
NIKKOR-OBJEKTIV



Varje fotograf är unik. Oavsett vilka idéer eller kreativa visioner du har, och oavsett om du är 

proffs eller nybörjare, finns det ett NIKKOR-objektiv som kan hjälpa dig nå din potential. Byggt 

på stolthet och hantverk som odlats under 60 års utveckling av NIKKOR F-objektiv kan Nikon 

nu välkomna NIKKOR Z-serien till familjen. Den ger dig bredare bildmöjligheter än någonsin, 

samtidigt som du får enastående skärpa och pålitlighet. Tänk vilka bilder du skulle kunna ta 

med de här två serierna.
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Kontinuitet med innovation –  
Nikon F-fattning och Z-fattning

När Nikon F presenterades 1959 kom 
också en av de mest avgörande tekniska 
innovationerna – Nikons F-fattning för objektiv. 
Ända sedan dess har fattningen använts utan 
några förändringar av den grundläggande 
strukturen. Det innebär att kompatibiliteten 
med nya objektiv hela tiden har bibehållits, 
och att det enorma utbudet av NIKKOR-
objektiv kan användas även fortsättningsvis, 
också tillsammans med de senaste digitala 
SLR-kamerorna. På samma sätt som 
F-fattningen alltid har hållit jämna steg med 
utvecklingen inom bildteknik, kommer det 
nya systemet med Z-fattning att motsvara 
framtidens krav på fylligare bilder. Den otroliga 
potentialen för Z-fattningen kommer att driva 
fotograferandet till än högre höjder.

och det är faktorer som måste förbättras 
på tillverkningsplatsen. Den allmänna 
kvaliteten höjs genom att antalet 
defekta produkter reduceras redan vid 
tillverkningsprocesserna. Resultatet blir 
produkter med hög kvalitet som levereras 
till kunderna.

Pålitlighet – objektiv som tål de 
allra tuffaste förhållanden

Alla NIKKOR-objektiv tillverkas för att 
uppfylla kundernas stränga krav. Det 
optiska glaset granskas omsorgsfullt så 
att det är fritt från fel. Efter processen 
med gjutning, slipning, polering och 
behandling blir resultatet ett av de bästa 
linselementen. Efter exakt montering i 
objektivhusen genomgår linselementen 
och monteringarna en mängd tester 
och kontroller, inklusive analyser av 
beständighet mot vibrationer och olika 
temperaturer. Allt detta uppnås med 
vår samlade tekniska know-how som 
har optimerats och automatiserats. 
Förutom dessa kompromisslösa 
tester garanterar Nikons tekniker 
slutproduktens prestanda genom att 
minutiöst kontrollera varje enskild del av 
varje tillverkat objektiv. De kontrollerar 
noggrant den mekaniska konstruktionen, 
elektroniken, AF-rörelserna, zoom- och 
bländarmekanismerna samt objektivets 
upplösning. Slutligen kontrolleras alla 
NIKKOR-objektiv intensivt precis innan de 
skickas från fabriken.
Allt detta innebär att varje objektiv gör 
exakt det som det är avsett göra – det 
ger den enastående optiska prestanda 
och pålitlighet som har gjort NIKKOR-
objektiven till förstahandsvalet över hela 
världen.

NIKKOR-objektivens 
historia – en berättelse om 
exceptionell prestanda
Nikon började tillverka objektiv med namnet NIKKOR år 1933. Sedan dess har fler än 
110 miljoner objektiv sålts över hela världen. Under åren har vårt engagemang för 
kvalitet och innovation lett till stora genombrott inom fotobranschen. Ett exempel är 
NIKKOR Auto 24mm f/2.8 som lanserades 1967 av Nikon, som då var först med ett 
närbildskorrigeringssystem (CRC). Tillverkningen av asfäriska linser startade 1968. 
Dessutom utvecklade Nikon ED-glaset (för extra låg färgspridning) som dök upp för första 
gången 1971 i teleobjektivet NIKKOR 300mm f/2.8 ED, och som nu är en del av många 
andra NIKKOR-objektiv. 2003 lanserade Nikon AF-S DX Zoom-NIKKOR 12-24mm f/4G IF-ED, 
det första optimerade objektivet i DX NIKKOR-serien för Nikons digitala SLR-kameror 
med DX-format. Detta är bara några av många banbrytande insatser för formgivningen av 
objektiv som befäster Nikons ställning som världens ledande tillverkare av professionell 
fotoutrustning. Följande avsnitt innehåller teknisk information som hjälper dig att ännu 
bättre förstå hur NIKKOR-objektiven ger överlägsen prestanda och därför är den perfekta 
partnern för din Nikon- systemkamera.

Här börjar det –  
Nikons glasbruk

Om du vill göra de bästa linselementen 
måste du börja med det bästa optiska glaset. 
Nikon är en av få tillverkare
som konsekvent arbetar med alla steg i 
utvecklingen – från utvecklingen av glas
till den slutliga tillverkningen av objektiv. Det 
innebär att Nikon har olika tekniker
och know-how som andra tillverkare inte 
kan erbjuda. Exempelvis har vi full kontroll 
över anläggningarna där det optiska glaset 
tillverkas. Det innebär att anläggningarna 
kan förbättras och utvecklas för att uppfylla 
de krav som Nikon ställer. Tillverkningen
av optiskt glas är det första steget vid 
produktionen av NIKKOR-objektiv, och i alla 
efterföljande steg genomförs stränga tester 
och kontroller upprepade gånger. 

Genom sådana processer säkerställs 
den höga kvaliteten. Ett exempel på 
denna precision är att brytningsindex 
garanteras till maximalt sex decimalpunkter. 
Precisionsmätning och noggranna 
kontroller som i detta exempel säkerställer 
yppersta kvalitet, för att alla användare av 
NIKKOR-objektiv säkert ska kunna fånga de 
avgörande ögonblicken.

Olika kunskaper formar 
objektiven – och ger ytterligare 
värde

Designteamet, som beslutar om kraven
på det objektiv som tas fram, leder
arbetet för alla utvecklingsavdelningar 
inklusive mekanik, optik och elektronik. 
Teamet deltar också i arbetet med 
tillverkningstekniken. Målsättningen är inte 
bara autofokushastighet och hållbarhet, 
utan även att det ska vara bekvämt att hålla 
i objektivet och att använda det. Kompakt 
och lätt design kan vara avgörande 
utmaningar under utvecklingsarbetet 
med ett objektiv. Ett exempel är objektivet 
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR 
som utvecklades 2015 tillsammans med 
designers från flera olika avdelningar. Då 
förverkligades en design med kompakt 
och kraftfull SWM, ett VR-system med 
högst effekt av alla normala zoomobjektiv 
samt mycket precis exponeringskontroll, 
samtidigt som de utmärkta optiska 
egenskaperna bevarades.

Högsta kvalitet – en del av 
tillverkningsprocesserna

På Tochigi Nikon genomförs en stor mängd 
processer för att bibehålla högsta kvalitet, 
från att ange index för utvärderingen av 
produktiviteten till att anpassa processerna 
utifrån dessa index för att säkerställa 
förbättringar. Dessa processer omfattar 
även arbetet i de företag vi samarbetar 
med. Ibland krävs en förbättring av 
produktnivån från fabriker i andra länder. 
Den acceptabla produktnivån är nära 
förknippad med egenskaper som extern 
utformning och känsla vid användningen,
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N I K K O R  Z- O B J E K T I V

NIKKOR Z-objektiven använder Nikons Z-fattning 
som har helt nya specifikationer, exempelvis stor 
innerdiameter på 55 mm och flänsbrännvidd på 
bara 16 mm. Dessa specifikationer ger mycket 
större flexibilitet vid design av nya objektiv och 
gör det möjligt att skapa nya dimensioner av 
optiska egenskaper. NIKKOR Z-objektiven ger en 
anmärkningsvärd potential och helt nya möjligheter, 
samtidigt som de ökar utbudet av bilduttryck genom 
att de integrerar traditionell optisk teknik från NIKKOR-
konceptet med dynamiken i Nikons hela tiden 
framåtsträvande teknologier.

Framtagna specifikt för Nikons 
Z-fattningssystem, med större 
objektivfäste

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

Objektivkonstruktion: 17 element i 15 grupper
Minsta fokusavstånd: 0,38 m
Maximal avbildningsskala: 0,22×
Filterstorlek: 82 mm
Tillbehör: Motljusskydd  HB-86 / Väska  CL-C2

Ljusstark standardzoom – ett idealiskt, mångsidigt 
objektiv som ger mycket hög renderingskvalitet,  
oavsett vad som fotograferas
Genom att utnyttja den senaste optiska tekniken och samtidigt 
vid designen maximera objektivets flexibilitet har vi fått 
fram överlägsna optiska egenskaper i ett lätt, kompakt hus. 
Medan max-bländaren, f/2,8, ger utsökta bokeh-effekter, 
bidrar multifokuseringssystemet till bättre bildprestanda för 
alla avstånd och säkerställer snabb och exakt AF. Det nya 
antireflexbehandlingssystemet, ARNEO-beläggning, gör att du 
kan ta skarpa, tydliga bilder med minimala ghost-effekter och 
utan linsöverstrålning även om en ljuskälla finns i bild. Med sin 
kompromisslösa prestanda och mångsidighet är det här objektivet 
ett perfekt val för passionerade ägare till kameror i Z-serien.

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

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

Optiska egenskaper för nästa generation:  
NIKKOR Z-objektiv i S-serien

NIKKOR Z-objektiv i S-serien har betydligt högre designstandard 
och genomgår en kvalitetskontroll som till och med är striktare 
än Nikons sedan länge etablerade standarder. Bara objektiv som 
klarar dessa mycket rigorösa krav – bland annat testas MTF-
kurvor, bokeh-egenskaper och filmprestanda – får tillhöra S-serien. 
Vilken modell du än väljer har alla S-seriens objektiv suveräna 
optiska egenskaper, som enastående upplösning, vilket ökar 
möjligheterna till mycket tillfredsställande bilder och en trevlig 
fotograferingsupplevelse.

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

Objektivkonstruktion: 14 element i 12 grupper
Minsta fokusavstånd: 0,28 m
Maximal avbildningsskala: 0,16×
Filterstorlek: 82 mm
Tillbehör: Motljusskydd  HB-86 / Väska  CL-C1

Zoomobjektiv i fullformat med ultravidvinkel som 
kan användas tillsammans med filter och som 
ger dig portabilitet, hög bildkvalitet och större 
fotograferingsmöjligheter
Zoomobjektiv i fullformat med ultravidvinkel, med fyra ED-glas och 
fyra asfäriska linselement, som ger de optiska egenskaper som 
bara objektiv i S-serien har. Dessutom får du fantastisk upplösning 
så du kan utnyttja hela potentialen för digitala kameror med högt 
pixelantal, både för stillbilder och film. Extremt hög standard på 
de optiska egenskaperna och ett lätt hus som är enkelt att ta med 
tack vare infällbar mekanism, vilket ger en mycket smidig och 
flexibel utrustning för snabbare fotografering. Och eftersom det 
är världens första* 14 mm objektiv som kan fästas vid filter så får 
du möjlighet att ta mer kreativa bilder och aktivt använda filter. Ett 
viktigt tillskott i Z-serien, perfekt för naturbilder, resor, stadsbilder 
och videoproduktioner.

Objektivkonstruktion: 14 element i 11 grupper
Minsta fokusavstånd: 0,3 m
Maximal avbildningsskala: 0,3×
Filterstorlek: 72 mm
Tillbehör: Motljusskydd  HB-85 / Väska  CL-C1

Bärbart standardzoomobjektiv med hög prestanda och 
suverän rendering som kan förvandla alla motiv till 
konstverk
Enastående optiska egenskaper uppnås med ett asfäriskt  
ED-glas, ett ED-glas och tre asfäriska linselement. Optisk design 
som minimerar olika linsaberrationer för alla fokusavstånd, ett ofta 
använt brännviddsintervall för 24 till 70 mm samt fast maximal 
bländare på f/4 i hela zoomområdet. Objektivet passar för en  
mängd olika motiv och områden. Sagittal (pilformig) koma 
reduceras effektivt för utmärkt återgivning av ljuspunkter trots  
att det är ett zoomobjektiv. Objektivhuset med sin låga vikt gör  
det enkelt att ta med och har en mekanism för objektivindrag.  
Det ger hög portabilitet och överlägsen funktionalitet så att du kan  
vara säker på att kunna föreviga de oförglömliga ögonblicken.

*1 Best Mirrorless Wide Angle Zoom Lens, TIPA World Awards 2019.
*2 Bland kompatibla utbytbara objektiv i FX-format (fullformat) för digitalkameror, tillgängliga den 8 januari 2019. Baserat på Nikons egna undersökningar.

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

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

Objektivkonstruktion: 11 element i 9 grupper
Minsta fokusavstånd: 0,25 m
Maximal avbildningsskala: 0,19×
Filterstorlek: 62 mm
Tillbehör: Motljusskydd  HB-89 / Väska  CL-C1

Ett ljusstarkt vidvinkelobjektiv för många olika 
situationer och med en rendering som är överlägsen 
andra 35 mm f/1,8-objektiv
Det här objektivet ger utmärkt rendering och minskar 
aberrationer i största möjliga mån, samtidigt som det är tyst, 
snabbt och har mycket exakt AF-kontroll genom användning av 
multifokuseringssystem. Användning av två ED-glaselement 
kompenserar för longitudinell kromatisk aberration och tre 
asfäriska linselement undertrycker sagittal (pilformig) koma för 
utmärkt återgivning av punktformiga ljuskällor, även i bildens 
ytterområden. Detta objektiv ger också de mjuka och naturliga 
bokeh-egenskaper som bara ett ljusstarkt objektiv kan erbjuda.

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S    © Kenta Aminaka

Objektivkonstruktion: 12 element i 9 grupper
Minsta fokusavstånd: 0,4 m
Maximal avbildningsskala: 0,15×
Filterstorlek: 62 mm
Tillbehör: Motljusskydd  HB-90 / Väska  CL-C1

Ljusstarkt objektiv med fast brännvidd och suverän 
återgivningsförmåga som omdefinierar uppfattningarna 
om vad som kan åstadkommas med ett 50 mm f/1,8-
objektiv
Enastående upplösningskapacitet för att kunna återge mycket 
små texturer över hela bilden. Longitudinell kromatisk aberration 
reduceras effektivt genom användning av två ED-glaselement, 
medan tre asfäriska lins-element effektivt kompenserar för 
sagittal (pilformig) koma vid återgivning av punktformade ljuskällor, 
även med maximal bländare. De naturliga och vackra bokeh-
egenskaperna som bara ett ljusstarkt objektiv kan ge återfinns 
även på korta fokusavstånd. Dessutom ger en kraftfull, nyutvecklad 
stegmotor enastående tyst och exakt AF-kontroll vid både stillbilds- 
och filmfotografering.

24 mm 84°
70 mm 34° 20'

14 mm 114°
30 mm 72° 47°63°

 : Asfäriska linselement                    : ED-glaselement                  : Asfäriskt ED-glaselement    
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De individuella uttrycken hos det stora utbudet av NIKKOR F-objektiv 
fortsätter att glänsa även med Nikons spegellösa kameror

FTZ-fattningsadapter

FTZ-fattningsadaptern gör det möjligt för användare som använt Nikons systemkameror 
sedan lång tid tillbaka, att fortsätta använda sina befintliga NIKKOR F-objektiv med Z-fattning 
även det nya spegellösa kamerasystemet. Fotografering med AE fungerar med totalt ca.  
360 typer av NIKKOR F-objektiv från AI-typ och framåt, medan fotografering med AF/AE  
är möjligt med över 90 typer av AF-P/AF-S/AF-I-objektiv.

n Funktioner som stöds
Funktioner som stöds indikeras med bockar (3), de som inte stöds med tankstreck (—).

n Om vibrationsreducering (VR) i kameran när NIKKOR 
F-objektiv används

•  VR i kameran är tillgänglig med CPU-objektiv. Om 
objektivet är utrustat med VR kan VR-funktionen 
användas som tillägg till VR i kameran (som är 
tillämpbart enbart för horisontell rotationsrörelse).

 Alternativet som valts med objektivets på/av-
omkopplare för VR har företräde framför alternativet 
som valts med kameran.

•  När NIKKOR F CPU-objektiv utan inbyggd VR 
används, är VR i kameran (3 axlar) tillgänglig.

•  När VR i kameran används med icke-CPU-objektiv ska 
du ställa in brännvidden för objektiven med alternativet 
[Non-CPU lens data] i kamerans inställningsmeny.

•  Observera att beroende på objektiv, kan VR i kameran 
orsaka minskning av ljus i kanterna eller på annat sätt 
ge oönskade resultat.

[Anm]
Den elektroniska avståndsmätaren kanske inte fungerar som förväntat och autofokus kan behöva finjusteras för att få önskat resultat med vissa objektiv. Dessutom kanske autofokus, beroende på 
fotograferingsförhållanden, inte klarar av att ge önskade resultat med följande objektiv. Upprepa autofokusåtgärden tills motivet är i fokus eller fokusera manuellt.
• AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II • AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED • AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR

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

•  Vi garanterar en bildkvalitet och AF/AE-prestanda som motsvarar den du får om du använder NIKKOR F-objektiven med  
en D-SLR-kamera.

