a luz ultravioleta e produz imagens nítidas 
com contraste elevado. O L37C possui revestimento de 
camadas múltiplas para reduzir o reflexo. Também pode ser 
utilizado como proteção da objetiva.

n Filtro de Polarização Circular de Encaixar
Concebido para a utilização com teleobjetivas equipadas com 
um suporte de filtro de encaixar, este filtro reduz a luz refletida 
e produz maior nitidez e cor, diminuindo o efeito do reflexo do 
sol no vapor e poeira existentes no ar. Além disso, os filtros de 
polarização escurecem o azul do céu sem afetar o contraste, 
realçando ainda mais o motivo. Na fotografia a cores, o filtro 
elimina a cor predominante causada pela luz refletida.

Filtros/suportes

n Anel Extensível Automático PK-11A, 12, 13
Estes anéis extensíveis destinam-se às objetivas NIKKOR
com sistema AI (Indexação de abertura máxima automática). É 
possível obter sete comprimentos de extensão quando utilizados 
individualmente ou em conjunto. 

n Anel Adaptador BR-3
Este adaptador converte o encaixe de baioneta das objetivas de 
montagem inversa para a rosca de 52 mm utilizada para filtros e 
para-sóis (não é possível utilizar para-sóis de baioneta do tipo HB).

Anéis Extensíveis

*O exposímetro não pode ser utilizado com câmaras que não têm uma alavanca de 
acoplamento de exposímetro, como a D5500 e a D3400.

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

Os para-sóis da objetiva reduzem a luz difusa que pode deteriorar 
a qualidade de imagem, reduzindo os efeitos de brilhos e imagem 
fantasma. Também podem ser utilizados como proteção da 
objetiva. Existe um para-sol disponível para 
cada tipo de objetiva NIKKOR. Estes 
são classificados de acordo com os 
métodos e materiais de acoplamento: 
HB (baioneta), HN (aparafusar),
HK (encaixar), HS (encaixar) e HR 
(rosca de borracha).

Quando montado num anel de zoom ou num anel de focagem, 
este acessório da objetiva permite um funcionamento do zoom 
ou da focagem mais suave. Especialmente útil para fazer zoom 
durante as filmagens, bem como para focagem manual de 
precisão.

O adaptador de encaixe FT1 permite que sejam 
utilizadas objetivas de encaixe F da NIKKOR com 
câmaras Nikon 1 equipadas com o encaixe 1 da 
Nikon 1. O ângulo de visão de uma objetiva de 
encaixe F montada no FT1 é equivalente ao de 
uma objetiva de formato de 35 mm com uma 
distância focal de cerca de 2,7x mais longa.

Para-sóis

Alavanca NAL-1 de auxílio ao zoom/à focagem

Adaptador de encaixe FT1
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TECNOLOGIA NIKKOR

O fluoreto é um material ótico monocristal com uma elevada taxa 
de transmissão nas zonas de infravermelhos e de ultravioletas. 
Com as suas fantásticas propriedades de dispersão anómalas,
o fluoreto bloqueia intensamente o espetro secundário a fim 
de corrigir eficazmente a aberração cromática no espetro de luz 
visível – uma coisa que é mais difícil de conseguir com distâncias 
focais mais longas. É também significativamente mais leve do 
que o vidro ótico, proporcionando uma objetiva mais eficaz com 
menos peso.

Lentes fluoreto

Com vidro ED (Dispersão super baixa) que minimiza com sucesso 
as alterações cromáticas como material, este tipo de objetiva 
dispõe de superfícies não esféricas num ou em ambos os lados do 
vidro. Proporciona uma capacidade de rendimento superior
ao maximizar as vantagens do vidro ED e da objetiva asférica – 
corrigindo eficazmente diversas aberrações da objetiva como
a aberração cromática lateral, o reflexo com efeito de coma na 
periferia, assim como a distorção e a aberração esférica. Efetua 
a correção da aberração do vidro ED e da objetiva asférica num 
elemento, contribuindo para a compacidade da objetiva. Adotado 
na AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR.

Vidro ED asférico

Este tipo de objetiva utiliza superfícies 
não esféricas num ou nos dois lados 
do vidro a fim de eliminar certos 
tipos de aberração da objetiva. 
Estes elementos asféricos são 
particularmente úteis para correção da 
distorção em objetivas grande angular. 
Essas distorções são causadas por 
variações da ampliação da imagem, 
dependendo da sua distância ao 
eixo ótico. Com superfícies não 
esféricas de raio de curvatura em 
alteração contínua, os elementos 
da objetiva asférica corrigem estas 
distorções. Desde a década de 1960, 
os engenheiros da Nikon definiram 
teorias de design e técnicas de 
processamento de objetivas a fim de 
aperfeiçoar a objetiva asférica.