•  Vibrationsreduceringen (VR) som finns inbyggd i kameran för Z 7 och Z 6 är tillgänglig när du monterar ett NIKKOR F CPU-objektiv utan inbyggd VR.
•  Rörliga delar och andra sektioner är effektivt tätade för ett damm- och droppskydd motsvarande det hos Z 7 och Z 6.
•  Utsidan är utformad för att matcha NIKKOR-objektiv av G-typ utan bländarring.
• Genom att hus och stativgänga tillverkas i magnesiumlegering uppnås låg vikt utan att kompromissa med tåligheten.

Läge

Objektiv

Fokusläge Fotograferingsläge
Metering  

modeAF
MF (med 

elektronisk 
avstånds-
mätare)

MF AUTO, P, S A, M

Au
to

fo
ku

s

CP
U

AF-S typ G, E och D;
AF-P typ G och E;
AF-I typ D

3 3 3 3 3 3

AF typ G och D — 3 3 3 3 3

Andra AF-objektiv — — 3 3 3

M
an

ue
ll 

fo
ku

se
rin

g

CP
U

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

PC Micro 85mm f/2.8D — — 3 — 3* 3

AI-P-objektiv — — 3 3 3 3

Ic
ke

-
CP

U AI-, AI-modifierad
NIKKOR eller Nikon serie 
E-objektiv

— — 3 — 3 3

* Enbart läge M.

NIKKOR F-OBJEKTIV M E D
V I D V I N K E L Z O O M

© Daniel Dohlus 

Unika vinklar förvandlas till dramatiska perspektiv

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

Vårt omfattande utbud av vidvinkelzoomar ger större skärpedjup, kortare arbetsavstånd och

mer dramatiska perspektiv i din fotografering. Det finns ett stort urval av NIKKOR-objektiv med olika 

kombinationer av brännvidder och bländarvärden som passar alla plånböcker och kameror. NIKKOR-

objektiven ger den skärpa och detaljrikedom som dina fotografier förtjänar. Använd objektivet när du provar 

olika spännande vinklar eller när du med hjälp av zoomen kommer närmare inpå motivet – och upptäck ett 

nytt förhållningssätt till vidvinkelfotografering.
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Zoomobjektiv med ultravidvinkel för dynamiska perspektiv

Zoomobjektiv med  
ultravidvinkel som ger fantastiska bilduttryck

Ett optiskt mästerverk –  
vidast vid 14 mm med fast bländare f/2,8

10 mm 109° 
24 mm 61° 

Objektivkonstruktion: 14 element i 9 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,24 m (AF); 0,22 m (MF) 
Maximal avbildningsskala: 0,19× 
Filterstorlek: 77 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-23 / Objektivväska CL-1118 

Objektivkonstruktion: 11 element i 7 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,3 m 
Maximal avbildningsskala: 0,12× 
Filterstorlek: 77 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-23 / Objektivväska CL-S2 (säljs 
separat)

Objektivkonstruktion: 14 element i 11 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,28 m (med en brännvidd på 18–24 mm) 
Maximal avbildningsskala: 0,14× 
Filterstorlek: Filter kan inte monteras 
Tillbehör: Fast monterat motljusskydd / Objektivväska CL-M3 

Objektivkonstruktion: 14 element i 11 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,22 m. 
Maximal avbildningsskala: 0,17× 
Filterstorlek: 72 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-81 / Objektivväska CL-1015 

Det smidiga, bärbara zoomobjektivet introducerar användare av 
DX-formatet till fotografering med äkta ultravidvinkel. Objektivets 
inbyggda stegmotor ger tyst och jämn autofokus. Den senaste 
optiska designen med tre asfäriska linselement ger överlägsen 
bildkvalitet. Den inbyggda funktionen för vibrationsreducering (VR) 
gör att man kan använda upp till 3,5 steg* längre slutartider. 
*Baseras på CIPA-standard. Detta värde uppnås när objektivet monteras på en digital 

systemkamera i DX-format, med zoomen inställd på maximalt telefotoläge.

Utforska fotografering med extrem vidvinkeltäckning med det här 
praktiska zoomobjektivet. Objektivets vidaste vinkel på 10 mm 
täcker in en bildvinkel på 109° och ger ett dramatiskt perspektiv 
som skapar fotografier utöver det vanliga. Möjligheten till 
närbildsfotografering och minimerad förvrängning är andra positiva 
egenskaper.

Det här prisbelönta proffsobjektivet med en fast bländaröppning 
på f/2,8 ger skärpa över hela bilden. Nano Crystal Coat och ED-glas 
ger enastående kontrast, även i motljus. Det här robusta och till-
förlitliga objektivet är oumbärligt för professionella fotografer.

Ett mycket populärt val för extrem 
vidvinkelfotografering. Fast bländare ger 
konsekventa exponeringar i hela zoom- 
omfånget. Perfekt vid fotografering av 
exteriörer av stora byggnader, trånga 
interiörer och vidsträckta landskap.

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

Legendariskt professionellt vidvinkelzoomobjektiv Kompakt och prisvärt objektiv med vidvinkelzoom

Skarp ultravidvinkelzoom med VR

Objektivkonstruktion: 13 element i 10 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,28 m 
Maximal avbildningsskala: 0,21× 
Filterstorlek: 77 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-23 / Objektivväska CL-76 

Med en bildvinkel på 100° vid 18 mm ger detta kompakta och lätta 
zoomobjektiv dig en överlägsen rörlighet. Det optiska systemet 
innehåller två ED-glas och tre asfäriska linselement för att 
maximera möjligheterna hos digitala högupplösta systemkameror.

18 mm 100° 
35 mm 63° 

Objektivkonstruktion: 12 element i 8 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,28 m 
Maximal avbildningsskala: 0,19×
Filterstorlek: 77 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-66 / Objektivväska CL-1118 

Den här mångsidiga ultravidvinkelzoomen täcker in ett 
anmärkningsvärt brett område, och vibrationsreducering (VR) med 
en effekt som motsvarar 2,5 steg* ger skarpa handhållna bilder 
med långa slutartider vid inomhusfotografering och fotografering av 
nattmotiv. Idealisk för resefotografering och dokumentärfoto.

*Baseras på CIPA-standard. Detta värde uppnås när objektivet monteras på en digital 
systemkamera i FX-format, med zoomen inställd på maximalt telefotoläge.

Det här objektivet har en fast 
bländaröppning på f/2,8 och 
täcker det optimala omfånget för 
vidvinkelfotografering. Glaset ger skarpa 
bilder med hög kontrast genom hela 
zoomomfånget. Ett mycket pålitligt 
proffsobjektiv.

Objektivkonstruktion: 17 element i 12 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,28 m (20–28mm)
Maximal avbildningsskala: 0,24× 
Filterstorlek: 77 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-23 / Objektivväska CL-1120 

16 mm 107° 
35 mm 63° 

17 mm 104° 
35 mm 62° 

 : Asfäriska linselement  : ED-glaselement

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

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

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

© Andrew Hancock 

Fånga ögonblicket med dynamisk zoomning

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

Den här utmärkta objektivserien är byggd för att klara många olika situationer och motiv. Oavsett 

vilket mångsidigt och portabelt objektiv du väljer kommer normalzoomar att bli en viktig del i din 

fotografering. Från kompakta och prisvärda till avancerade och kraftfulla. Välj det objektiv som 

passar din skicklighetsnivå och dina kreativa mål.

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

Praktisk standardzoom med VR 
och ovanligt bred täckning

Normalt zoomobjektiv som ger dig  
förstklassiga bilder och är lätt att ta med

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

AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
Normala AF-P-zoomobjektiv med stegmotor

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

16 mm 83° 
85 mm 18°50’ 

Objektivkonstruktion: 17 element i 11 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,38 m 
Maximal avbildningsskala: 0,21× 
Filterstorlek: 67 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-39 / Objektivväska CL-1015 

Objektivkonstruktion: 17 element i 13 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,35 m 
Maximal avbildningsskala: 0,22× 
Filterstorlek: 72 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-75 / Objektivväska CL-1218 
(säljs separat) 

(När objektivet är indraget)

Objektivkonstruktion: 12 element i 9 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,25 m 
Maximal avbildningsskala: 0,38× 
Filterstorlek: 55 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-N106 (säljs separat) / 
Objektivväska CL-0815 (säljs separat) (När objektivet är indraget)

Objektivkonstruktion: 12 element i 9 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,25 m 
Maximal avbildningsskala: 0,38× 
Filterstorlek: 55 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-N106 (säljs separat) / 
Objektivväska CL-0815 (säljs separat) 

Otroligt lätt zoomobjektiv med 5× zoom och en maximal bländare 
på f/2,8 i det maximala vidvinkelläget. Objektivet har mycket hög 
prestanda och den senaste tekniken som Nano Crystal Coat, 
fluorskikt och elektromagnetisk bländarstyrning – allting för första 
gången i DX-format. Vibrationsreduceringen (VR) gör att man
kan använda upp till fyra steg* längre slutartider i normalläge. 
Ett smidigt objektiv med en enastående bildåtergivning som ger 
perfekt bildkvalitet på resande fot.

Det här kompakta och lätta normala zoomobjektivet med 3,1× 
zoom har snabb och tyst autofokus tack vare en stegmotor för 
AF. Två asfäriska linselement minimerar avbildningsfel för ökad 
bildkvalitet. Med vibrationsreduceringssystemet (VR) kan du 
använda upp till fyra steg* kortare slutartider än normalt. Vissa 
objektivinställningar kan ändras med hjälp av kameran.

Det mest balanserade och mångsidiga standardzoomobjektivet 
för hängivna användare av kameror i DX-format. Med 5,3x 
zoom som börjar vid en 83-graders bildvinkel vid 16 mm. 
Otrolig skärpa, kompakt hus och vibrationsreducering (VR) med 
en effekt som motsvarar 3,5 steg* för att ge stadigare bilder 
och fler fotomöjligheter – från vardagens ögonblicksbilder till 
dokumentation av resor.

Med hjälp av en stegmotor för AF får du snabb och tyst autofokus 
med det här kompakta och lätta normala zoomobjektivet med 3,1× 
zoom. Två asfäriska linselement ger överlägsen prestanda med 
minimala avbildningsfel. Med ett inställningssystem i kamerans 
menyer kan vissa objektivinställningar ändras via kameran.

(När objektivet är indraget)

16 mm 83° 
80 mm 20° 

18 mm 76° 
55 mm 28°50’ 

18 mm 76° 
55 mm 28°50’ 

: Asfäriska linselement : ED-glaselement

* Baseras på CIPA-standard. Värdet uppnås när objektiv i DX-format monteras på en digital systemkamera i DX-format, objektiv som är kompatibla med FX-formatet monteras på en 
digital systemkamera i FX-format och zoomobjektiv ställs in på maximalt telefotoläge.
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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

Snabbt standardzoomobjektiv  
på f/2,8 med fantastisk bildkvalitet

Otroligt kompakta och lätta zoomobjektiv i DX-format

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
Mångsidiga, kraftfulla zoomar med fantastisk bildkvalitet

Vi har använt en mekanism för 
objektivindrag för att få en kompakt
och lätt kamera. Den högpresterande 
optiska designen innefattar ett asfäriskt 
linselement som ger högdefinierade 
bilder genom hela zoomomfånget. Den 
inbyggda vibrationsreduceringen (VR) ger 
möjlighet att använda upp till fyra steg* 
kortare slutartider än normalt. Med ett 
minsta fokusavstånd på 0,25 m kommer 
du närmare ditt motiv.

 18 mm 76° 
105 mm 15°20’ 

Objektivkonstruktion: 15 element i 11 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,45 m 
Maximal avbildningsskala: 0,20× 
Filterstorlek: 67 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-32 / Objektivväska CL-1018 

17 mm 79° 
55 mm 28°50’ 

Objektivkonstruktion: 14 element i 10 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,36 m (vid 35 mm) 
Maximal avbildningsskala: 0,20× 
Filterstorlek: 77 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-31 / Objektivväska CL-1120 

(När objektivet är indraget)

Objektivkonstruktion: 11 element i 8 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,28 m (AF); 0,25 m (MF) 
Maximal avbildningsskala: 0,30× (AF); 0,36× (MF) 
Filterstorlek: 52 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-45 (säljs separat) / Objektivväska 
CL-0815 (säljs separat) 

 18 mm 76° 
200 mm 8° 

Objektivkonstruktion: 16 element i 12 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,5 m 
Maximal avbildningsskala: 0,22× 
Filterstorlek: 72 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-35 / Objektivväska CL-1018 

Objektivkonstruktion: 17 element i 12 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,45 m 
Maximal avbildningsskala: 0,23× 
Filterstorlek: 67 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-32 (säljs separat) / 
Objektivväska CL-1018 (säljs separat)

Ett DX-objektiv för både fantastisk 
skärpa och snygg bakgrundsoskärpa. 
Den höga upplösningen ger enastående 
återgivning – från närbild till oändlighet – 
som tillfredsställer både yrkesfotografer 
på uppdrag och ambitiösa hobby-
fotografer som uppskattar hög 
bildkvalitet.

Ett bra val när du vill ha lite bättre 
teleräckvidd. Med det här kraftfulla 
5,8x-standardzoomobjektivet kan du 
fotografera de flesta motiv med ett enda 
objektiv. Vibrationsreducering (VR) med en 
effekt som motsvarar 3,5 steg* ger stabilare 
foton vid svagt ljus och vid telefotografering.

Ett objektiv för alla tillfällen. Det här otroligt 
mångsidiga objektivet har ett dynamiskt 
zoomomfång på cirka 11x från det vidaste 
på 76° till maximalt telefoto på 8°. Det har 
även vibrationsreducering (VR) med en 
effekt som motsvarar 3,5 steg* för ännu 
större möjligheter. Perfekt när du måste 
resa med lätt packning.

Det här objektivets kraftfulla zoom på cirka 
7,8x täcker ett stort brännviddsavstånd 
från vidvinkel till telefoto. Utmärkt optisk 
prestanda ger högupplösta bilder när 
objektivet används med kameror med högt 
pixelantal. Inbyggd vibrationsreducering 

(VR) som ger en effekt som motsvarar 4,0 steg* och kompenserar 
kameraskakningar effektivt. Det här objektivet är perfekt för att 
fånga olika motiv i vardagen eller när du är ute och reser och inte 
vill ha med dig mer än ett objektiv.

: Asfäriska linselement : ED-glaselement

* Baseras på CIPA-standard. Värdet uppnås när objektiv i DX-format monteras på en digital systemkamera i DX-format, objektiv som är kompatibla med FX-formatet monteras på en 
digital systemkamera i FX-format och zoomobjektiv ställs in på maximalt telefotoläge.

18 mm 76° 
55 mm 28°50’ 

18 mm 76° 
55 mm 28°50’ 

Kraftfull zoom med VR för DX-fotografer

(När objektivet är indraget)

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

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

Kompakt, lätt och mycket kraftfull zoom med VR

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
Skarpa och prisvärda standardzoomobjektiv

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

Mycket kraftfullt 16,7x zoomobjektiv i DX-format med VR

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

Praktiskt standardzoomobjektiv  
med VR och Nano Crystal Coat

AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
Mångsidig, kraftfull 11× zoom med VR

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

24 mm 84° 
85 mm 28°30’ 

Objektivkonstruktion: 16 element i 11 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,38 m 
Maximal avbildningsskala: 0,22×
Filterstorlek: 72 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-63 / Objektivväska CL-1118 

 24 mm 84° 
 120 mm 20°20’ 

Objektivkonstruktion: 17 element i 13 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,45 m 
Maximal avbildningsskala: 0,23× 
Filterstorlek: 77 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-53 / Objektivväska CL-1218 

Objektivkonstruktion: 16 element i 12 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,48 m 
Maximal avbildningsskala: 0,29× 
Filterstorlek: 67 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-39 (säljs separat) /  
Objektivväska CL-1018 (säljs separat)

 18 mm 76° 
 300 mm 5°20’ 

Objektivkonstruktion: 19 element i 14 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,45 m (vid 300 mm) 
Maximal avbildningsskala: 0,31× 
Filterstorlek: 77 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-58 / Objektivväska CL-1120 

 28 mm 75° 
 300 mm 8°10’ 

Objektivkonstruktion: 19 element i 14 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,5 m 
Maximal avbildningsskala: 0,31× 
Filterstorlek: 77 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-50 / Objektivväska CL-1120 

24 mm 84° 
85 mm 28°30’ 

Objektivkonstruktion: 15 element i 11 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,5 m (0,21 m i makrofotograferingsläge) 
Maximal avbildningsskala: 0,17× (0,50× vid 85 mm i 
makrofotograferingsläge)
Filterstorlek: 72 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-25 / Objektivväska CL-S2 (säljs separat) 

Det här objektivet täcker in det mest 
använda zoomomfånget och ger en bra 
balans med hög upplösning och mjuka 
tonövergångar. Makrofotografering med 
AF upp till 1/2x är en annan stor fördel.