Em 1968, a OP Fisheye-NIKKOR 
10mm f/5.6 tornou-se a primeira 
objetiva intercambiável para câmara 
reflex analógica a incorporar elementos 
da objetiva asférica. Desde então, as 
objetivas asféricas têm constituído 
uma peça importante da família de 
objetivas NIKKOR, com cada nova adição à gama a proporcionar 
um novo nível de contraste, resolução e design compacto.

Objetivas asféricas híbridas: feitas de um plástico especial 
moldado em vidro ótico.

Objetivas asféricas de vidro moldado: fabricadas pressionando 
diretamente vidro ótico num molde asférico de alta precisão.

Objetiva asférica

Imagem do vidro ED asférico
Vidro ED asférico: proporciona uma superior capacidade de rendimento ao maximizar as 
vantagens do vidro ED e da objetiva asférica

Com um índice de refração de mais de 2.0, uma objetiva HRI pode 
proporcionar efeitos equivalentes aos obtidos com vários elementos 
de vidro normais e pode compensar tanto a curvatura de campo 
como a aberração esférica. Por isso, as objetivas HRI alcançam um 
excelente desempenho ótico num corpo ainda mais compacto.

Objetiva HRI, Índice de alta refração

A Nikon foi a primeira fabricante
mundial de câmaras a desenvolver
o vidro ED (vidro de dispersão
superbaixa), capaz de minimizar as
aberrações cromáticas nas objetivas
fotográficas. Este vidro ED de
baixa dispersão também oferece
caraterísticas de dispersão anómalas,
como cristais de fluoreto de cálcio,
que consequentemente minimizam
o espetro secundário. Nas objetivas
que utilizam vidro ótico normal, quanto
maior for a distância focal, mais difícil
é corrigir a aberração cromática que
provoca mudanças de cor. O vidro ED
da Nikon, que compensa eficazmente
este tipo de aberração cromática,
é utilizado numa vasta gama de
teleobjetivas NIKKOR para obter
uma reprodução superior. A Nikon
desenvolveu também o vidro Super
ED com propriedades de dispersão
ainda menores e desempenho
extremamente elevado na eliminação do espetro secundário, para 
minimizar ainda mais a aberração cromática, bem como outras 
aberrações da objetiva.

Vidro ED/Vidro super ED

Imagem concetual de 
correção da distorção

Imagem concetual da 
correção da aberração 

esférica

A distorção é suprimida

O índice de refração é 
continuamente mudado do 

centro

Objetiva normal

Aberração asférica

Aberração
esférica

Objetiva asférica: elimina praticamente o problema de coma e outros tipos de aberração  
provocados pela objetiva

Objetiva normal Aberração asférica

Imagem 
concetual

Imagem 
concetual

Pano da 
imagem

Aberração 
esférica

Ponto focal Ponto focal

Vidro ED: permite a produção de objetivas que oferecem nitidez e correção de cor superiores 
minimizando a aberração cromática

Objetiva normal

Imagens concetuais de espetro 
secundário

Vidro ED/Vidro super ED/Fluorite

Espetro secundário

Espetro secundário

Vidro EDObjetiva normal

Aberração cromática 
(mudanças de cor): grande

Eixo 
ótico

Eixo 
ótico

Aberração cromática 
(mudanças de cor): pequena

Com origem no trabalho da Nikon 
no campo da tecnologia de fabrico 
de semicondutores, o Revestimento 
de nanocristais da NIKKOR é um 
revestimento antirreflexo que emprega um 
revestimento de índice refrativo extra baixo 
com partículas de cristal nanométricas* 
ultra finas. Estas partículas cristalizadas 
eliminam os reflexos no interior da objetiva 
em todo o espetro das ondas de luz visível 
(380 a 780 nm) de formas que ultrapassam 
em muito os limites dos sistemas de 
revestimento antirreflexo convencionais. 
O Revestimento de nanocristais não 
soluciona apenas os efeitos de imagem 
fantasma causados pela luz vermelha, 
uma tarefa incrivelmente difícil para os 
sistemas anteriores. Reduz também 
de forma eficaz os efeitos de brilhos 
e imagem fantasma causados pela 
luz que entra diagonalmente na objetiva. 
Resultado: imagens mais nítidas.

*Um nanómetro equivale a um milionésimo de milímetro

(A partir da esquerda) Sem revestimento, 
Revestimento Super Integrado Nikon, 

Revestimento de nanocristais

Sem revestimento

Luz incidente

Luz incidente

Luz refletida

Luz refletida

Revestimento de 
nanocristais

Revestimento convencional 
de camadas múltiplas

Objetiva

Revestimento de 
nanocristais

Revestimento de nanocristais

A objetiva PF (Fresnel de fase), desenvolvida 
pela Nikon, utiliza o fenómeno de difração 
fotográfica para compensar eficazmente 
a aberração cromática*. Proporciona um 
excelente desempenho de compensação da 
aberração cromática quando se combina com 
uma objetiva de vidro normal. Em comparação 
com muitas das objetivas gerais para câmaras, 
que dispõem de um sistema ótico que utiliza o 
fenómeno fotorrefrativo, é possível obter um corpo notavelmente 
leve e compacto com um menor número de objetivas.

Uma objetiva interpermutável geral gera uma imagem sobre um 
plano de formação de imagens através do fenómeno fotorrefrativo. 
O grau de refração de luz varia de acordo com a cor (comprimento 
de onda); além disso, a formação da imagem é levada a cabo pela 
ordem seguinte: começando pela parte situada junto à objetiva: 
azul (B), verde (G) e vermelho (R). O desvio de cor, conhecido 
como aberração cromática, dá origem à perda de cor, o que resulta 
na deterioração das imagens observadas ou capturadas.

Por outro lado, com as objetivas PF (Fresnel de fase), a formação 
da imagem é levada a cabo pela ordem seguinte: começando 
pela parte situada junto à objetiva: vermelho (R), verde (G) e 
azul (B). Ao combinar a objetiva PF (Fresnel de fase) com uma 
objetiva refrativa, a aberração cromática pode ser eficazmente 
compensada.
*Fenómeno de difração: a luz tem caraterísticas de forma de onda. Quando uma forma de 

onda enfrenta um obstáculo, tenta rodeá-lo e ultrapassá-lo, e esta caraterística é considerada 
uma difração. A difração provoca dispersão cromática na ordem inversa da refração.

Objetiva PF (Fresnel de fase)

Compensação da aberração cromática com a objetiva PF (Fresnel de fase) 

Imagens de comparação do efeito de Controlo de reflexo PF

Lente refrativa

Objetiva PF (Fresnel de fase)

Lente PF (Fresnel de fase)

Quanto maiores forem os 
comprimentos de onda, mais longe 

estará o ponto focal

Quanto mais curtos forem os comprimentos 
de onda, mais longe estará o ponto focal

O cancelamento mútuo compensa a 
aberração cromática

Compensação da aberração 
cromática com a objetiva PF 
(Fresnel de fase)

[Nota]
Devido às caraterísticas da objetiva PF (Fresnel de fase) que utiliza o fenómeno de difração 
fotográfica, quando há uma fonte de luz intensa dentro do enquadramento ou quando a luz é 
introduzida na objetiva desde fora do enquadramento, é possível que se produzam reflexos 
de cores em forma de anéis de acordo com as condições fotográficas. Este fenómeno pode 
ser minimizado com a função "Controlo de reflexos PF" incluída no Capture NX-D. Para obter 
mais informações, consulte o manual do software. O Capture NX-D está disponível no nosso 
Website. Transfira e utilize a versão mais recente.

Imagem original Controlo de reflexo PF aplicado

Com revestimento de flúor Sem revestimento
Ângulo de contacto estático: 110˚ Ângulo de contacto estático: 40˚

O revestimento de flúor da Nikon repele eficazmente poeira, 
gotículas de água, gordura e sujidade, garantindo uma remoção 
fácil, mesmo quando matérias estranhas conseguiram aderir 
à superfície da objetiva. Graças à tecnologia de materiais 
interna da Nikon, o revestimento de flúor proporciona maior 
durabilidade e resistência ao descasque. Em comparação 
com revestimentos de tipo semelhante de outros fabricantes, 
o revestimento de flúor da Nikon é mais resistente à ação 
abrasiva da limpeza e oferece um desempenho alargado. O seu 
efeito antirreflexo também contribui para a captura de imagens 
claras.

Sistema de revestimento da Nikon com flúor

Azul Verde VermelhaLuz branca

Objetiva

Pano da 
imagem
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VR ligadoVR desligado

Unidade VR de objetiva

Sensor de imagem

Direção de movimento

Mecanismo VR

 
O sistema de Motor Silencioso (SWM) original da Nikon converte 
as “ondas de deslocação” em energia rotativa para impulsionar
a ótica utilizada para a focagem. Os dois tipos de objetiva 
com Motor Silencioso – de tipo anel e de tipo compacto – são 
especificamente escolhidos para corresponder às especificações 
e ao design de cada objetiva. Qualquer objetiva NIKKOR AF-S 
com Motor Silencioso proporciona uma focagem automática 
extremamente suave, silenciosa e cómoda, tanto para o disparo 
em geral como para situações mais extremas, como fotografia 
de desporto e de vida selvagem.

As objetivas AF-P utilizam um STM (motor de passo) para 
impulsionar a AF. O funcionamento do motor é sincronizado com 
os impulsos elétricos e gira um passo por impulso. Oferece uma 
grande capacidade de resposta e controlo para arrancar e parar. 
A sua simples estrutura mecânica faz com que o funcionamento 
seja extremamente silencioso. É muito útil para fazer vídeos e 
sempre que se deseja evitar o ruído da objetiva.

[NOTA] O número de câmaras compatíveis é limitado. Mesmo alguns modelos de 
câmaras compatíveis podem precisar de uma atualização de firmware.