Ett utmärkt kompakt objektiv för 
standardbruk som fungerar bra med 
smidiga kameror med FX-format. Det
här mångsidiga objektivet täcker in 
det mest använda zoomomfånget och 
det kan hantera många olika motiv, 
till exempel landskap, interiörer, 
porträtt och ögonblicksfotografering. 
Vibrationsreduceringen (VR) med en 
effekt som motsvarar 4,0 steg* gör att du 
kan ta bilder utan stativ i fler situationer, 
vilket ger flera nya möjligheter till 
fotografering i svag belysning.

Trots att det har en oöverträffad
zoomkapacitet på cirka 16,7x ger detta 
objektiv konsekvent bildkvalitet i hela 
det stora omfånget. Du kan till och med 
fotografera utan stativ med 300 mm 
supertelefoto tack vare den inbyggda 
vibrationsreduceringen (VR) med en 
effekt som motsvarar 3,5 steg*. Upplev 
ett verkligt allroundobjektiv som är 
perfekt för resor eller evenemang.

Detta mångsidiga 5x zoomobjektiv
ger en fantastisk bildkvalitet
oavsett bländare och brännvidd. 
Antireflexbeläggningen Nano Crystal 
Coat minskar risken för ghost-effekter 
och linsöverstrålning. Trots den inbyggda 
vibrationsreduceringen (VR) som ger
en effekt som motsvarar 3,5 steg*
är objektivet imponerande kompakt. 
Ett mycket praktiskt och prisvärt 
standardzoomobjektiv för användare av 
FX-formatet.

Ett kraftfullt zoomobjektiv optimerat
för kameror i FX-formatet. Det här 
objektivet har en suverän skärpa i ett 
mycket brett zoomomfång och samtidigt en 
bländare på f/5,6 i teleläget. Den inbyggda 
vibrationsreduceringen (VR) kompenserar 
för kameraskakningar så att upp till 3,5 
gånger längre slutartider kan användas*. Ett 
mycket mångsidigt zoomobjektiv lämpligt för 
resor och andra utomhusaktiviteter.

Det här objektivet har ett kompakt
och lätt hus och mycket kraftfull 
zoomkapacitet (cirka 16,7x). Vi har 
använt tre ED-glas och tre asfäriska 
linselement för överlägsen optisk 
prestanda. Vibrationsreduceringen (VR) 
ger möjlighet att använda upp till fyra 
steg* kortare slutartider än normalt.
Det här välbalanserade, kraftfulla 
zoomobjektivet är perfekt när du vill 
fotografera många olika slags motiv med 
bara ett objektiv.

18 mm 76° 
300 mm 5°20’
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AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Otroligt pålitligt, välbalanserat standardzoomobjektiv

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

Snabbt zoomobjektiv med hög  
prestanda och ett asfäriskt ED-glaselement

24 mm 84° 
70 mm 34°20’ 

Objektivkonstruktion: 15 element i 11 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,38 m (vid 35-50 mm)
Maximal avbildningsskala: 0,26×
Filterstorlek: 77 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-40 / Objektivväska CL-M3 

24 mm 84° 
70 mm 34°20’ 

Objektivkonstruktion: 20 element i 16 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,38 m (i 35–50 mm),  
0,41 m (i 24, 28, 70 mm)
Maximal avbildningsskala: 0,28× 
Filterstorlek: 82 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-74 / Objektivväska CL-M3 

Normalt zoomobjektiv på 2,9× zoom med VR och fast maximal 
bländare på f/2,8. Det första NIKKOR-objektivet med asfäriskt 
ED-glaselement – samt ED-glas, HRI-linselement och Nano 
Crystal Coat – innebär hög optisk prestanda som ger högupplösta 
bilder med naturlig oskärpa i bakgrunden. Vidareutvecklad 
vibrationsreducering (VR) gör att man kan använda upp till 
fyra steg* längre slutartider än normalt. En elektromagnetisk 
bländaröppningsmekanism möjliggör snabbare tagningar och ett 
mer exakt autofokus medan AE-kontrollen är stabil även vid snabb 
serietagning. Fluorskiktet finns på den främre och bakre ytan och 
avvisar damm och smuts effektivt. Det robusta objektivhuset 
har utformats för att tåla yrkesfotografernas mest påfrestande 
fotograferingsmiljöer samtidigt som det är otroligt funktionellt och 
bekvämt att hålla i.

Med en fast bländaröppning på f/2,8 ger NIKKOR-glaset i det 
här objektivet både hög upplösning och naturlig återgivning. 
Passar perfekt för kameror i FX-formatet som har stora sensorer. 
Dessutom minskar beläggningen Nano Crystal Coat effektivt 
ghost-effekter och linsöverstrålning under svåra ljusförhållanden, 
till exempel i motljus. Det här zoomobjektivet har lovordats för 
sin tillförlitlighet och bildkvalitet och har länge varit en favorit hos 
yrkesfotografer.

*Baseras på CIPA-standard. Värdet uppnås när objektiv i DX-format monteras på en digital 
systemkamera i DX-format, objektiv som är kompatibla med FX-formatet monteras på en 
digital systemkamera i FX-format och zoomobjektiv ställs in på maximalt telefotoläge.

 : Asfäriska linselement      : ED-glaselement

 : Asfäriskt ED-glaselement

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

N I K K O R  F - O B J E K T I V 
M E D  T E L E Z O O M
Ett objektiv med telezoom ökar dina kreativa möjligheter avsevärt och ger större frihet i 

kompositionen. Längre brännvidd, relativt kort skärpedjup och dramatisk teleeffekt gör att du kan 

fånga ett stort antal motiv som få andra objektiv klarar. Dessutom har många av de här objektiven 

vibrationsreducering (VR) som motverkar kameraskakningar och ger skarpare bilder.

© Jaanus Ree 

Fotografera det avgörande
ögonblicket och fånga händelserna på avstånd

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR
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Prisvärd zoom för skarp supertelefotograferingTelezoomobjektiv med mekanism för objektivindrag

 55 mm 28°50’ 
300 mm 5°20’ 

Objektivkonstruktion: 17 element i 11 grupper 
Minsta fokusavstånd: 1,4 m 
Maximal avbildningsskala: 0,27× 
Filterstorlek: 58 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-57 / Objektivväska CL-1020 

Det här telezoomobjektivet har
en brännvidd på 55–200 mm, en 
maximal bländare på f/4-5,6 och en 
indragsmekanism som gör det otroligt 
kompakt. Vibrationsreduceringen (VR) 
gör att man kan använda upp till fyra 
steg* längre slutartider än normalt. ED- 
glaselementet ger överlägsen optisk 
prestanda med minimal kromatisk 
aberration.

Objektivkonstruktion: 13 element i 9 grupper  
Minsta fokusavstånd: 1,1 m  
Maximal avbildningsskala: 0,23× 
Filterstorlek: 52 mm  
Tillbehör: Motljusskydd HB-37 (säljs separat) / 
Objektivväska CL-0915 (säljs separat)

Det här snabba telefotozoomobjektivet med f/2,8 är otroligt lätt, 
vilket gör att du blir mer rörlig i många olika situationer. Både rörliga 
delar och andra sektioner är förseglade vilket gör att objektivet är 
så damm- och droppskyddat som möjligt. Nikon har förbättrat den 
optiska prestandan ytterligare i och med ett nyutvecklat optiskt 
system och användningen av fluorit, ED-glas, HRI-lins och Nano 
Crystal Coat. Med VR-systemet kan du använda upp till fyra steg* 
kortare slutartider i normalläget. Dessutom har systemet ett 
Sportläge och förbättrad prestanda direkt från start. AF-motorn 
och AF-motivföljningen har förbättrats, och den elektromagnetiska 
bländaröppningsmekanismen ger stabil AE-kontroll. Med kortare 
minsta fokusavstånd och ökad maximal avbildningsskala tar
du bilder med ett uttryck som liknar närbildsfotografering. 
Användningen är smidig eftersom objektivet är välbalanserat, lätt 
att hålla och har fyra fokusfunktionsknappar.

 70 mm 34°20’ 
200 mm 12°20’ 

Objektivkonstruktion: 22 element i 18 grupper 
Minsta fokusavstånd: 1,1 m 
Maximal avbildningsskala: 0,21× 
Filterstorlek: 77 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-78 / Objektivväska CL-M2 

Med det här praktiska zoomobjektivet kan 
DX-användarna få supertele på 300 mm 
och enkelt ta skarpare foton tack vare den 
inbyggda vibrationsreduceringen (VR) som 
ger en effekt som motsvarar 3,0 steg*. 
Dessutom ger den nya HRI-linsen (högt 
brytningsindex), som är en nyhet i NIKKOR-
serien, skarpa bilder med hög kontrast 
oavsett bländare och brännvidd. HRI-linsen 
är också ett av skälen till att objektivet kan 
vara så kompakt. Idealiskt för evenemangs- 
och resefotografering.

*Baseras på CIPA-standard. Värdet uppnås när objektiv i DX-format monteras på en digital 
systemkamera i DX-format, objektiv som är kompatibla med FX-formatet monteras på 
en digital systemkamera i FX-format och zoomobjektiv ställs in på maximalt telefotoläge.

 : ED-glaselement                        : Fluoriter

55 mm 28°50’  
200 mm 8°

Flexibelt, pålitligt och ljusstarkt telezoomobjektiv för 
proffsfotografer

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

Avsevärt förbättrade - oumbärliga  
teleobjektivzoom för professionella fotografer Prisvärt AF-P-telezoomobjektiv

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’ 

Objektivkonstruktion: 20 element i 14 grupper 
Minsta fokusavstånd: 1,0 m 
Maximal avbildningsskala: 0,27× 
Filterstorlek: 67 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-60 / Objektivväska CL-1225/ 
Stativkrage RI-1 (tillval)

Objektivkonstruktion: 18 element i 14 grupper 
Minsta fokusavstånd: 1,2 m 
Maximal avbildningsskala: 0,25× 
Filterstorlek: 67 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-82 / Objektivväska CL-1022

Detta kompakta objektiv med telefotozoom kan användas i en 
mängd olika scenarier såsom sport och ögonblicksbilder.
Nano Crystal Coat beläggningen reducerar ghost effekter och 
linsöverstrålning och den högpresterande vibrationsreduceringen 
(VR) minimerar effekterna av skakningar i kameran så att du kan 
använda cirka 4,0 steg* längre slutartider. Makrofunktionerna är 
ytterligare en fördel.

Detta välbalanserade objektiv ger en hög bildkvalitet och prestanda 
samtidigt som det är lätt att bära med sig. Den senaste optiska 
designen med ett ED-glaselement ger högupplösta bilder genom 
hela zoomintervallet. Det inbyggda VR-systemet (motsvarande
4,5 steg*) innehåller ett Sportläge som är särskilt effektivt vid 
fotografering av rörliga motiv. Stabil AE-kontroll uppnås med den 
elektromagnetiska bländaröppningsmekanismen.

70 mm 34°20’  
300 mm 8°10'

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

Kompakt och lätthanterlig teleobjektivzoom med en 
räckvidd på 300 mm

AF-P-telezoomobjektiv med ED-glas

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

Objektivkonstruktion: 17 element i 12 grupper 
Minsta fokusavstånd: 1,5 m 
Maximal avbildningsskala: 0,24× 
Filterstorlek: 67 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-36 / Objektivväska CL-1022 

Objektivkonstruktion: 14 element i 10 grupper 
Minsta fokusavstånd: 1,1 m 
Maximal avbildningsskala: 0,22× 
Filterstorlek: 58 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-77 (säljs separat) / 
Objektivväska CL-1020 (säljs separat) 

Objektivkonstruktion: 14 element i 10 grupper 
Minsta fokusavstånd: 1,1 m 
Maximal avbildningsskala: 0,22× 
Filterstorlek: 58 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-77 (säljs separat) / 
Objektivväska CL-1020 (säljs separat) 

Med hjälp av en stegmotor för AF får du snabb och tyst autofokus 
i det här kompakta och lätta telezoomobjektivet med 4,3× zoom. 
Det innehåller ett ED-glaselement som ger bilder av hög kvalitet 
och minimerar kromatisk aberration. Tack vare det inbyggda 
vibrationsreduceringssystemet (VR) kan du använda upp till fyra 
steg* kortare slutartider än normalt. Vissa objektivinställningar kan 
göras med hjälp av kameran.

Det här kompakta och lätta telezoomobjektivet med 4,3× 
zoom har snabb och tyst autofokus. Ett ED-glaselement ger 
bilder av hög kvalitet och minimerar kromatisk aberration. Vissa 
objektivinställningar kan göras via kameran.

Oavsett om du fotograferar med DX-
format eller FX-format ger detta lilla 
smidiga zoomobjektiv imponerande 
mångsidighet med en relativt lång 
brännvidd på 300 mm. Zoom-
omfånget på cirka 4,3x tillsammans 
med vibrationsreducering (VR) med 
en effekt som motsvarar 2,5 steg* 
gör att det passar för de flesta 
fotograferingssituationer med telefoto.

: ED-glaselement 

*Baseras på CIPA-standard. Värdet uppnås när objektiv i DX-format monteras på en digital 
systemkamera i DX-format, objektiv som är kompatibla med FX-formatet monteras på en 
digital systemkamera i FX-format och zoomobjektiv ställs in på maximalt telefotoläge.

 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

Detta objektiv med 5x telefotozoom är perfekt för att fotografera 
sport, fågelliv och landskap. Optikens överlägsna prestanda är 
delvis tack vare ett Super ED-glas och fyra ED-glaselement samt 
Nano Crystal Coat-beläggningen. Vibrationsreduceringen (VR)
är inbyggd och ger möjlighet att använda upp till fyra steg längre 
slutartider än normalt*.

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

 80 mm 30°10'
400 mm 6°10'

Objektivkonstruktion: 20 element i 12 grupper
Minsta fokusavstånd: 1,75 m (AF); 1.5 m (MF)
Maximal avbildningsskala: 0,17× (AF); 0,19× (MF)
Filterstorlek: 77 mm
Tillbehör: Motljusskydd HB-65 / Objektivväska CL-M2

Den här zoomen med hög prestanda har en fast bländaröppning 
på f/2,8 genom hela zoomomfånget som ger dina bilder en snygg 
bakgrundsoskärpa. Du får fantastisk bildkvalitet på detaljer även när 
du fotograferar med full bländare. Närbildsfotografering med AF är 
också möjlig, och du kan fokusera och fotografera från 1,5 meter.

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

Fast bländaröppning på f/2,8 med  
bra optik och snygg bakgrundsoskärpa

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

Objektivkonstruktion: 16 element i 11 grupper 
Minsta fokusavstånd: 1,8 m (1,5 m i makrofotograferingsläge)  
Maximal avbildningsskala: 0,13× (0,17× i 
makrofotograferingsläge) 
Filterstorlek: 77 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-7 (säljs separat) / Objektivväska CL-43A 

 80 mm 30°10'
200 mm 12°20'
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Det här supertelezoomobjektivet har en brännvidd på 200–500 mm 
och en fast maximal bländare på f/5,6. ED-glaselementet innebär 
överlägsen optisk prestanda med minimal kromatisk aberration 
i hela zoomomfånget. Vibrationsreduceringen (VR) gör att man 
kan använda upp till 4,5 steg* längre slutartider i normalläge. 
Sportläget är ett alternativ i VR-läget och är perfekt för snabba 
rörelser. En elektromagnetisk bländaröppningsmekanism ger stabil 
AE-kontroll även vid snabb serietagning, så att du kan fånga flyktiga 
motiv som vilda fåglar eller flygplan i exakt rätt ögonblick.

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

Supertelezoomobjektiv med  
suverän optisk prestanda och VR

Detta NIKKOR-kvalitetsobjektiv har 200–400 mm zoomomfång och 
en fast bländaröppning på f/4. Idealiskt för fotografer som måste 
minimera utrustningen på fotouppdrag som kräver supertele och 
mycket hög bildkvalitet. Nano Crystal Coat och vibrationsreducering 
(VR) med en effekt som motsvarar 3,0 steg* ger ökad kapacitet och 
bidrar till skarpare bilder under krävande förhållanden.

AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II
Förstklassig supertelezoom för viktiga uppdrag

Objektivkonstruktion: 24 element i 17 grupper 
Minsta fokusavstånd: 2 m (AF); 1,95 m (MF) 
Maximal avbildningsskala: 0,26× (AF); 0,27x (MF) 
Filterstorlek: 52 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HK-30 / Objektivväska CL-L2 

200 mm 12°20'
400 mm 6°10'

*Baseras på CIPA-standard. Värdet uppnås när objektiv i DX-format monteras på en 
digital systemkamera i DX-format, objektiv som är kompatibla med FX-formatet 
monteras på en digital systemkamera i FX-format och zoomobjektiv ställs in på 
maximalt telefotoläge.