Este modo permite a transição fácil da focagem automática 
para a focagem manual durante o funcionamento AF. Contudo, 
a sensibilidade do comutador de modo foi alterada para reduzir
a possibilidade de uma mudança súbita não intencional para
a focagem manual durante o disparo.

 

Rodando simplesmente um anel de
focagem, o modo M/A permite mudar da 
focagem automática para a focagem manual 
praticamente sem atraso temporal. Isto  
permite mudar facilmente para a focagem 
manual precisa enquanto olha através do visor.

Graças a um mecanismo incorporado no canhão da objetiva,
a operação de focagem suave no modo de focagem Manual
é efetuada da mesma forma a que os utilizadores se habituaram 
com objetivas de focagem manual convencionais, adicionando 
uma torção adequada ao anel de focagem. A AF-S DX NIKKOR 
18–55mm f/3.5-5.6G VR II e a AF-S DX NIKKOR 55-200mm  
f/4-5.6G ED VR II estão equipadas com comutador de modo  
A-M e o anel de focagem destas objetivas roda durante a 
focagem automática.

Correção do efeito tremido na objetiva vantajoso para 
diversas cenas

Otimização em todas as objetivas
A função de Redução da vibração (VR) da Nikon, que permite a correção 
do efeito tremido na objetiva, foi otimizada para cada uma das objetivas. 
Por exemplo, é possível utilizar uma objetiva micro para capturar primeiros 
planos de uma flor quando o fotógrafo está na posição de cócoras. Pelo 
contrário, se se utilizar uma objetiva com zoom de alta potência, as 
caraterísticas do efeito tremido nas posições máximas de grande angular e 
de teleobjetiva poderiam variar consideravelmente. Tendo em conta
as diferenças existentes nas situações de disparo e nas especificações 
das objetivas, a Nikon estabelece os parâmetros de VR mais adequados 
para cada tipo de objetiva e efetua mais de 10.000 testes de disparo para 
aperfeiçoar os seus algoritmos exclusivos. Esta é outra das razões pelas 
quais o sistema está integrado no interior da objetiva.

Algoritmo duplo

Observar através de um visor uma imagem tremida totalmente corrigida 
durante longos períodos de tempo pode causar sensações semelhantes 
a enjoos em alguns fotógrafos. Para evitar isto, a Nikon desenvolveu um 
algoritmo exclusivo utilizado quando o botão de disparo do obturador é 
pressionado ligeiramente. O primeiro algoritmo controla a correção do 
efeito tremido a um nível ligeiramente inferior ao habitual. Quando o botão 
de disparo do obturador é pressionado totalmente, é ativado um segundo 
algoritmo para maximizar a compensação da vibração da câmara durante 
a exposição para obter imagens claras.

Centrar antes da exposição

No instante em que o obturador é disparado, a unidade da objetiva com 
VR repõe-se numa posição central (eixo ótico) a partir de uma posição 
descentralizada resultante do funcionamento da VR. Apesar da gama de 
deslocamentos da unidade da objetiva com VR ser limitada, a centralização 
da objetiva assegura um deslocamento uniforme em qualquer direção, 
maximizando o efeito da VR bem como o desempenho ótico.

Elevado desempenho da correção da imagem tremida

Diz-se que uma velocidade
do obturador de 1/ [distância  
focal (mm)] segundos ou  
inferior pode provocar efeito  
tremido; contudo, isto não  
pode ser aplicado a todas
as situações, porque existem  
diferenças de competência 
dos
fotógrafos e de desempenho  
da objetiva/câmara.
Por esta razão, os 
engenheiros  
da Nikon compararam uma  
imagem com a VR ligada e  
outra sem a VR com base na  
norma CIPA. Em resultado disso, o efeito VR que proporciona o equivalente 
a uma velocidade do obturador até 4,5 stops* mais rápida foi confirmado. 
Isto permite que os fotógrafos utilizem velocidades do obturador mais lentas 
do que de outro modo seria possível para obter imagens nítidas com o 
mínimo efeito tremido, expandindo a expressão fotográfica.

Deteção de panorâmica para motivos em movimento

Para obter uma fotografia  
panorâmica na qual o movimento
do motivo necessita de ser
destacado, a VR da Nikon
deteta o movimento da câmara
na panorâmica, suprimindo
automaticamente a função de
correção da imagem tremida.
No caso de um motivo que se
move horizontalmente, apenas é
corrigido o efeito tremido vertical.
Com objetivas VR a utilizar o modo Ativo, selecione o modo Normal para 
fotografias panorâmicas.
• Consulte as páginas 48-51 para objetivas VR com modo Ativo.

Função de redução da vibração com tripé

Esta função distingue automaticamente a frequência da vibração da 
frequência da vibração da câmara e altera o algoritmo para corrigir a 
imagem tremida causada pela ligeira vibração do tripé.
• Consulte as páginas 48-51 para objetivas VR com esta função.

Três modos VR selecionáveis conforme as situações fotográficas

Modo normal
O modo Normal é recomendado para a maioria das cenas gerais. Neste 
modo, o movimento lento e alargado da câmara é tido em consideração 
enquanto o fotógrafo recompõe um enquadramento e o funcionamento 
da correção do efeito tremido é limitado em conformidade. O modo 
Normal também inclui deteção automática de panorâmica. 

Modo ativo
Ao fotografar a partir de um veículo em movimento ou de outra posição 
instável, a objetiva, por vezes, pode interpretar mal o movimento da 
câmara ou as intenções do fotógrafo. Neste caso, selecione o modo Ativo 
para compensação suplementar, uma imagem no visor mais estável e 
fotografias ainda mais firmes.
• Consulte as páginas 48-51 para objetivas VR com modo Ativo. 

Modo de desporto
O modo de desporto é particularmente  
eficaz para fotografar motivos desportivos,
uma vez que pode ser fornecida com
fiabilidade uma imagem com visor natural,
mesmo quando se segue motivos em
movimento aleatório. Isto também se
consegue quando se segue motivos com panorâmicas com a câmara
na mão e durante filmagens. Pode obter-se uma imagem no visor mais 
estável utilizando um monopé ou um tripé. Para fotografar motivos fixos, 
é recomendado o modo Normal, uma vez que oferece uma correção do 
efeito tremido mais eficaz.
• Consulte as páginas 48-51 para objetivas VR com o Modo de desporto.

n Revestimento Super Integrado Nikon
O revestimento de objetiva de camadas 
múltiplas exclusivo da Nikon proporciona 
uma transmissão elevada numa gama de 
comprimentos de onda mais ampla. Mesmo 
para objetivas com zoom com um número 
elevado de elementos de vidro, este sistema 
de revestimento reduz eficazmente os efeitos 
de brilhos e imagem fantasma que pode 
ocorrer em situações de contraluz, ajudando a 
obter imagens de contraste elevado com uma 
gradação rica. Com um equilíbrio de cores e 
uma capacidade de reprodução excecionais, 
permite obter um desempenho ótico 
extraordinário. Os efeitos de brilhos e imagem 
fantasma causados por reflexos de luz que 
ocorrem tipicamente nas câmaras digitais 
também são reduzidos de forma eficaz. Este 
sistema de revestimento é aplicado em todas 
as objetivas atuais da linha NIKKOR.

n Vidro de Proteção do Menisco
O vidro de proteção para objetivas exclusivo 
da NIKKOR vem instalado na parte frontal 
das superteleobjetivas rápidas. O vidro de 
proteção plano normal permite que a luz 
incidente seja refletida na superfície do sensor 
de imagem ou da película, especialmente sob 
uma fonte de luz forte, como um projetor. 
Esta é depois novamente refletida pelo vidro 
de proteção, produzindo um efeito de imagem 
fantasma. O vidro curvo de proteção do 
menisco da NIKKOR reduz de forma dramática 
esta luz duplamente refletida, produzindo 
imagens mais nítidas com menos efeito de 
imagem fantasma.

n D Signal – Capacidade de saída de informações 
de distância

O D representa Distância. As informações 
sobre a distância da câmara em relação 
ao motivo são obtidas com um codificador 
interno, ligado ao anel de focagem da objetiva. 
Estas informações são depois transmitidas 
ao corpo da câmara para permitir o controlo 
da exposição de alta precisão encontrado na 
Medição Matricial 3D-Color II/III e no Flash 
de Enchimento Equilibrado i-TTL. Todas as 
objetivas das séries AF, AF-S, PC e PC-E 
possuem um sinal de distância incorporado.

n Objetivas tipo E
No interior do corpo destas objetivas 
encontra-se um mecanismo de diafragma 
eletromagnético que é controlado por meio de 
sinais eletrónicos a partir do corpo da câmara. 
Isto proporciona um controlo da abertura 
incrivelmente preciso, mesmo quando se 
está a utilizar um teleconversor com uma 
superteleobjetiva*.
*Aplicam-se algumas limitações 

n Objetivas tipo G
Para este tipo de objetiva, as aberturas são 
sempre selecionadas a partir do corpo da 
câmara, uma vez que não existe qualquer anel 
de abertura na própria objetiva. Através do 
poderoso controlo das lâminas do diafragma, 
é ativado o disparo contínuo a alta velocidade 
estável, mesmo com aberturas mais 
pequenas*.
*Aplicam-se algumas limitações 

n Diafragma Redondo
Ao fotografar com um diafragma convencional, 
é provável que surjam manchas poligonais 
desfocadas nas imagens em cenas que 
incluam fontes de luz pontual, como 
candeeiros de rua ou iluminação festiva à 
noite. Um diafragma redondo é obtido através 
da utilização de lâminas especializadas, a fim 
de obter uma forma redonda atraente e natural 
para os objetos desfocados.