Objektivkonstruktion: 19 element i 12 grupper 
Minsta fokusavstånd: 2,2 m 
Maximal avbildningsskala: 0,22x 
Filterstorlek: 95 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-71 / Objektivväska CL-1434

200 mm 12°20'
500 mm 5°

Detta supertelezoomobjektiv som täcker omfång från 180 mm till 
400 mm (252 mm till 560 mm vid användning av den inbyggda 
teleconvertern) ger dig stor rörlighet, vilket gör det perfekt för 
att fotografera sport och djurliv. Genom att vi använt oss av 
ett linselement med fluoridglas och magnesiumlegering väger 
objektivet bara ca 3 500 g. Alla delar och reglage är omsorgsfullt 
utformade för att säkerställa överlägsen funktionalitet, för 
en bekvämare fotografering. Den optiska prestanda som ett 
linselement med fluoridglas och åtta ED-glaselement ger, gör att 
du kan utnyttja den fulla potentialen hos digitalkameror med många 
megapixlar. Ett vidareutvecklat VR-system innehåller ett SPORT-
läge som är särskilt effektivt vid fotografering av snabba motiv som 
rör sig oregelbundet. Den damm- och droppskyddade strukturen 
och Nikons fluorskikt ger ännu högre tillförlitlighet.

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

Supertelezoomobjektiv med en inbyggd 1,4× telekonverter 
för överlägsen bildkvalitet, flexibilitet och hög funktionalitet

Objektivkonstruktion: 27 element i 19 grupper 
Minsta fokusavstånd: 2,0 m 
Maximal avbildningsskala: 0,25× (vid 400 mm), 0,36× (vid 500 mm)
Filterstorlek: 40,5 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HK-41 / Objektivväska 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'

Utan inbyggd telekonverter Med inbyggd telekonverter

Utan inbyggd telekonverter Med inbyggd telekonverter

      : ED-glaselement       : Fluoriter

N I K K O R  F - O B J E K T I V 
M E D  FA S T  B R Ä N N V I D D
Fast brännvidd ger inte bara fantastisk skärpa. De här prisvärda objektiven med stora 

bländaröppningar ger snygg bakgrundsoskärpa och förbättrar också möjligheterna att fotografera 

i svagt ljus. Från 14 mm ultravidvinkel till 800 mm supertele – NIKKOR-serien med fast brännvidd 

ger dina bilder personlighet.

© Drew Gurian 

Skapa personliga bilder genom  
att använda ett unikt perspektiv

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED
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AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED
Dynamiska perspektiv med ultravidvinkel

AF NIKKOR 20mm f/2.8D

AF NIKKOR 24mm f/2.8D
Standardvidvinkelobjektiv för allmän fotografering

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED

Överlägsen optik med snabb bländare  
på f/1,4 för fantastisk bakgrundsoskärpa

AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED

Kompakt, lätt och snabbt  
vidvinkelobjektiv med hög bildkvalitet

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

Kompakt, lätt och snabbt  
vidvinkelobjektiv med hög bildkvalitet

Objektivkonstruktion: 14 element i 12 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,2 m 
Maximal avbildningsskala: 0,15x 
Filterstorlek: Montering bak
Tillbehör: Fast monterat motljusskydd / Objektivväska CL-S2 

Det här 20 mm-objektivet har både
ett dynamiskt perspektiv och ett stort 
skärpedjup. Det ger dig skärpa över hela 
bilden och mindre förvrängning när du 
fotograferar till exempel interiörer och 
landskap. Överlägsen optik och kompakt 
design (cirka 270 gram).

Det här kompakta och prisvärda 
vidvinkelobjektivet ger skarpa bilder 
med snygga perspektiv. Idealiskt för 
landskapsfotografering, resefotografering 
och miljöporträtt.

De största fördelarna med det här 
mångsidiga vidvinkelobjektivet är den 
oerhört snygga bakgrundsoskärpan 
vid f/1,4 och att det täcker in en 
bildvinkel på 84°. Den optiska designen 
återger nu detaljer med ännu mindre 
aberration. Dessutom minskar Nano 
Crystal Coat effektivt ghost-effekter 
och linsöverstrålning under svåra 
ljusförhållanden.

Objektivkonstruktion: 13 element i 11 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,2 m 
Maximal avbildningsskala: 0,23x
Filterstorlek: 77 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-72 / Objektivväska CL-1015 

Objektivkonstruktion: 12 element i 9 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,23 m 
Maximal avbildningsskala: 0,20x
Filterstorlek: 72 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-76 / Objektivväska CL-1015 

Det här 14 mm-objektivet täcker in en 
extremt vid bildvinkel på 114° och fångar 
en mycket bred yta med ett överdrivet 
perspektiv, vilket gör det perfekt för 
fotografering av stora byggnader, trånga 
interiörer och vidsträckta landskap.

Ett snabbt, kompakt och lätt 
vidvinkelobjektiv med fast brännvidd 
som kan användas för att få en naturlig 
oskärpa med det maximala bländartalet 
f/1,8. Nano Crystal Coat, ED-glaselement 
och asfäriska linselement ger förstklassig 
optisk prestanda med minimal risk för 
ghost-effekter och kromatisk aberration. 
Den senaste optiska designtekniken ger 
överlägsen upplösning ända ut till kanten 
av bilden. Perfekt för bilder av vidsträckta 
landskap.

Ett snabbt, kompakt och lätt vidvinkelobjektiv med fast brännvidd 
som kan användas för att få en naturlig oskärpa med det maximala 
bländartalet f/1,8. Nano Crystal Coat, ED-glaselement och asfäriska 
linselement ger förstklassig optisk prestanda med minimal risk
för ghost-effekter och kromatisk aberration. Den senaste optiska 
designtekniken ger överlägsen upplösning ända ut till kanten av 
bilden. Perfekt för bilder av vidsträckta landskap.

Objektivkonstruktion: 12 element i 10 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,25 m 
Maximal avbildningsskala: 0,18x 
Filterstorlek: 77 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-51 / Objektivväska CL-1118 

Objektivkonstruktion: 12 element i 9 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,25 m 
Maximal avbildningsskala: 0,12x 
Filterstorlek: 62 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-4 (säljs separat) / 
Objektivväska CL-S2 (säljs separat) 

Objektivkonstruktion: 9 element i 9 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,3 m 
Maximal avbildningsskala: 0,11x 
Filterstorlek: 52 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HN-1 (säljs separat) / 
Objektivväska CL-0715 (säljs separat) 

 : Asfäriska linselement : ED-glaselement

AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED

Ljusstarkt vidvinkelobjektiv som  
är idealiskt för porträtt och landskap

AF NIKKOR 28mm f/2.8D
Standardvidvinkelobjektiv för allmän fotografering

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

Vidvinkelobjektiv med snabb bländare (f/1,8) som ger 
fantastisk skärpa och bakgrundsoskärpa av hög kvalitet

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

Påfallande skarpa bilder,  
förstklassig f/1,8 för DX-användare

Objektivkonstruktion: 14 element i 11 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,28 m. 
Maximal avbildningsskala: 0,17x
Filterstorlek: 77 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-83 / Objektivväska CL-1118 

Objektivkonstruktion: 6 element i 6 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,25 m 
Maximal avbildningsskala: 0,17x 
Filterstorlek: 52 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HN-2 (säljs separat) / 
Objektivväska CL-0715 (säljs separat) 

Objektivkonstruktion: 11 element i 9 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,25 m 
Maximal avbildningsskala: 0,21x 
Filterstorlek: 67 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-64 / Objektivväska CL-0915 

Med en bildvinkel som motsvarar människans synfält återges 
naturlig rymd och djup. Den maximala bländaren på f/1,4 ger stor 
och vacker bakgrundsoskärpa. Två ED-glaselement och tre asfäriska 
linselement minimerar olika typer av aberration. Nano Crystal Coat 
motverkar effektivt ghost-effekter och linsöverstrålning för skarpare 
bilder. Huset är damm- och droppskyddat, och fluorskiktet gör 
objektivet lätt att underhålla.

Objektivet har utformats för att utnyttja de senaste kamerorna 
med högt antal megapixlar till fullo genom att ge fantastisk skärpa 
och klarhet. Nano Crystal Coat reducerar ghost-effekter och 
linsöverstrålning för att förbättra bildkvaliteten ännu mer.

Det här lätta, kompakta och bekväma vidvinkelobjektivet gör att du 
kan komma så nära som 0,25 m med ett naturligt perspektiv. Ett 
mycket bra objektiv för nästan alla vidvinkelmotiv.

Objektivkonstruktion: 8 element i 6 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,3 m 
Maximal avbildningsskala: 0,16x
Filterstorlek: 52 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-46 / Objektivväska CL-0913

Det här objektivet är optimerat för kameror 
i DX-formatet och passar utmärkt vid 
porträttfotografering tack vare fantastisk 
skärpa och mjuk bakgrundsoskärpa. Den 
stora bländaren underlättar fotografering i 
svagt ljus.

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

Kompakt, lätt och snabbt  
vidvinkelobjektiv med hög upplösning

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Fast f/1,4-vidvinkelobjektiv med fantastisk skärpa

Objektivkonstruktion: 11 element i 8 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,25 m 
Maximal avbildningsskala:0,23x
Filterstorlek: 58 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-70 / Objektivväska CL-0915 

Objektivkonstruktion: 10 element i 7 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,3 m 
Maximal avbildningsskala: 0,19x
Filterstorlek: 67 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-59 / Objektivväska CL-1118 

Det legendariska NIKKOR 35mm f/1.4 med manuell fokusering
har nu uppgraderats till ett AF-S-objektiv med den senaste 
digitala tekniken. Med det här objektivet korrigeras koma i så 
stor utsträckning att bilderna blir fantastiska, även vid vidöppna 
bländare. Antireflexbehandlingen Nano Crystal Coat minskar ghost-
effekter och linsöverstrålning markant vid vidvinkelfotografering, då 
risken för sådana effekter är större. Ett bra val för fotografering av 
natur, landskap eller nattmotiv, samt för astronomifotografering.

Detta fasta vidvinkelobjektiv ger överlägsen återgivning av 
ljuspunkter. Tack vare den höga upplösningen och den skarpa 
återgivningsförmågan får du imponerande artistiska uttryck med 
naturliga, vackra bokeh-effekter för såväl förgrund som bakgrund. 
Det är perfekt för olika motiv som nattlandskap, landskap och 
porträtt.

 : Asfäriska linselement : ED-glaselement

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

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

Stor bländare (f/1,4) som ger  
fantastisk skärpa och bakgrundsoskärpaStandardvidvinkelobjektiv för allmän fotografering

AF NIKKOR 35mm f/2D

Objektivkonstruktion: 6 element i 5 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,25 m 
Maximal avbildningsskala: 0,23x 
Filterstorlek: 52 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HN-3 (säljs separat) / 
Objektivväska CL-0715 (säljs separat) 

En snabb bländare på f/2 gör det lättare att 
fotografera i svagt ljus och ger
dig skarpa bilder med hög kontrast
från närbild till oändlighet. Ett mycket
bra val för landskapsfotografering och 
miljöporträtt med antingen djupfokus eller 
snygg bakgrundsoskärpa.

Objektivkonstruktion: 8 element i 7 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,45 m 
Maximal avbildningsskala: 0,14x 
Filterstorlek: 58 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-47 / Objektivväska CL-1013 

Enastående bildkvalitet, skärpa över hela bilden 
och hög kontrast oavsett bländare eller närgräns. 
En ultrasnabb maximal bländaröppning på f/1,4 
och rundad bländaröppning med nio lameller 
ger snygg bakgrundsoskärpa och erbjuder även 
mycket bra resultat vid fotografering i svagt ljus. 
Idealiskt för till exempel porträtt-, landskaps- och 
resefotografering.

AF NIKKOR 50mm f/1.4D

Objektivkonstruktion: 7 element i 6 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,45 m 
Maximal avbildningsskala: 0,14x 
Filterstorlek: 52 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-2 (säljs separat) / 
Objektivväska CL-0715 (säljs separat) 

Det här objektivet har kvalitetsoptik, en 
ultrasnabb maximal bländaröppning på f/1,4 och 
ger superb upplösning och färgåtergivning. Ett 
prisvärt standardobjektiv för detaljrikedom och 
fantastisk bakgrundsoskärpa.

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

Mycket skarpa, kompakta och  
smidiga objektiv med fast brännvidd

AF NIKKOR 50mm f/1.8D

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)
Snabbt normalt objektiv utformat för Nikon Df

Objektivkonstruktion: 7 element i 6 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,45 m 
Maximal avbildningsskala: 0,15x 
Filterstorlek: 58 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HR-47 / Objektivväska CL-1013

Det befintliga objektivet 50 mm f/1.8G har anpassats för att matcha 
utseendet hos Nikon Df, den minsta och lättaste kameran i FX- 
format, och för att maximera dess överlägsna optiska prestanda 
och fantastiska bärbarhet. Utseendemässigt är detta en hyllning 
till klassiska objektiv med manuell fokusering, med detaljer som 
läderaktig finish, silveraluminiumring och en räfflad fokusring för att 
matcha Df-kamerans designelement.

Anmärkningsvärt lätt och kompakt 
objektiv med tanke på den stora maximala 
bländaren (f/1,8) och den inbyggda 
SWM-motorn som ger jämn och fin 
autofokus. Det här objektivet har ett 
helt nykonstruerat optiskt system som 
bl.a. består av ett asfäriskt linselement 
som ger imponerande skärpa och snygg 
bakgrundsoskärpa. Ett bra val för porträtt, 
stilleben, motiv i svag belysning m.m.

Objektivkonstruktion: 7 element i 6 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,45 m 
Maximal avbildningsskala: 0,15x
Filterstorlek: 58 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-47 / Objektivväska CL-1013 

Objektivkonstruktion: 6 element i 5 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,45 m 
Maximal avbildningsskala: 0,15x 
Filterstorlek: 52 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HR-2 (säljs separat) / Objektivväska  
CL-0715 (säljs separat) 

Naturtrogen färgåtergivning och 
exceptionell skärpa. Det här extremt 
kompakta och lätta objektivet väger 
cirka 155 gram, är lätt att bära med 
sig och kan användas för nästan alla 
fotograferingstillfällen.

 : Asfäriska linselement 

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

AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
Medellånga teleobjektiv som är optimala för porträtt

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

Snabbt normalt objektiv med  
enastående återgivningsförmåga

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

Objektivkonstruktion: 10 element i 9 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,85 m 
Maximal avbildningsskala: 0,11x 
Filterstorlek: 77 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-55 / Objektivväska CL-1118 

Objektivkonstruktion: 9 element i 6 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,58 m 
Maximal avbildningsskala: 0,12x
Filterstorlek: 72 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-68 / Objektivväska CL-1015 

Objektivkonstruktion: 9 element i 9 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,8 m 
Maximal avbildningsskala: 0,12x 
Filterstorlek: 67 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-62 / Objektivväska CL-1015 

Detta fasta objektiv ger en imponerande återgivning av motivet 
med hög upplösning och mjuk och vacker bakgrundsoskärpa. Trots 
den snabba bländaren går det att ta skarpa bilder med hög kontrast 
av motiv på långt avstånd även vid maximal bländare. Punktformiga 
ljuskällor på oändligt avstånd kan återges som punktbilder även 
när bländaren är inställd på max. Dessutom åstadkommer den 
speciella bakgrundsoskärpan vackert avbildade motiv och ett 
naturligt djup. Överlägsen återgivningsförmåga som sammanför två 
motsägelsefulla faktorer ger ny kreativitet i fotograferingen. Med 
alla dessa fördelar utgör detta objektiv ett mycket speciellt tillskott i 
NIKKOR-serien.

Det här objektivet har ett helt nydesignat optiskt system med 
antireflexbehandlingen Nano Crystal Coat, en ultrasnabb 
bländare på f/1,4 och en rundad, niobladig bländaröppning för 
vacker bakgrundsoskärpa. Med MF-drivmekaniken blir dessutom 
fokusfördröjningen kortare och användningen i M/A-läget 
smidigare. Resultatet blir otroligt skarpa och naturtrogna porträtt, 
både vid studiojobb och vid reklamfotografering utomhus.

Ett prisvärt objektiv med fast brännvidd för både FX- och DX-
fotografer. Det här förvånansvärt kompakta objektivet ger fin 
bakgrundsoskärpa och återger extremt små detaljer tack vare en 
stor bländaröppning (f/1,8) och en ny optisk design. Dessutom 
ger objektivets Silent Wave-motor (SWM) tystare och mjukare 
autofokus.

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
DC-objektiv som ger kreativ fokuskontroll

AF NIKKOR 180mm f/2.8D IF-ED
Högpresterande medellångt teleobjektiv med ED-glas

Ljusstarkt, medellångt teleobjektiv med fast  
brännvidd som ger fulländade bokeh-egenskaper

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
Kristallklart, otroligt snabbt telefoto med VR

Objektivkonstruktion: 7 element i 6 grupper (plus en skyddslins) 
Minsta fokusavstånd: 1,1 m 
Maximal avbildningsskala: 0,13x
Filterstorlek: 72 mm 
Tillbehör: Motljusskydd (fast monterat på objektivet) / 
Objektivväska CL-38 (säljs separat)

Objektivkonstruktion: 6 element i 6 grupper (plus en 
skyddslins) 
Minsta fokusavstånd: 0,9 m 
Maximal avbildningsskala: 0,13x
Filterstorlek: 72 mm 
Tillbehör: Motljusskydd (fast monterat på objektivet) / 
Objektivväska CL-38 (säljs separat) 

Objektivkonstruktion: 14 element i 9 grupper 
Minsta fokusavstånd: 1,0 m 
Maximal avbildningsskala: 0,13x
Filterstorlek: 82 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-79 / Objektivväska CL-1218 

Objektivkonstruktion: 13 element i 9 grupper 
Minsta fokusavstånd: 1,9 m 
Maximal avbildningsskala: 0,12x 
Filterstorlek: 52 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HK-31 / Objektivväska CL-L1 

Objektivkonstruktion: 8 element i 6 grupper 
Minsta fokusavstånd: 1,5 m 
Maximal avbildningsskala: 0,15x 
Filterstorlek: 72 mm 
Tillbehör: Motljusskydd (fast monterat på objektivet) / 
Objektivväska CL-38 

Det här ljusstarka, medellånga teleobjektivet ger en stor och vacker 
bokeh-effekt med jämna övergångar från fokusplanet, vilket gör
att motiven får en naturlig djupkänsla genom NIKKOR:s unika 
designkoncept för högklassig tredimensionell bildkvalitet. 
Den utmärkta optiska prestandan ger hög upplösning även i 
bildens utkanter. Motiv på långt avstånd blir skarpa även när 
du fotograferar med maximal bländare, och punktformiga 
ljuskällor återges väl. Tre ED-glaselement reducerar kromatisk 
aberration, och Nano Crystal Coat minimerar ghost-effekter och 
linsöverstrålning på ett effektivt sätt. Den senaste designtekniken 
innehåller ett eget optiskt system på 105 mm f/1,4 med AF och 
stabil AE med en elektromagnetisk bländaröppningsmekanism. Ett 
fluorskikt på linsytorna avvisar damm och smuts effektivt.

Mycket kompakt och lätthanterligt för att 
vara ett snabbt medellångt teleobjektiv. 
Det här objektivet använder NIKKORs 
berömda ED-glas för att kompensera
för kromatisk aberration och ger skarpa 
bilder med hög kontrast, till och med
vid den maximala bländaröppningen på 
f/2,8. Ett favoritobjektiv vid fotografering 
av himlakroppar. Det är också lämpligt 
för närporträtt, sportfotografering på nära 
håll, teaterfotografering med mera.

Med DC (Defocus Image Control) kan 
du styra graden av mjukfokus i en 
bilds förgrund eller bakgrund. Med en 
brännvidd på 105 mm och en snabb 
maximal bländaröppning på f/2 fungerar 
det utmärkt som porträttobjektiv och ger 
både skärpa och snygg bakgrundsoskärpa.

Det här objektivet har samma DC 
(Defocus Image Control) som används
i 105mm f/2D, men brännvidden
135 mm ger bättre teleräckvidd, något 
som gör det idealiskt för porträtt och ger 
dig möjlighet att fotografera med kort 
skärpedjup eller i svagt ljus.

Det här teleobjektivet, som 
är mycket populärt bland 
yrkesfotografer, har fångat 
många fantastiska sport- och 
teaterögonblick och studioporträtt. 
ED-glaselement, med ett Super 
ED-glas, kompenserar för kromatisk 
aberration. Dessutom säkerställer 

Nano Crystal Coat skärpan under krävande ljusförhållanden. 
Vibrationsreducering (VR) med en effekt som motsvarar 3,0 steg* 
och en snabb bländare på f/2 ger större kreativa möjligheter.

*Baseras på CIPA-standard. Detta värde uppnås när objektivet monteras på en digital 
systemkamera i FX-format, med zoomen inställd på maximalt telefotoläge.

AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II
Professionellt, förstklassigt teleobjektiv

AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED
Prisvärt och lätthanterligt teleobjektiv

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

Teleobjektiv med fast brännvidd  
och PF-linsteknik (Phase Fresnel)

Objektivkonstruktion: 11 element i 8 grupper (plus ét 
menisk glas til objektivbeskyttelse)  
Minsta fokusavstånd: 2,3 m (AF); 2,2 m (MF) 
Maximal avbildningsskala: 0,15x (AF); 0,16x (MF) 
Filterstorlek: 52 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HK-30 / Objektivväska CL-L1 

Objektivkonstruktion: 10 element i 6 grupper 
Minsta fokusavstånd: 1,45 m 
Maximal avbildningsskala: 0,27x 
Filterstorlek: 77 mm 
Tillbehör: Motljusskydd (fast monterat på objektivet) / 
Objektivväska CL-M2 

Objektivkonstruktion: 16 element i 10 grupper 
Minsta fokusavstånd: 1,4 m 
Maximal avbildningsskala: 0,24x
Filterstorlek: 77 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-73 / Objektivväska CL-M3 / 
Stativring RT-1 (säljs separat)

Det här högt ansedda professionella 
superteleobjektivet har gjorts om 
med vibrationsreducering (VR) som 
möjliggör handhållen fotografering vid 
upp till 3,0 steg* längre slutartider. 
Nano Crystal Coat minskar ghost-

effekter och linsöverstrålning och ger fantastiskt skarpa och klara 
bilder. Bästa valet för inomhus- och actionsporter.

Detta är det idealiska superteleobjektivet 
för sportfotografering, naturfotografering 
och resor, med en utmärkt balans mellan 
storlek, bildkvalitet och fantastisk skärpa. 
Det klarar även motiv på närmare håll 
otroligt bra.

Det här teleobjektivet har ett PF-linselement (Phase Fresnel), 
det första i NIKKOR-serien, vilket gör detta till ett fantastiskt 
kompakt och lätt objektivhus med effektiv minimering av kromatisk 
aberration. Hög optisk prestanda säkerställs dessutom av ett 
ED-glaselement och Nano Crystal Coat. Vibrationsreduceringen 
(VR) gör att man kan använda upp till 4,5 steg* längre slutartider 
i normalläge. Perfekt för en rad olika motiv som sport, vilda djur, 
landskap och porträtt.

 : PF-linsteknik  : ED-glaselement  : Super ED-glaselement

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

AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR   © Robert Bösch
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Senaste generationens superteleobjektiv  
med lättviktshus och hög optisk prestanda

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

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR
Otroligt lätt, högpresterande superteleobjektiv

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

Supertelezoomobjektiv med hög prestanda och en PF-lins 
(Phase Fresnel) som möjliggör mobil fotografering utan stativ

Objektivkonstruktion: 16 element i 12 grupper 
Minsta fokusavstånd: 2,6 m 
Maximal avbildningsskala: 0,17x 
Filterstorlek: 40,5 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HK-38 / Objektivväska CT-405 

Detta nya superteleobjektiv ger överlägsen optisk prestanda 
med minimerad kromatisk aberration. Vi har använt fluorit 
som ger överlägsen bärbarhet och en vikt på cirka 3 800 g. 
Vibrationsreduceringen (VR) med en effekt som motsvarar fyra steg* 
har ett nytt "Sport"-läge som är särskilt effektivt när du fotograferar 
sportmotiv. Andra viktiga funktioner inkluderar elektromagnetisk 
bländarstyrning för stabil exponeringskontroll även under kontinuerlig 
fotografering, ett mycket pålitligt fluorskikt på objektivets framsida och 
stativfäste med lager för bekväm användning.

Objektivkonstruktion: 16 element i 12 grupper (plus ett 
skyddande meniskglaselement med fluorbeläggning)  
Minsta fokusavstånd: 3,6 m 
Maximal avbildningsskala: 0,15x 
Filterstorlek: 40,5 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HK-34 / Objektivväska CT-505 

Det här snabba superteleobjektivet med en brännvidd på 500 mm 
har överlägsen bildåtergivning och är perfekt för sportmotiv. Två 
linselement med fluoridglas ger ett otroligt lätt objektivhus på  
ca 3 090 g. Utöver fluoridglaset används ED-glaselement samt Nano 
Crystal Coat för att uppnå hög optisk prestanda med minimal risk för 
ghost-effekter och kromatisk aberration. Vibrationsreduceringen (VR) 
(som innebär att man kan använda upp till fyra steg* längre slutartider 
i normalläge) har nu ett alternativ för sport. En elektromagnetisk 
bländaröppningsmekanism ger stabil kontroll över exponeringen 
och överlägsen AF-motivföljning, även vid snabb serietagning. 
Stativgängans ringkrage har riktningsmarkörer som gör det lätt att 
växla mellan horisontell och vertikal fotografering. Fluorskiktet stöter 
bort damm och gör objektivet tåligare.

Genom att använda ett PF-linselement har vi gjort objektivet 
kompakt och lätt. Eftersom det är så vädertåligt möjliggör detta 
objektiv flexibel och tillförlitlig fotografering under skiftande 
förhållanden. Den senaste optiska designen med en PF-lins 
och tre ED-glaselement ger högupplösta bilder med minimala 
färgblödningar, och är optimerad för digitalkameror med många 
megapixlar. Genom att använda nyutvecklade material får vi 
optimal kontroll över risken för linsöverstrålning som uppstår 
på grund av PF-linsens egenskaper. Nano Crystal Coat minskar 
risken för spökbilder och överstrålning på ett effektivt sätt, vilket 
ger skarpa bilder även under svåra ljusförhållanden. Enastående 
motivföljning uppnås med högre AF-hastighet tack vare en lättare 
fokuseringslinsgrupp och VR SPORT-läget som är extra effektivt 
när du fotograferar motiv som rör sig.

Objektivkonstruktion: 19 element i 11 grupper 
Minsta fokusavstånd: 3,0 m 
Maximal avbildningsskala: 0,18x 
Filterstorlek: 95 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-84 / Objektivväska CL-M5 

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

Senaste generationens superteleobjektiv  
med lättviktshus och hög optisk prestanda

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

Otrolig supertelezoom med fluorit

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

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

Objektivkonstruktion: 16 element i 12 grupper (plus ett 
skyddande meniskglaselement med fluorbeläggning)  
Minsta fokusavstånd: 4,4 m 
Maximal avbildningsskala: 0,14x
Filterstorlek: 40,5 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HK-40 / Objektivväska CT-608 

Det här snabba superteleobjektivet med en brännvidd på 600 mm 
ger fantastisk optisk prestanda i en förvånansvärt lätt konstruktion. 
Två linselement med fluoridglas ger ett otroligt lätt objektivhus på 
ca 3 810 g. Dessutom används ED-glaselement och Nano Crystal 
Coat för att ge hög optisk prestanda med minimal risk för ghost-
effekter och kromatisk aberration. Vibrationsreduceringen (VR) gör att 
man kan använda upp till fyra steg* längre slutartider i normalläge. 
Sportläget kan även användas för att få till skarpa bilder i sökaren 
när man följer motiv med snabba rörelser, exempelvis vilda djur. 
En elektromagnetisk bländaröppningsmekanism ger stabil kontroll 
över exponeringen och överlägsen AF-motivföljning, även vid snabb 
serietagning. Stativgängans ringkrage har riktningsmarkörer som 
gör det lätt att växla mellan horisontell och vertikal fotografering. 
Fluorskiktet stöter bort damm och gör objektivet tåligare.

Med AF-S TELEKONVERTER TC800-1.25E 
ED monterad

Obs! Medföljande AF-S TELEKONVER- 
TER TC800-1.25E ED är en optimerad 
telekonverter för AF-S NIKKOR 800mm 
f/5.6E FL ED VR som inte kan användas 
med andra objektiv. Den säljs inte 
separat.

Objektivkonstruktion: 20 element i 13 grupper 
Minsta fokusavstånd: 5,9 m (AF); 5,8 m (MF) 
Maximal avbildningsskala: 0,15x (AF); 0,15x (MF) 
Filterstorlek: 52 mm 
Accessoires : Motljusskydd HK-38/väska CT-801/ AF-S 
TELEKONVERTER TC800-1.25E ED 

 
AF-S TELEKONVERTER TC800-1.25E ED*1 
Objektivkonstruktion: 5 element i 3 grupper 
Vikt: 135 g 
Diameter × längd*2: 62,5 x 16 mm 
*1 Brännvidden utökas med 1,25x.
*2 Avstånd räknat från objektivets monteringsfläns.

Med en brännvidd på 800 mm är detta objektiv vad alla 
sport- och pressfotografer har väntat på. Objektivet har 
fluoritskikt, ED-glas och Nano Crystal Coat-beläggning för 
enastående skarpa bilder med minimal kromatisk aberration, 
ghost-effekter och linsöverstrålning. Supertelefotografering 
stöds av en elektromagnetisk bländaröppningsmekanism och 
vibrationsreducering (VR) som ger en effekt som motsvarar en 
4,5 steg* kortare slutartid (4,0 steg* med AF-S TELEKONVERTER 
TC800-1.25E ED). Tack vare att objektivet har en fluorit- och 
magnesiumlegering är det både lätt och hållbart. Med den 
dedikerade 1,25x telekonvertern med ED-glas kan brännvidden 
utökas till 1 000 mm utan att kompromissa med återgivningen.
• Kompatible AF-telekonvertere: [AF er mulig, når monteret på f/8-kompatible kameraer] 

AF-S TELEKONVERTER TC800-1.25E ED/AF-S TELEKONVERTER TC-14E III, [kun MF] 
AF-S TELEKONVERTER TC-20E III/AF-S TELEKONVERTER TC-17E II.

     : ED-glaselement                 : Fluoriter                           : PF-linsteknik

*Baseras på CIPA-standard. Værdien opnås, når objektiver i DX-format monteres på et DSLR-
kamera i DX-format, eller når objektiver, der er kompatible med FX-formatet, monteres på et 
DSLR-kamera i FX-format.
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 :  Asfäriska linselement : ED-glaselement

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

Låt dig inte luras av namnet. I den här kategorin ingår fisheye-objektiv, PC-objektiv  

(PC = perspektivkontroll) och mikroobjektiv. Varje specialobjektiv ger ett nytt sätt  

att se världen på och leder till nya kreativa bildlösningar och roligare fotografering.

© Fabrice Wittner 

Utöka dina chanser att hitta nya dimensioner

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

AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Skarpt, helbilds-fisheyeobjektiv  
som ger dramatiska perspektiv

AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5mm f/2.8G ED
Kompakt och kul fisheyeobjektiv för DX-fotografer

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

Det första NIKKOR-fisheyezoomobjektivet  
med två fisheye-effekter

       : Bildområde (DX-format)
       : Bildområde (FX-format)
       : Bildcirkel

FISHEYEOBJEKTIV
De här specialobjektiven har en ultravid bildvinkel som böjer och förvrider motivet i bildkanterna. Prova olika bildvinklar i 
olika situationer med ett fisheyeobjektiv. Helt vanliga situationer kan förvandlas till fotografier utöver det vanliga.

 8 mm 180°
15 mm 175°

Objektivkonstruktion: 10 element i 7 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,14 m 
Maximal avbildningsskala: 0,20×
Tillbehör: Fast monterat motljusskydd / 
Objektivväska CL-0715 

Objektivkonstruktion: 8 element i 5 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,25 m 
Maximal avbildningsskala: 0,09×
Tillbehör: Fast monterat motljusskydd / Objektivväska CL-
0715 (säljs separat), filter L37C, A2, B2, O56 

Objektivkonstruktion: 15 element i 13 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,16 m. 
Maximal avbildningsskala: 0,34× 
Tillbehör: Motljusskydd HB-80 / Objektivväska CL-1218 

Det här fisheyezoomobjektivet ger fisheye-effekter både i 
cirkulärt perspektiv och med fullformat för uttrycksfulla bilder. Tre 
ED- glaselement reducerar lateral kromatisk aberration och ger 
skarpa bilder med hög kontrast. Nano Crystal Coat motverkar 
effektivt ghost-effekter och överstrålning som kan uppstå vid en 
vidvinkel på upp till 180° och ger jämna, klara bilder. För ännu högre 
tillförlitlighet används en damm- och droppskyddad struktur, och 
fluorskiktet gör objektivet lätt att underhålla.

Det här kompakta och lätta 
fisheyeobjektivet har utformats för 
användning med kameror i DX-formatet. 
Den unika 180-graders bildvinkeln och 
böjningseffekterna gör att alla motiv 
får nya dimensioner i sökaren och 
ger allt du fotograferar ett spännande 
perspektiv. Objektivet tecknar skarpt 
över hela bildytan och gör att du kan 
komma motivet så nära som 3 cm från 
objektivets frontlins.

NIKKORs suveräna optiska prestanda 
ger kontinuerlig skärpa från oändlighet 
till närbilder och skapar dramatiska 
och verklighetsförvrängda bilder med 
ultravidvinkel. Fyra filter av bajonettyp 
är monterade bak på objektivet och ger 
fler alternativ för filtereffekter.