n Focagem Interna
Através deste método de focagem, todos os 
elementos da objetiva são divididos entre o 
grupo frontal, médio e traseiro, sendo que 
apenas o grupo médio se move para focar.

n Focagem Traseira
Com o Sistema de Focagem Traseira (RF) da 
Nikon, todos os elementos da objetiva são 
divididos em grupos específicos da objetiva, 
sendo que apenas o grupo traseiro se move 
para focar.

n Sistema de Correção a Curta Distância
O sistema de Correção a Curta Distância (CRC) 
é uma das mais importantes inovações da 
Nikon no campo da focagem, pois proporciona 
uma qualidade de imagem superior ao 
fotografar a curta distância, aumentando 
a gama de focagem. Com o sistema CRC, 
os elementos da objetiva são configurados 
num design de “elemento flutuante” em que 
cada grupo da objetiva se move de forma 
independente para focar.

Redução da vibração (VR)

TECNOLOGIA NIKKOR
Motor silencioso

*Com base na norma CIPA. O valor é atingido quando: objetivas com o formato DX 
são montadas numa câmara reflex digital no formato DX, objetivas compatíveis com 
o formato FX são montadas numa câmara reflex digital no formato FX e objetivas 
com zoom são definidas na posição máxima da teleobjetiva. Para o efeito VR nos 
stops com cada objetiva, consulte as páginas 48-51.

Com o sistema de Redução
da vibração da NIKKOR, as
informações de vibração da
câmara são detetadas pelo sensor
VR da objetiva VR, que está
continuamente em movimento no
interior da objetiva, alinhando o eixo
ótico com o sensor de imagem da
câmara, reduzindo desse modo o efeito tremido. Ao proporcionar o 
equivalente a fotografar com velocidades do obturador até 4,5 stops* 
mais rápidas, o sistema ajuda-o a obter fotografias mais nítidas quando 
fotografa cenas de desporto, paisagens pouco iluminadas e em situações 
com a câmara na mão.

Com a objetiva AF-S NIKKOR 200-500mm 
f/5.6E ED VR ajustada em 500mm

Modo M/A (automático com prioridade manual)

Anel/alavanca/comutador de modo A-M

Modo A/M (manual com prioridade automática)

Motor de passo

Grau do 
efeito 

tremido

Velocidado do 
obturador [s]

VR: desligada VR: ligada (4,5 stops)

Efeito: 4,5 stops
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Nome da objetiva
Construção 
da objetiva 

[grupos/
elementos]

Ângulo de visão 
com câmaras de 

formato FX

Ângulo de visão 
com câmaras de 

formato DX
Sistema de focagem*1

Redução da vibração
Número de 
lâminas do 
diafragma

Abertura 
mínima

Distância de  
focagem mínima 

[m]*3

Taxa de 
reprodução 
máxima [x]

Peso [gr.] Diâmetro x 
comprimento [mm]*4

Tamanho do 
adaptador do filtro 

[mm]

Tipo de 
tampa da 
objetiva

Para-sol da 
objetiva*5 Bolsa da objetivaEfeito em 

stops*2 Modo VR
Redução 

da vibração 
com tripé

n OBJETIVAS NIKKOR COM ZOOM GRANDE ANGULAR [p11–p13]

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

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 Encaixar HB-23 (incluído) CL-1118 (incluído)

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 Encaixar HB-23 (incluído) CL-S2 (opcional)

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 — Deslizável Incorporado CL-M3 (incluído)

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

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 Encaixar HB-23 (incluído) CL-76 (incluído)

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 Encaixar HB-66 (incluído) CL-1118 (incluído)

n OBJETIVAS NIKKOR COM ZOOM NORMAIS [p14–p18]

AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR 13/17 — 83˚-20˚ IF 4,0 Normal / Ativo √ 7 22-32 0,35 0,22 480 80 × 85,5 72 Encaixar HB-75 (incluído) CL-1218 (opcional)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Encaixar HB-40 (incluído) CL-M3 (incluído)

AF Zoom-NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF 11/15 84˚-28˚30' 61˚-18˚50' IF 9 22-32 0,5 (0,21)*8 0,17 (0,5)*8 545 78,5 × 82,5 72 Encaixar HB-25 (incluído) CL-S2 (opcional)

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

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

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

n TELEOBJETIVAS NIKKOR COM ZOOM [p19–p24]

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

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

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

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

AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR 14/18 34°20'-8°10' 22°50’-5°20’ IF 4,5 Normal / Sport √ 9 32-40 1,2 0,25 680 80,5 × 146,0 67 Encaixar HB-82 (incluído) CL-1022 (incluído)

AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED 12/17 34˚20'-8˚10' 22˚50'-5˚20' IF 2,5 Normal / Ativo 9 32-40 1,5 0,24 745 80 × 143,5 67 Encaixar HB-36 (incluído) CL-1022 (incluído)