8 mm (FX-format)

Cirkulärt fisheye

15 mm (FX-format)
Vid DX-markeringen 

(DX-format)

Fisheye i fullformat Fisheye i fullformat

AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED     © Joshua Cripps
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PC-objektiv för större frihet att kontrollera perspektiv

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

Högpresterande ultravidvinkelobjektiv  
med perspektivkontroll

PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D 
Medellångt teleobjektiv med perspektivkontroll och makro

PC-OBJEKTIV/  
PC-MIKROOBJEKTIV

Med NIKKORs exklusiva PC-objektiv (PC = perspektivkontroll) som kan lutas och förskjutas kan du kontrollera 
perspektivet, förvrängningen och skärpedjupet i dina bilder. Med PC-objektiv får du tillgång till professionella  
kreativa tekniker som vanligtvis bara NIKKOR-objektiv för större format kan hantera.

Objektivkonstruktion: 13 element i 10 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,21 m 
Maximal avbildningsskala: 0,36×
Filterstorlek: 77 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-41 / Objektivväska CL-1120 

Objektivkonstruktion: 6 element i 5 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,39 m 
Maximal avbildningsskala: 0,50× 
Filterstorlek: 77 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-22 / Objektivväska CL-1120 

Objektivkonstruktion: 9 element i 8 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,253 m 
Maximal avbildningsskala: 0,50×
Filterstorlek: 77 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-43 / Objektivväska CL-1120 

Objektivkonstruktion: 17 element i 13 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,25 m 
Maximal avbildningsskala: 0,18× 
Tillbehör: Objektivväska CL-1120 

Objektivets brännvidd på 19 mm ger en bildvinkel som 
fotografer som arbetar med arkitektur och inredning känner till 
väl. Den mekaniska strukturen i förskjutningsmekanismen ger 
jämn och exakt justering av positionen så att du inte behöver 
använda låsfunktionen, vilket gör förskjutningsfunktionen 
smidig att använda. Med mekanismen för perspektivkontroll 
kan du vinkla parallellt eller i vinkel för att förskjuta utifrån din 
fotograferingssituation. Den senaste optiska designtekniken ger 
överlägsen optisk prestanda med hög upplösning ända längst ut i 
kanterna och en plan bildyta. Tre ED-glaselement och tre asfäriska 
linselement samt Nano Crystal Coat ger en ännu bättre bildkvalitet. 
Ett fluorskikt som skyddar effektivt mot smuts gör att objektivet 
är lätt att hålla rent. Det här högpresterande PC-objektivet 
ger fotografen kreativa möjligheter och eleganta, individuella 
bilduttryck.

Kompatibla kameror: D5, D4-serien, D3-serien, Df, D850, D810-serien och D500 kan 
användas utan några begränsningar. Med D800-serien, D750, D700, D610, D600, D300-
serien, D7500, D7200, D7100, D7000, D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, 
D3400, D3300, D3200 och D3100 kan vissa kombinationer av förskjutning och rotering 
inte användas eftersom objektivet kommer i kontakt med kamerahuset.

Det här medellånga teleobjektivet med 
perspektivkontroll kan lutas, förskjutas 
och roteras +/–90° och har även mikro- 
kapacitet för att fotografera upp till 1/2x 
verklig storlek. Ett bra val för porträtt på 
avstånd, naturfotografering och reklam- 
fotografering med unik kontroll över 
perspektivet. Elektromagnetiskt styrd 

bländare ger automatisk bländarstyrning.*Nano Crystal Coat används 
för att minska ghost- effekter och linsöverstrålning.
Kompatibla kameror: D5, D4-serien, D3-serien, Df, D850, D810-serien, D800- serien, 
D750, D700, D610, D600, D500, D300-serien, D7500, D7200, D7100, D7000, D90, 
D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3400, D3300, D3200, D3100 och D3000 
kan användas utan några begränsningar.

Det här PC-objektivet med vidvinkel 
täcker in en bildvinkel på 84° och kan 
lutas, förskjutas och roteras +/–90°. 
Idealiskt för fotografering av arkitektur, 
stadsvyer, inomhus- och naturmiljöer. 
Elektromagnetiskt styrd bländare ger 
automatisk bländarstyrning*. Nano 
Crystal Coat minskar ghost-effekter och 

linsöverstrålning.

Kompatibla kameror: D5, D4-serien, D3-serien och D500 kan användas utan några 
begränsningar. Med Df, D850, D810-serien, D800-serien, D750, D700, D610, D600, 
D300-serien, D7500, D7200, D7100, D7000, D90, D5600, D5500, D5300, D5200, 
D5100, D5000, D3400, D3300, D3200, D3100 och D3000 kan vissa kombinationer 
av förskjutning och rotering inte användas eftersom objektivet kommer i kontakt med 
kamerahuset.

Det här standard-PC-objektivet har
en snabb bländare på f/2,8 och även 
mikrokapacitet. Det fotograferar upp
till 1/2x verklig storlek och kan 
lutas, förskjutas och roteras +/–90°. 
Perfekt för reklamfotografering, 
produktfotografering, naturfotografering 
och alla andra motiv som kräver ett 

naturligt perspektiv och detaljrikedom. Elektromagnetiskt styrd 
bländare ger automatisk bländarstyrning.* Nano Crystal Coat 
används för att minska ghost-effekter och linsöverstrålning. 

Kompatibla kameror: D5, D4-serien, D3-serien, Df, D850, D810-serien, D800- serien, 
D750, D700, D610, D600, D500, D300-serien, D7500, D7200, D7100, D7000, D90, 
D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3400, D3300, D3200, D3100 och D3000 
kan användas utan några begränsningar.

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

 : Asfäriska linselement : ED-glaselement

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

MAKROOBJEKTIV
De här optiska underverken tar närbilder som kan återge motivet i format upp till verklig storlek och fångar små 
detaljer i faktisk storlek på sensorn. Oavsett om du fotograferar makro, porträtt eller andra motiv får du otrolig 
skärpa, snygg bakgrundsoskärpa och ett mycket varierat fokusavstånd – från närbild 1:1 till oändlighet.

AF Micro-NIKKOR 60mm f/2.8D

AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
Kompakta och mångsidiga standardmakroobjektiv

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G
Kompakt och smidigt DX makroobjektiv med otrolig skärpa

Objektivkonstruktion: 9 element i 7 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,163 m 
Maximal avbildningsskala: 1,00× 
Filterstorlek: 52 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-61 / Objektivväska CL-0915 

Det här otroligt lätta, kompakta och 
snabba makroobjektivet är ett utmärkt 
komplement till DX-kameran. Utöver 
möjligheten att ta närbilder i verklig 
storlek (1×) underlättar brännvidden på 
40 mm även vid många andra typer av 
motiv, t.ex. porträtt. Ett utmärkt Micro 
NIKKOR-objektiv för alla som använder 
DX-formatet.

Objektivkonstruktion: 12 element i 9 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,185 m 
Maximal avbildningsskala: 1,00× 
Filterstorlek: 62 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-42 / Objektivväska CL-1018 

Ger fantastiskt skarpa bilder i upp till 
verklig storlek (1×) vid alla bländare och 
med mycket fin bakgrundsoskärpa. Nano 
Crystal Coat minskar effektivt ghost- 
effekter och linsöverstrålning under svåra 
ljusförhållanden, till exempel i motljus. Det 
här objektivet har ett brett fokusintervall; 
det är inte begränsat till extrem 
närbildsfotografering och kan användas för 
de flesta motiv.

Objektivkonstruktion: 8 element i 7 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,219 m 
Maximal avbildningsskala: 1,00× 
Filterstorlek: 62 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HN-22 (säljs separat) / 
Objektivväska CL-0815 (säljs separat) 

Den här bästsäljaren ger skarpa bilder 
oavsett närgräns från oändlighet till 
verklig storlek (1×). Idealiskt för bland 
annat närbilder, porträtt och landskap.
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Objektivets namn Objektivkonstruktion 
[grupper/element]

Minsta 
fokusavstånd [m]

Maximal 
avbildningsskala [×]

Filter-/tillbehörs- 
storlek [mm]

Motljusskydd 
(säljs separat)

Objektivväska 
(säljs separat)

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 / 
Automatisk mellanring PK-13 5/6

0,25
(0,225)

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

Micro-NIKKOR 105mm f/2.8 / 
Automatisk mellanring PN-11 9/10

0,41
(0,37)

1/2 (1/0,88) 52 HS-14
(medföljer)

CL-1018 /
CL-38

OBJEKTIV MED MANUELLT FOKUS

* Minsta fokusavståndet är avståndet mellan kamerans skärpeplansmarkering och motivet. 
* Värden inom parentes gäller när automatisk mellanring PK-13 eller PN-11 används.

TILLBEHÖR SOM SÄLJS SEPARAT

I den här serien finns åtta objektiv med fast brännvidd, däribland två mikroobjektiv.

 : Asfäriska linselement : ED-glaselement

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

Mångsidigt, högpresterande  
makroobjektiv för DX-fotografer

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

AF Micro-NIKKOR 200mm f/4D IF-ED
Kraftfullt telemakroobjektiv med bra arbetsavstånd

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

Objektivkonstruktion: 14 element i 10 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,286 m 
Maximal avbildningsskala: 1,00× 
Filterstorlek: 52 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-37 / Objektivväska CL-1018 

Objektivet är kompakt och har en låg vikt, även med den inbyggda 
vibrationsreduceringen (VR) som ger en effekt som motsvarar 
3,0 steg*, vilket ger stadigare fotografering utan stativ. Med 
ett utmärkt arbetsavstånd och kontinuerlig autofokusering från 
oändlighet till verklig storlek (1x) ger det här objektivet otrolig 
skärpa och bakgrundsoskärpa för bland annat närbildsmotiv, 
porträtt och naturbilder. 

*Baseras på CIPA-standard. Detta värde uppnås när objektivet är monterat på en digital 
SLR-kamera i DX-format.

Objektivkonstruktion: 14 element i 12 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,314 m 
Maximal avbildningsskala: 1,00×
Filterstorlek: 62 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HB-38 / Objektivväska CL-1020 

Det här medellånga telemakroobjektivet 
har vibrationsreducering (VR) med en 
effekt som motsvarar 3,0 steg* som 
möjliggör enkel makrofotografering med 
handhållen kamera. Objektivet ger skarpa 
och ändå naturtrogna bilder oavsett 
motiv. Den långa brännvidden ger ett bra 

arbetsavstånd när du fotograferar närbilder av blommor, insekter 
och andra smådjur. Det producerar även fantastiska porträtt. Nano 
Crystal Coat minskar effektivt förekomsten av ghost-effekter och 
linsöverstrålning.

Objektivkonstruktion: 13 element i 8 grupper 
Minsta fokusavstånd: 0,5 m 
Maximal avbildningsskala: 1,00× 
Filterstorlek: 62 mm 
Tillbehör: Motljusskydd HN-30 (säljs separat) / 
Objektivväska CL-45 

Det långa arbetsavståndet på 
0,26 m vid verklig storlek (1×) gör 
det här objektivet idealiskt för att 
fotografera blommor eller insekter 
och andra smådjur. NIKKOR-glaset 
ger skarpa bilder med hög kontrast 
oavsett bländarsteg, och objektivet 
fungerar även utmärkt som ett vanligt 
teleobjektiv.

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

Följande AF-S- och AF-I NIKKOR-objektiv är kompatibla med AF-S-telekonverterare:

*1 Autofokus kan inte användas.
*2 Autofokus med TC-20E III/TC-17E II kan användas tillsammans med en f/8- 

kompatibel autofokuskamera med AF-läget inställt på AF-S.
*3 Autofokus med TC-20E III/TC-17E II kan användas tillsammans med en f/8 

-kompatibel autofokuskamera.
*4 Autofokus med TC-14E III kan användas tillsammans med en f/8-kompatibel 

autofokuskamera. Autofokus med TC-20E III/TC-17E II kan inte användas. 
*5 Inte kompatibel med TC-14E III.
*6 När en inbyggd telekonverter används tillsammans med TC-14E III/TC-14E II/TC-14 

III kan autofokus användas vid montering på en f/8-kompatibel kamera.
 När en inbyggd telekonverter används med TC-17E II/TC-20E/TC-20 III kan 

autofokus inte användas. Utan en inbyggd telekonverter är autofokus endast 
tillgängligt med en f/8-kompatibel kamera.

AF-S Teleconverter TC-20E III
Den här telekonvertern utökar brännvidden 
med 2x och minskar bländaren med
2 steg.

AF-S Teleconverter TC-17E II
Den här telekonvertern utökar brännvidden 
med 1,7x och minskar bländaren med
1,5 steg.

AF-S Teleconverter TC-14E III
Den här telekonvertern utökar brännvidden 
med 1,4x och minskar bländaren med 1 steg. 
Fluorskikt har lagts på den främre och bakre 
ytan.

• Inga andra objektiv kan användas. Montera inte andra objektiv eftersom de bakre linselementen slår i och kan 
skada telekonverterelementen.

• Funktionen för vibrationsreducering (VR) kan användas tillsammans med VR-objektiv och följande SLR-kameror 
från Nikon: digitala SLR-kameror i FX/DX-format och F6, F5, F100, F80-serien, F75-serien och F65-serien.

• Beroende på kombinationen av digital SLR-kamera/SLR-kamera med filmfunktion kan det hända att 
telekonverterarens brännviddsinformation inte visas korrekt i Exif-data. Mer information finns i handboken till 
den aktuella telekonverteraren.

• AF-S TELEKONVERTER TC800-1.25E ED medföljer objektivet AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR och 
säljs inte separat. Mer information finns på sidan 30.

• När det effektiva bländartalet är f/5,6 till f/8 kan autofokus användas när objektivet sitter på en f/8-kompatibel 
autofokuskamera. Men den fokuspunkt som används för autofokus eller manuellt fokus i den elektroniska 
avståndsmätaren är begränsad till den i mitten. Dessutom kan det vara svårt att fokusera om motivet har låg 
kontrast eller är mycket mörkt.

Telekonvertrar ökar den ursprungliga brännvidden till 2x, 1,7x eller 1,4x när de monteras mellan ett AF-S/AF-I-objektiv och kamerahuset. 
Telekonvertrarnas överlägsna optiska prestanda bevarar originalobjektivens höga bildkvalitet och stöder deras signalöverföring.

AF-S telekonvertrar
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TILLBEHÖR SOM SÄLJS SEPARAT NIKKOR-TEKNIK
NIKKOR är Nikons exklusiva varumärke för objektiv, och märket är känt för hög skärpa, tillförlitlighet 
och förmågan att tillfredsställa hängivna fotografers behov. NIKKOR strävar efter att skapa den 
bästa optiken i världen. Nikons produkter testas i både laboratorier och i många olika verkliga 
fotograferingssituationer och måste uppfylla extremt höga krav. Nikon utvecklar den teknik som gör 
NIKKOR-objektiven till det bästa valet för fotografering av alla typer av stillastående och rörliga motiv.

Genom att kombinera flera AF-drivenheter som ger kraft i hög 
hastighet och med hög noggrannhet kan fokusgruppernas 
position kontrolleras exakt, vilket ger extremt precis och snabb 
AF-kontroll. Och genom att drastiskt reducera aberrationer kan 
suveräna bildresultat uppnås på alla fotograferingsavstånd, 
även på nära håll. Till och med vid fotografering på minsta 
fokusavstånd, som ofta ger aberrationer, kan du ta högupplösta 
bilder med minimala defekter.
Tillämpliga objektiv: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S,  
NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

Multifokuseringssystem

Detta linsbeläggningssystem i flera skikt ger stabil ultralåg 
reflektion i hela det synliga ljusintervallet tack vare enhetlig tjocklek 
på högdensitetsbeläggningen. Med Nikons egen tillverkningsteknik 
för tunna skikt och en optimerad algoritm kan reflektion som ligger 
betydligt närmare designmålen uppnås för alla objektiv, med en 
jämn kvalitet. Tillsammans med en nanokristallbeläggning som är 
särskilt effektiv vid infallande diagonalt ljus blir resultatet tydligt och 
skarpt med minimala ghost-effekter och linsöverstrålning även när 
en ljuskälla är belägen i bild.
Tillämpligt objektiv: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

ARNEO-beläggning

Reflekterat ljus

Konventionell 
flerskiktsbeläggning

Infallande ljus

Lins

 Utan ARNEO-beläggning

ARNEO-beläggning

Reflekterat ljus

Infallande ljus

Lins

 ARNEO-beläggning 

T E K N I K 
F Ö R 
N I K KO R Z - O B J E K T I V

n Makroadapterring BR-2A/BR-5
Monteras på objektivet i omvänt läge. De här mellanringarna kan 
monteras direkt eller med hjälp av en bälg. När du fotograferar 
med en avbildningsskala som är större än 1x uppnår du 
ännu bättre prestanda genom att montera den här ringen på 
objektivet i omvänt läge.
BR-2A är kompatibel
med objektiv med en
tillbehörsstorlek på 52 mm,
och BR-5 (tillsammans
med BR-2A) är kompatibel
med objektiv med en
tillbehörsstorlek på 62 mm.

n Neutralt färgfilter NC
Det här filtret är idealiskt som linsskydd och påverkar inte 
objektivets färgbalans (spektrumet för synligt ljus). Filtret har en 
flerskiktsbeläggning som förhindrar ljusreflexer inuti glaset.

n Mjukfokusfilter
Ger dina bilder en mjuk och vacker suddig effekt. Bra vid en rad 
olika fotograferingssituationer, till exempel porträttfotografering.

n Cirkulärt polariseringsfilter II
Polariseringsfilter minskar reflektioner dramatiskt. De gör att du 
kan fotografera direkt genom glas eller genom vattenytor och att 
du bättre kan fånga icke-metalliska motiv som reflekterar ljus. 
Polariseringsfilter tar också bort det reflekterade ljuset
från vattenånga och finfördelat damm i luften så att blå himmel 
återges ännu blåare.

n Bajonettfilter: Ultraviolett L37C
Det här filtret absorberar ultraviolett ljus och ger skarpa bilder 
med hög kontrast. L37C har en flerskiktsbeläggning som 
minskar reflektioner. Kan även användas som linsskydd.

n Instickbart cirkulärt polariseringsfilter
Det här filtret är utformat för att användas med teleobjektiv som 
utrustats med en filterhållare för insticksfilter. Filtret minskar 
reflekterande ljus och ger mer klarhet och färg samtidigt som 
det minskar effekten av solreflexer från vattenånga och damm
i luften. Dessutom gör polariseringsfilter det blåa på himlen 
mörkare utan att påverka kontrasten, något som ytterligare 
framhäver motivet. När du fotograferar i färg eliminerar filtret 
färgstick som orsakas av reflekterat ljus.

Filter/hållare

n Automatisk mellanring PK 11A, 12, 13
De här mellanringarna är avsedda för NIKKOR-objektiv med
AI-system (Automatic maximum aperture Indexing). Du kan skapa
sju olika förlängningar när mellanringarna används individuellt eller
i kombination. 

n Adapterring BR-3
Den här adaptern konverterar bajonettfattningen på ett objektiv 
i omvänt läge till en 52 mm gänga som används till filter och 
motljusskydd (motljusskydd med bajonettfattning i HB-serien kan 
inte användas).

Mellanringar

* Exponeringsmätaren kan inte användas med kameror som saknar en spak för 
exponeringsmätarkoppling, till exempel D5500 och D3400.

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

Motljusskydd minskar ströljus som kan försämra bildkvaliteten 
och minimerar ghost-effekter och linsöverstrålning. De kan även 
användas som linsskydd. Det finns motljusskydd för alla typer av 
NIKKOR-objektiv. De klassificeras efter monteringsmetod och 
material:  
HB (bajonettfattning),  
HN (skruvas fast),  
HK (påskjutstyp),
HS (snabbklämfattning) och  
HR (gummi, skruvas fast).

När detta objektivtillbehör ansluts till en zoomring eller en 
fokusring ger det jämnare zoomning eller fokusering. Det är 
framför allt till hjälp vid zoomning under filminspelning samt för 
manuell fokusering.

Med FT1 fattningsadapter kan objektiv med 
NIKKOR F-fattning användas på Nikon 1-kameror 
med 1-fattning. Bildvinkeln på ett objektiv med 
F-fattning monterat på FT1 motsvarar bildvinkeln 
på ett objektiv i 35 mm-format med en brännvidd 
som är cirka 2,7× längre.

Motljusskydd

NAL-1 spak för zoom/fokus

FT1 fattningsadapter
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NIKKOR-TEKNIK

Fluorit är ett monokristallint optiskt material med hög transmission 
inom både det infraröda och det ultravioletta området. Tack vare 
sina enastående anomala ljusspridningsegenskaper blockerar 
fluoritlinser det sekundära spektrat och motverkar effektivt 
kromatisk aberration inom det synliga spektrat – något som
är svårare att uppnå vid längre brännvidder. Dessutom är det 
betydligt lättare än optiskt glas vilket gör objektivet lättare.

Fluorit objektiv

Objektivet har ED-glas (Extra-low Dispersion) som minimerar 
färgspridning. Denna typ av lins har icke-sfäriska ytor på 
en eller båda sidorna av glaset. Det ger en överlägsen 
bildåtergivning genom att fördelarna med både ED-glas och 
en asfärisk lins utnyttjas till max och ger effektiv korrigering 
av olika linsaberrationer som lateral kromatisk aberration, 
perifer koma samt förvrängningar och sfärisk aberration. 
Aberrationskorrigeringen uppnås med hjälp av ED-glas och 
en asfärisk lins i samma element, vilket bidrar till objektivets 
kompakta storlek. Började användas i AF-S NIKKOR 24-70mm 
f/2.8E ED VR.

Asfäriskt ED-glas

Den här typen av lins använder icke-
sfäriska ytor på antingen en eller 
båda sidor av glaset för att eliminera 
vissa typer av linsaberration. 
Dessa asfäriska element är särskilt 
användbara när det gäller att korrigera 
förvrängning i vidvinkelobjektiv. 
Sådana förvrängningar orsakas av 
variationer i förstoringen av bilden, 
beroende på avståndet från de 
optiska axlarna. Asfäriska linselement 
korrigerar dessa förvrängningar 
genom att de har icke- sfäriska 
ytor där kurvans radie ständigt-
ändras. Sedan 1960-talet har Nikons 
ingenjörer tagit fram designteorier 
och tekniker för linsbehandling för 
att förbättra den asfäriska linsen. 
År 1968 blev OP Fisheye-NIKKOR 
10mm f/5.6 det första utbytbara 
systemkamera- objektivet som 
använder asfäriska linselement. 
Sedan dess har asfäriska linser varit 
en viktig del av NIKKOR- objektiven. 
Varje nytillskott ger en ny nivå av 
kontrast, upplösning och kompakt 
design.

Hybridlinser: tillverkade av specialplast som gjutits på optiskt 
glas.

Asfäriska linser i gjutet glas: tillverkas genom att direkt pressa 
in optiskt glas i en asfärisk form med hög precision.

Asfärisk lins

Bild av asfäriskt ED-glas
Asfäriskt ED-glas: ger överlägsen bildåtergivning genom att fördelarna med både ED-glaset och 
den asfäriska linsen utnyttjas fullt ut

Med ett refraktivt index på mer än 2,0 kan ett HRI-glaselement
ge effekter som motsvarar dem man får med flera vanliga 
glaselement, och kompensera för både fältkrökning och sfärisk 
aberration. Därför ger HRI-objektiv fantastiska prestanda i ett riktigt 
kompakt kamerahus.

HRI-glaselement (High Refractive Index)

Nikon var den första kameratillverkaren 
som utvecklade ED-glas (ED = 
extra låg färgspridning) som kan 
minimera kromatisk aberration i 
fotografiska objektiv. ED-glaset med låg 
färgspridning ger även oregelbundna 
spridningsegenskaper i form av till 
exempel kalciumfluoridkristaller, som 
minimerar det sekundära spektrumet. 
För objektiv som använder normalt 
optiskt glas gäller att ju längre 
brännvidden är, desto svårare är det att 
korrigera den kromatiska aberrationen 
som orsakar färgspridningar. Nikons 
ED-glas kompenserar effektivt för den 
här typen av kromatisk aberration
och används i många av NIKKORs
teleobjektiv med utmärkt återgivning.
Nikon har även utvecklat super-ED-glas
som ger ännu lägre färgspridning och
extremt hög prestanda när det gäller
att eliminera det sekundära spektrumet
för att ytterligare minimera den kromatiska  
aberrationen, samt andra objektivaberrationer.

ED glass / Super ED glass

Bild för att förklara 
korrigering av förvrängningar

Bild för att förklara 
korrigering av sfärisk 

aberration

Förvrängningen minskas

Brytningsindex ändras 
kontinuerligt från mitten

Normal lins

Asfärisk lins

Sfärisk 
aberration

Asfärisk lins: eliminerar praktiskt taget all koma och andra typer av linsaberration

Normal lins Asfärisk lins

Schematisk 
bild

Schematisk 
bild

Bildplan Bildplan

Sfärisk 
aberration

Fokuspunkt Fokuspunkt

ED-glas: gör det möjligt att tillverka linser med förstklassig skärpa och färgkorrigering,  
vilket uppnås genom minimerad kromatisk aberration

Normal lins

Konceptbilder av sekundärt 
spektrum

ED-glas/Super ED-glas/ Fluorid

Sekundärt 
spektrum

Sekundärt 
spektrum

ED-glasNormal lins

Kromatisk aberration 
(färgspridning): Stor

Optisk 
axel

Optisk 
axel

Kromatisk aberration 
(färgspridning): Liten

NIKKORs Nano Crystal Coat är en 
antireflexbehandling som har sitt 
ursprung i utvecklingen av enheter för 
tillverkning av halvledare. Den använder 
ett beläggningsskikt med mycket
lågt refraktionsindex och ultrafina 
kristalliserade partiklar av nanostorlek*. 
De här kristalliserade partiklarna 
eliminerar reflexer inuti objektivet över 
hela spektrumet av synligt ljus (380 till  
780 nm) på sätt som överträffar 
konventionella antireflexbehandlingar. 
Nano Crystal Coat minimerar inte bara 
ghost-effekter orsakade av rött ljus, 
något som var oerhört svårt med  
tidigare system. Nano Crystal Coat 
minskar också effektivt ghost-
effekter och överstrålning som 
orsakats av att ljus kommer in i 
objektivet diagonalt. Och resultatet 
blir skarpare bilder.

* En nanometer motsvarar en miljondels millimeter

(Från vänster) Utan behandling, Nikon 
Super Integrated Coating, Nano Crystal 

Coat

Senza rivestimento

Infallande ljus

Infallande ljus
Reflekterande ljus

Reflekterande ljus

 
Nano Crystal Coat

Konventionell flerskikts- 
beläggning

Objektiv

Objektiv

Nano Crystal Coat

Nano Crystal Coat

PF-linsen (Phase Fresnel) har utvecklats 
av Nikon och kompenserar effektivt för 
kromatisk aberration genom fenomenet 
diffraktion*.

I kombination med en vanlig glaslins ger 
PF-linsen en överlägsen kompensation för 
kromatisk aberration. Detta ger ett otroligt 
kompakt och lätt objektivhus med ett färre 
antal linselement jämfört med många 
allmänna kameraobjektiv där ljuset bryts genom refraktion.

Ett vanligt utbytbart objektiv skapar en bild på ett bildplan genom 
att bryta ljuset genom refraktion. Graden av ljusrefraktion 
varierar beroende på färg (våglängd), och bilden skapas genom 
att ljuset bryts i ordningen blått (B), grönt (G) och rött (R) med 
utgångspunkt från området närmast linsen. Färgavvikelsen som 
kallas kromatisk aberration ger färgblödning, vilket leder till bilder 
av sämre kvalitet. Med PF-linser bryts ljuset i stället i ordningen 
rött (R), grönt (G) och blått (B) med utgångspunkt från området 
närmast linsen. När PF-linsen (Phase Fresnel) kombineras med 
en refraktiv lins uppnås en effektiv kompensering för kromatisk 
aberration.
*Diffraktionsfenomenet: ljus i form av en vågform. När en vågform påträffar ett hinder 

försöker den gå runt hindret eller bakom, och denna egenskap kallas diffraktion. 
Diffraktion orsakar kromatisk färgspridning i omvänd ordning jämfört med refraktionen.

PF-lins (Phase Fresnel)

Kompensation för kromatisk aberration med PF-lins (Phase Fresnel)

Jämförelsebilder för PF Flare Control-effekten

Refraktivt linselement

PF-lins (Phase Fresnel)

PF-linselement (Phase Fresnel)

Ju längre våglängder, desto längre 
bort är fokuspunkten

Ju kortare våglängder, desto längre 
bort är fokuspunkten

Ömsesidig annullering kompenserar för 
kromatisk aberration

Bild som visar hur PF-linsen 
(Phase Fresnel) ser ut

[Anmärkning]
På grund av egenskaperna i PF-linsen (Phase Fresnel) som bryter ljuset via diffraktion kan det 
uppstå runda färgade linsöverstrålningar när det finns en stark ljuskälla i sökaren eller när ljus 
faller in från en källa utanför bildrutan, beroende på fotograferingsförhållandena. Fenomenet 
kan minimeras med ”PF Flare Control” i Capture NX-D. Mer information finns i programvarans 
användarhandbok. Capture NX-D finns att hämta på vår webbplats. Se till att hämta och 
använda den senaste versionen.

Den ursprungliga bilden Bild där PF Flare Control använts

Med fluorskikt Utan fluorskikt
Statisk kontaktvinkel: 110˚ Statisk kontaktvinkel: 40˚

Nikons fluorskikt avvisar effektivt damm, vattendroppar, fett 
och smuts vilket gör objektivytan lätt att rengöra när något 
främmande ämne har smutsat ned den. Tack vare Nikons 
egna materialteknik ger fluorskiktet högre hållbarhet och 
bättre motstånd mot avskavning. Vid en jämförelse med andra 
tillverkares beläggningar av liknande sort är Nikons fluorskikt 
mer motståndskraftigt mot nötning vid rengöring och ger högre 
prestanda. Dess antireflektiva effekt bidrar också till tydliga 
bilder när du fotograferar.

Nikons ytbehandlingssystem med fluor

Blått Grönt RöttVitt ljus



1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4
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VR påVR av

VR-linselement

Bildsensor

Rörelseriktning

VR-mekanism

 
Nikons egna Silent Wave-motor (SWM) omvandlar 
”vandringsvågor” till rotationsenergi som driver optiken
vid fokusering. De två typerna av SWM-objektiv – ringtyp
och kompakt typ – har valts specifikt för att matcha varje objektivs 
specifikationer och design. De AF-S NIKKOR-objektiv som 
använder dessa Silent Wave-motorer ger extremt mjuk, tyst och 
bekväm autofokus för både allmän fotografering och extrema 
situationer, som sport- och naturfotografering.

På AF-P-objektiv finns en stegmotor (STM) som driver
autofokusen. Motorns funktion synkroniseras med pulsström och
roterar ett steg per elektronisk puls. Det ger snabb respons och
kontroll över start och stopp, och den enkla mekaniska strukturen
gör att den är extremt tyst. Det är praktiskt när du filmar och vid
andra tillfällen när inga ljud från objektivet får höras.

[OBS!] Antalet kameror som är kompatibla är begränsat. Firmwareuppdatering kan krävas 
för vissa modeller, även för kompatibla kameror.

I M/A-läget behöver du bara vrida på en fokusring när du vill byta 
från autofokus till manuellt läge utan fördröjning. Det här gör att 
du smidigt kan byta till manuell fokusering när du tittar genom 
sökaren.

 

Det här läget gör att du enkelt kan byta från 
autofokus till manuellt läge under fotografering 
med autofokus. Omkopplarens känslighet har 
emellertid ändrats för att minska risken för att 
du oavsiktligt byter till manuell fokusering under 
fotograferingen.

En mekanism i objektivröret ger en mjukare känsla i läget för 
manuell fokusering. Detta har uppnåtts genom att Nikon har lagt 
till ett vridmoment i fokusringen. Som fotograf får man samma 
känsla som man är van vid från konventionella objektiv med 
manuell fokusering. AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II 
och AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II har en A-M- 
väljare och fokusringen på dessa objektiv roterar vid autofokus.

 
Oskärpa korrigeras i objektivet för olika motiv

Optimering i varje objektiv
Nikons funktion för vibrationsreducering (VR) som korrigerar för oskärpa 
i objektivet är optimerat för varje objektiv. Exempelvis kan en fotograf 
som böjer sig ner använda ett mikroobjektiv för att fotografera närbilder 
av en blomma. Med ett kraftfullt zoomobjektiv kan dock egenskaperna 
för bakgrundsoskärpa variera avsevärt vid maximalt vidvinkelläge 
och telefotoläge. Nikon ställer in de lämpligaste VR-parametrarna 
för varje objektivtyp, med tanke på skillnader mellan olika motiv och 
objektivspecifikationer, och genomför över 10 000 fotograferingstester 
för att förfina våra unika algoritmer. Det är ännu ett skäl till att systemet är 
inbyggt i objektivet.

Dubbel algoritm

Att titta igenom en skakningskorrigerad sökare under långa perioder kan 
ge en del fotografer åksjukesymptom. För att förhindra detta har Nikon 
tagit fram två exklusiva algoritmer som används när avtryckaren trycks 
ner halvvägs. Den första algoritmen kontrollerar korrigeringen av oskärpa 
på en något lägre nivå. När avtryckaren trycks ner helt startas en andra 
algoritm som maximerar kompenseringen för kameraskakningar vid 
exponeringsögonblicket.

Centrering före exponering

När exponeringen utlöses återställs VR-objektivet till mittpositionen 
(optisk axel) från en förskjuten position på grund av VR-åtgärden. 
Även om VR-objektivets förskjutningsgrad är begränsad säkerställer 
centreringen av objektivet en likartad förskjutning i alla riktningar, vilket 
maximerar VR-effekt och optisk prestanda.