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

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

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

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

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

IF 4,0 Normal/Sport √ 9
32

2
0,25

3500*19 128 × 362,5*19 40,5 Deslizável HK-41 (incluído) CL-L2 (incluído)
Com teleconversor incorporado: 24/35 9˚50'-4˚30' 6˚20'-2˚50' 45 0,36

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

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

ESPECIFICAÇÕES

Nome da objetiva
Construção 
da objetiva 

[grupos/
elementos]

Ângulo de visão 
com câmaras de 

formato FX

Ângulo de visão 
com câmaras de 

formato DX
Sistema de focagem*1

Redução da vibração
Número de 
lâminas do 
diafragma

Abertura 
mínima

Distância de  
focagem mínima 

[m]*3

Taxa de 
reprodução 
máxima [x]

Peso [gr.] Diâmetro x 
comprimento [mm]*4

Tamanho do 
adaptador do filtro 

[mm]

Tipo de 
tampa da 
objetiva

Para-sol da 
objetiva*5 Bolsa da objetivaEfeito em 

stops*2 Modo VR
Redução 

da vibração 
com tripé

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 Encaixar HB-86 (incluído) CL-C1 (incluído)

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S 15/17 84˚-34˚20' 61˚-22˚50' IF (sistema de 
multifocagem) – – – 9 22 0,38 0,22 805 89 x 126 82 Encaixar HB-87 (incluído) CL-C2 (incluído)

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 Encaixar HB-85 (incluído) CL-C1 (incluído)

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S 9/11 63˚ 44˚ RF (sistema de 
multifocagem) – – – 9 16 0,25 0,19 370 73 x 86 62 Encaixar HB-89 (incluído) CL-C1 (incluído)

NIKKOR Z 50mm f/1.8S 9/12 47˚ 31˚30' IF – – – 9 16 0,4 015 415 76 x 86,5 62 Encaixar HB-90 (incluído) CL-C1 (incluído)

n Objetivas NIKKOR Z [p7–p9]

n Objetivas NIKKOR F [p11–p40]

*1 Com o sistema IF (Focagem interna), 
quanto mais curta for a distância de 
disparo, mais curta se torna a distância 
focal devido às suas caraterísticas 
óticas.

*2 Com base na norma CIPA. Este valor 
é atingido quando: objetivas com 
o formato DX são montadas numa 
câmara reflex digital no formato DX, 
objetivas compatíveis com o formato 
FX são montadas numa câmara reflex 
digital no formato FX e objetivas com 
zoom são definidas na posição máxima 
da teleobjetiva.

*3 A distância de focagem mínima é a 
distância entre o indicador do plano 
focal da câmara e o motivo. 

*4 Distância desde o rebordo de 
montagem da objetiva da câmara.

*5 Os nomes do para-sol da objetiva 
indicam o tipo: HB (baioneta), HN 
(rosca), HK (deslizável), HS (encaixar) e 
HR (rosca de borracha).

*6 O valor entre (  ) refere-se à MF.
*7 O valor entre (  ) refere-se à definição 

de macro.
*8 O valor entre (  ) refere-se à definição 

de macro na extremidade de 85 mm de 
teleobjetiva.

*9 Quando entre 18-24 mm.
*10 Quando entre 20-28 mm.
*11 Quando em 35 mm.
*12 Quando em 300 mm.
*13 Quando entre 35-50 mm.
*14 Quando em 24, 28, 70 mm.
*15 O anel de montagem para tripé está 

incluído.
*16 O número em (  ) é o peso sem anel 

de montagem do tripé.
*17 Sistema de Correção a Curta Distância 

(CRC)
*18 A utilização da função de mover e/ou 

inclinar nalgumas condições poderá 
provocar o efeito de vinheta.

*19 Com base na norma CIPA.

Ao utilizar as seguintes câmaras, a 
focagem automática só pode ser 
efetuada com os tipos de objetivas 
indicadas.
• D3500/D3400: objetivas AF-S (tipo E 

ou G), AF-P
• D5600/D5500/D5300/D5200/D3300: 

objetivas AF-S, AF-P, AF-I (Pode 
ser necessária uma atualização de 
firmware para as objetivas AF-P)

• Séries D5100/D5000/D3200/D3100/ 
D3000/D60/D40: objetivas AF-S, AF-I

No caso das objetivas tipo E 
com mecanismo de diafragma 
eletromagnético, as seguintes câmaras 
são compatíveis:
D5, série D4, série D3, Df, D850, série 
D810, série D800, D750, D700, D610, 
D600, D500, série D300, D7500, 
D7200, D7100, D7000, D5600, D5500, 
D5300, D5200, D5100, D5000, D3500, 
D3400, D3300, D3200, D3100, série 
Nikon 1 com adaptador de encaixe FT1.
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Construção 
da objetiva 
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com câmaras de 
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[m]*3

Taxa de 
reprodução 
máxima [x]

Peso [gr.] Diâmetro x 
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[mm]

Tipo de 
tampa da 
objetiva

Para-sol da 
objetiva*5 Bolsa da objetivaEfeito em 

stops*2 Modo VR
Redução 

da vibração 
com tripé

n OBJETIVAS NIKKOR COM DISTÂNCIA FOCAL FIXA [p20–p30]

AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED 12/14 114˚ 90˚ RF 7 22 0,2 0,15 670 87 × 86,5  Filtro de gelatina Deslizável Incorporado CL-S2 (incluído)

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED 11/13 94˚ 70˚ RF 7 16 0,2 0,23 355 82,5 × 80,5 77 Encaixar HB-72 (incluído) CL-1015 (incluído)

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

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

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

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

AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED 11/14 75˚ 53˚ RF 9 16 0,28 0,17 645 83,0 × 100,5 77 Encaixar HB-83 (incluído) CL-1118 (incluído)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Encaixar HB-55 (incluído) CL-1118 (incluído)

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

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 Encaixar HB-79 (incluído) CL-1218 (incluído)

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

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

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 Encaixar Incorporado CL-38 (incluído)

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

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

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

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 Encaixar Incorporado CL-M2 (incluído)

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

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

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

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

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

n OBJETIVAS NIKKOR ESPECIAIS [p31–p35]

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 Filtro de gelatina Deslizável HB-80 (incluído) CL-1218 (incluído)

AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5mm f/2.8G ED*17 7/10 — 180˚ 7 22 0,14 0,20 305 63 × 62,5 Filtro de gelatina Deslizável Incorporado CL-0715 (incluído)

AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D*17 5/8 180˚ 107˚ 7 22 0,25 0,09 290 63 × 57 Tipo adaptador traseiro Deslizável Incorporado CL-0715 (opcional)

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 Encaixar HB-61 (incluído) CL-0915 (incluído)

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

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 Encaixar HN-22 (opcional) CL-0815 (opcional)

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

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

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 Encaixar HN-30 (opcional) CL-45 (incluído)

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

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 Encaixar HB-41 (incluído) CL-1120 (incluído)

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 Encaixar HB-43 (incluído) CL-1120 (incluído)

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 Encaixar HB-22 (incluído) CL-1120 (incluído)

ESPECIFICAÇÕES

*1 Com o sistema IF (Focagem interna), 
quanto mais curta for a distância de 
disparo, mais curta se torna a distância 
focal devido às suas caraterísticas 
óticas.

*2 Com base na norma CIPA. Este valor 
é atingido quando: objetivas com 
o formato DX são montadas numa 
câmara reflex digital no formato DX, 
objetivas compatíveis com o formato 
FX são montadas numa câmara reflex 
digital no formato FX e objetivas com 
zoom são definidas na posição máxima 
da teleobjetiva.

*3 A distância de focagem mínima é a 
distância entre o indicador do plano 
focal da câmara e o motivo. 

*4 Distância desde o rebordo de 
montagem da objetiva da câmara.

*5 Os nomes do para-sol da objetiva 
indicam o tipo: HB (baioneta), HN 
(rosca), HK (deslizável), HS (encaixar) e 
HR (rosca de borracha).

*6 O valor entre (  ) refere-se à MF.
*7 O valor entre (  ) refere-se à definição 

de macro.
*8 O valor entre (  ) refere-se à definição 

de macro na extremidade de 85 mm de 
teleobjetiva.

*9 Quando entre 18-24 mm.
*10 Quando entre 20-28 mm.
*11 Quando em 35 mm.
*12 Quando em 300 mm.
*13 Quando entre 35-50 mm.
*14 Quando em 24, 28, 70 mm.
*15 O anel de montagem para tripé está 

incluído.
*16 O número em (  ) é o peso sem anel 

de montagem do tripé.
*17 Sistema de Correção a Curta Distância 

(CRC)
*18 A utilização da função de mover e/ou 

inclinar nalgumas condições poderá 
provocar o efeito de vinheta.

*19 Com base na norma CIPA.

Ao utilizar as seguintes câmaras, a 
focagem automática só pode ser 
efetuada com os tipos de objetivas 
indicadas.
• D3500/D3400: objetivas AF-S (tipo E 

ou G), AF-P
• D5600/D5500/D5300/D5200/D3300: 

objetivas AF-S, AF-P, AF-I (Pode 
ser necessária uma atualização de 
firmware para as objetivas AF-P)

• Séries D5100/D5000/D3200/D3100/ 
D3000/D60/D40: objetivas AF-S, AF-I

No caso das objetivas tipo E 
com mecanismo de diafragma 
eletromagnético, as seguintes câmaras 
são compatíveis:
D5, série D4, série D3, Df, D850, série 
D810, série D800, D750, D700, D610, 
D600, D500, série D300, D7500, 
D7200, D7100, D7000, D5600, D5500, 
D5300, D5200, D5100, D5000, D3500, 
D3400, D3300, D3200, D3100, série 
Nikon 1 com adaptador de encaixe FT1.
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