 
Avancerad korrigering av oskärpa

Man brukar säga att en 
slutartid på 1/[brännvidd 
(mm)] sekund eller längre 
kan leda till bildoskärpa,  
men detta kan inte
tillämpas på alla
situationer, eftersom
det finns skillnader i
fotografernas förmåga
och objektivets/
kamerans prestanda. Därför 
jämförde Nikons tekniker en bild med VR på och en annan utan VR baserat 
på CIPA-standarden. Därigenom har man bekräftat att VR-effekten ger upp till 
motsvarande 4,5 steg* kortare slutartid. Det gör att fotografen kan använda 
längre slutartid än vad som annars vore möjligt för att ta skarpa bilder med 
minimal oskärpa, vilket ökar de fotografiska uttrycksmöjligheterna.

 
Identifiering av panorering för rörliga motiv

Vid panorering där intrycket av 
motivets rörelse ska förstärkas 
känner Nikons VR av kamera- 
rörelserna för panorering
och inaktiverar automatiskt
funktionen för korrigering av
oskärpa. För motiv som rör sig
horisontellt korrigeras endast
vertikal oskärpa. Vid VR-objektiv
som använder aktivt läge väljer du 
normalläge för panorering.
• Se sidorna 48-51 för VR-objektiv med aktivt läge.

Funktion för vibrationsreducering med stativ

Den här funktionen skiljer automatiskt på den här typen av vibration
och kameraskakning och byter algoritm för att korrigera oskärpa som
har orsakats av mindre stativrörelser.
• Se sidorna 48-51 för VR-objektiv med denna läge.

Vilka VR-lägen som kan väljas beror på fotograferingsförhållandena

Normalläge
Normalläge rekommenderas för de flesta allmänna motiv. I det här 
läget betraktas långsamma och vida kamerarörelser som om fotografen 
komponerar om en bild och åtgärden för korrigering av oskärpa begränsas 
därefter. Normalläge har även automatisk avkänning av panorering.

Aktivt läge
När du fotograferar från ett fordon i rörelse eller i någon annan instabil 
position kan objektivet ibland feltolka kamerarörelser eller fotografens 
intentioner. I sådana fall väljer du aktivt läge* som kompenserar ytterligare 
och ger en stabilare sökarbild och ännu stadigare bilder.
• Se sidorna 48-51 för VR-objektiv med aktivt läge.

Sportläge
Läget Sport är extra effektivt när du
fotograferar sportmotiv eftersom du får
en pålitlig, jämn sökarbild även när du
följer motiv som rör sig slumpmässigt.
Detta gäller också när du följer motiv
vid handhållen panorering och när du  
spelar in en film. Du kan få en
stabilare sökarbild genom att använda ett 
enbensstativ eller annan
typ av stativ. När du vill ta stillbilder 
rekommenderar vi läget Normal
eftersom det har en starkare korrigering av oskärpa.
• Se sidorna 48-51 för VR-objektiv med Sportläge.

n Nikons Super Integrated Coating
Nikons exklusiva flerskiktsbeläggning ger 
högre överföring i ett bredare våglängds- 
område. Det här behandlingssystemet 
minskar effektivt ghost-effekter och 
överstrålning i motljus, även för 
zoomobjektiv med ett stort antal 
glaselement, och ger högkontrastbilder med 
detaljrik gradering. Enastående färgbalans 
och återgivningskapacitet ger utmärkt optisk 
prestanda. Ghost-effekter och överstrålning 
som kan uppstå till följd av interna reflexer 
i digitalkameror minimeras också effektivt. 
Det här behandlingssystemet används för 
alla aktuella objektiv i NIKKOR-serien.

n Skyddande meniskglas
NIKKORs exklusiva skyddsglas för objektiv 
är monterade ytterst på alla snabba 
superteleobjektiv. Vanligt platt skyddsglas 
reflekterar inkommande ljus på ytan av 
bildsensorn eller filmen, speciellt om man 
har en stark ljuskälla som en spotlight. 
Det här ljuset reflekteras sedan igen på 
skyddsglaset, vilket kan ge upphov till 
ghost-effekter. NIKKORs böjda meniskglas 
minskar det här återreflekterade ljuset 
dramatiskt och ger skarpare bilder med färre 
ghost-effekter.

n D-signal – möjlighet till avståndsvärde
D står för avstånd (Distance). Information 
om avståndet mellan kamera och motiv 
fås med hjälp av en intern avkodare 
som är länkad till objektivets fokusring. 
Den här informationen överförs sedan 
till kamerahuset för exponeringskontroll 
med hög precision som finns i 3D-Color-
matrismätning II/III och i-TTL-balanserad 
upplättningsblixt. Alla AF-, AF-S-, PC- och PC-
E-objektiv har en inbyggd avståndssignal.

n Objektiv av E-typ
En elektromagnetisk 
bländaröppningsmekanism är inbyggd 
i objektivhuset och styrs av elektriska 
signaler från kamerahuset. Detta ger dig 
en fantastiskt snabb bländarkontroll, även 
när en telekonverter används med ett 
superteleobjektiv.*
* Vissa begränsningar förekommer 

n Objektiv av G-typ
För den här typen av objektiv väljs alltid 
bländare från kamerahuset, eftersom 
det inte finns någon bländarring på själva 
objektivet. Tack vare den avancerade 
styrningen av bländarlamellerna kan stabil 
snabb serietagning uppnås, även vid mindre 
bländare.*
*Der er visse begrænsninger förekommer 

n Rundad bländaröppning
När du fotograferar med en vanlig 
bländaröppning visas ofta suddiga, 
polygonformade fläckar i bilder som 
innehåller punktljus, till exempel gatulampor. 
En rundad bländaröppning uppnås med hjälp 
av speciella lameller som ger en vacker och 
naturligt rund form för objekt som inte är i 
fokus.

n Internfokusering
Med den här fokuseringsmetoden delas alla 
linselement in i grupperna fram, mitten och 
bak, och det är bara mittgruppen som flyttas 
vid fokusering.

n Bakre fokusering
Med Nikons system för bakre fokusering 
(RF) är alla linser indelade i specifika 
linsgrupper, och enbart den bakre 
linsgruppen flyttas vid fokusering.

n Närbildskorrigeringssystem
Närbildskorrigeringssystemet (CRC) är en av 
Nikons viktigaste fokuseringsinnovationer. Det 
ger överlägsen bildkvalitet vid fotografering på 
nära håll och ökar fokusintervallet. Med CRC 
konfigureras linselementen i en ”flytande 
element-design” där varje linsgrupp flyttas var 
för sig för att få fokus.

Vibrationsreducering (VR)

NIKKOR-TEKNIK
Silent Wave-motor

*Baseras på CIPA-standard. Värdet uppnås när objektiv i DX-format monteras på en 
digital systemkamera i DX-format, objektiv som är kompatibla med FX-formatet 
monteras på en digital systemkamera i FX-format och zoomobjektiv ställs in på 
maximalt telefotoläge. Information om VR-effekt i steg med varje objektiv finns på 
sidorna 48-51.

Med NIKKORs system för
vibrationsreducering identifieras
information om kameraskakningar
av VR-sensorn i VR-objektivenheten,
som hela tiden är i rörelse inuti
objektivet och ställer in strålgångens 
optiska axel efter kamerans
bildsensor, vilket minskar oskärpan.
Genom att tillhandahålla en motsvarighet till fotografering med slutartider 
som är upp till 4,5 steg* kortare hjälper systemet till att ge skarpare 
bilder när du fotograferar sporthändelser, landskap i svagt ljus och vid 
fotografering utan stativ.

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

M/A-läge (autofokus med manuell prioritet)

A-M-läge ring/spak/omkopplare

A/M-läge (automatiskt styrd manuell)

Stegmotor

Grad av 
oskärpa

Slutartid (sek.)

VR: AV VR [NORMAL]: PÅ (4.5 steg)

Effekt: 4,5 steg
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Objektivnamn
Objektiv- 

konstruktion 
[grupper/ 
element]

Bildvinkel med 
kameror i FX-

formatet

Bildvinkel med 
kameror i DX-

formatet
Fokuserings-system*1

Vibrationsreducering (VR)
Antal 

bländar- 
lameller

Lägsta 
bländar- steg

Minsta fokusavstånd 
[m]*3

Maximal 
avbildnings- 

skala [x]
Vikt [gr.] Diameter × längd 

[mm]*4

Filter-/ 
tillbehörsstorlek 

[mm]

Typ av 
objektiv- 

lock
Motljusskydd*5 ObjektivväskaEffekt i 

steg*2 VR-läge
Vibrations- 
reducering 
med stativ

n NIKKOR-OBJEKTIV MED VIDVINKELZOOM [sid. 11–13]

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 Påskjutstyp HB-81 (medföljer) CL-1015 (medföljer)

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 Påskjutstyp HB-23 (medföljer) CL-1118 (medföljer)

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 Påskjutstyp HB-23 (medföljer) CL-S2 (säljs separat)

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 — Skruvas fast Inbyggt CL-M3 (medföljer)

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 Påskjutstyp HB-23 (medföljer) CL-1120 (medföljer)

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 Påskjutstyp HB-23 (medföljer) CL-76 (medföljer)

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 Påskjutstyp HB-66 (medföljer) CL-1118 (medföljer)

n NIKKOR-OBJEKTIV MED NORMAL ZOOM [sid. 14–18]

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

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

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 Påskjutstyp HB-31 (medföljer) CL-1120 (medföljer)

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 Påskjutstyp HB-N106 (säljs separat) CL-0815 (säljs separat)

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 Påskjutstyp HB-N106 (säljs separat) CL-0815 (säljs separat)

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 Påskjutstyp HB-69 (säljs separat) CL-0815 (säljs separat)

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 Påskjutstyp HB-32 (medföljer) CL-1018 (medföljer)

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 Påskjutstyp HB-32 (säljs separat) CL-1018 (säljs separat)

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

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

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 Påskjutstyp HB-39 (säljs separat) CL-1018 (säljs separat)

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

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 Påskjutstyp HB-40 (medföljer) CL-M3 (medföljer)

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 Påskjutstyp HB-25 (medföljer) CL-S2 (säljs separat)

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 Påskjutstyp HB-63 (medföljer) CL-1118 (medföljer)

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

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

n NIKKOR-OBJEKTIV MED TELEZOOM [sid. 19–24]

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 Påskjutstyp HB-37 (säljs separat) CL-0915 (säljs separat)

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 Påskjutstyp HB-57 (medföljer) CL-1020 (medföljer)

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 Påskjutstyp HB-78 (medföljer) CL-M2 (medföljer)

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

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 Påskjutstyp HB-82 (medföljer) CL-1022 (medföljer)

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

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 Påskjutstyp HB-77 (säljs separat) CL-1020 (säljs separat)

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 Påskjutstyp HB-77 (säljs separat) CL-1020 (säljs separat)

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 Påskjutstyp HB-7 (säljs separat) CL-43A (medföljer)

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 / Aktiv √ 9 32-40 1,75 (1,5)*6 0,17 (0,19)*6 1570 (1480)*16 95,5 × 203 77 Påskjutstyp HB-65 (medföljer) CL-M2 (medföljer)

AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR
Utan inbyggd telekonverter: 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 Skruvas fast HK-41 (medföljer) CL-L2 (medföljer)
Med inbyggd telekonverter: 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 / Aktiv √ 9 32 2 (1,95)*6 0,26 (0,27)*6 3360 124 × 365,5 52 Skruvas fast HK-30 (medföljer) CL-L2 (medföljer)

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 Påskjutstyp HB-71 (medföljer) CL-1434 (medföljer)

SPECIFIKATIONER

Objektivnamn
Objektiv- 

konstruktion 
[grupper/ 
element]

Bildvinkel med 
kameror i FX-

formatet

Bildvinkel med 
kameror i DX-

formatet
Fokuserings-system*1

Vibrationsreducering (VR)
Antal 

bländar- 
lameller

Lägsta 
bländar- steg

Minsta fokusavstånd 
[m]*3

Maximal 
avbildnings- 

skala [x]
Vikt [gr.] Diameter × längd 

[mm]*4

Filter-/ 
tillbehörsstorlek 

[mm]

Typ av 
objektiv- 

lock
Motljusskydd*5 ObjektivväskaEffekt i 

steg*2 VR-läge
Vibrations- 
reducering 
med stativ

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 Påskjutstyp HB-86 (medföljer) CL-C1 (medföljer)

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

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 Påskjutstyp HB-85 (medföljer) CL-C1 (medföljer)

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

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

n NIKKOR Z-objektiv [sid. 7–9]

n NIKKOR F-objektiv [sid. 11–40]

*1  Med IF-systemet (internfokusering) 
innebär ett kortare 
fotograferingsavstånd en kortare 
brännvidd på grund av de optiska 
egenskaperna.

*2  Baseras på CIPA-standard. Detta 
värde uppnås när objektiv i DX-format 
monteras på en digital systemkamera i 
DX-format, objektiv som är kompatibla 
med FX-formatet monteras på en 
digital systemkamera i FX-format och 
zoomobjektiv ställs in på maximalt 
telefotoläge.

*3  Minsta fokusavståndet är avståndet 
mellan kamerans skärpeplansmarkering 
och motivet.

*4  Avstånd räknat från objektivets 
monteringsfläns.

*5  Namn på motljusskydd anger typ: HB 
(bajonettfattning), HN (skruvas fast), HK 
(skjuts på plats), HS (klickas på plats) 
och HR (gummi, skruvas fast).

*6  Siffra inom parentes är för MF. 
*7  Siffra inom parentes är för 

makroinställning.
*8  Siffra inom parentes är för 

makroinställning vid 85 mm i 
objektivets ändläge.

*9 Vid 18–24 mm.
*10  Vid 20–28 mm.
*11  Vid 35 mm.
*12  Vid 300 mm.
*13  Vid 35–50 mm.
*14  Vid 24, 28, 70 mm.
*15  Stativkrage medföljer.
*16  Siffra inom parentes är vikten utan 

stativkrage.
*17  Närbildskorrigeringssystem (CRC) 
*18  Förskjutning och/eller lutning kan 

under vissa förhållanden skapa 
vinjettering.

*19  Baseras på CIPA-standard.

Vid användning av följande kameror
är autofokusering endast möjlig med 
objektivtyperna i listan.
• D3500/D3400: Objektiven AF-S (typ E 

eller G) och AF-P
• D5600/D5500/D5300/D5200/D3300: 

objektiven AF-S, AF-P och AF-I (En 
firmwareuppdatering kan krävas för 
AF-P-objektiv)

• D5100/D5000/D3200/D3100/D3000/ 
D60/D40-serien: Objektiven AF-S och 
AF-I

Med typ E-objektiv som 
har elektromagnetisk 
bländaröppningsmekanism är följande 
kameror kompatibla:
D5, D4-serien, D3-serien, Df, D850, 
D810-serien, D800-serien, D750, 
D700, D610, D600, D500, D300-serien, 
D7500, D7200, D7100, D7000, D5600, 
D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, 
D3500, D3400, D3300, D3200, D3100, 
Nikon 1-serien med FT1.
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Objektivnamn
Objektiv- 

konstruktion 
[grupper/ 
element]

Bildvinkel med 
kameror i FX-

formatet

Bildvinkel med 
kameror i DX-

formatet
Fokuserings-system*1

Vibrationsreducering (VR)
Antal 

bländar- 
lameller

Lägsta 
bländar- steg

Minsta fokusavstånd 
[m]*3

Maximal 
avbildnings- 

skala [x]
Vikt [gr.] Diameter × längd 

[mm]*4

Filter-/ 
tillbehörsstorlek 

[mm]

Typ av 
objektiv- 

lock
Motljusskydd*5 ObjektivväskaEffekt i 

steg*2 VR-läge
Vibrations- 
reducering 
med stativ

n NIKKOR-OBJEKTIV MED FAST BRÄNNVIDD [sid. 25–35]

AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED 12/14 114˚ 90˚ RF 7 22 0,2 0,15 670 87 × 86,5  Gelatinfilter Skruvas fast Inbyggt CL-S2 (medföljer)

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 Påskjutstyp HB-72 (medföljer) CL-1015 (medföljer)

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

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

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

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

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 Påskjutstyp HB-83 (medföljer) CL-1118 (medföljer)

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Påskjutstyp HB-47 (medföljer) CL-1013 (medföljer)

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

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

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

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 Påskjutstyp HB-55 (medföljer) CL-1118 (medföljer)

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

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 Påskjutstyp HB-79 (medföljer) CL-1218 (medföljer)

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

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

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 Påskjutstyp Inbyggt CL-38 (medföljer)

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

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

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 Påskjutstyp HB-73 (medföljer) CL-M3 (medföljer)

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 Påskjutstyp Inbyggt CL-M2 (medföljer)

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 Skruvas fast HK-38 (medföljer) CT-405 (medföljer)

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 Skruvas fast HK-34 (medföljer) CT-505 (medföljer)

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 Påskjutstyp HB-84 (medföljer) CL-M5 (medföljer)

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 Skruvas fast HK-40 (medföljer) CT-608 (medföljer)

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

n NIKKORS SPECIALOBJEKTIV [sid. 36–40]

AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED 13/15 180°-175° 180°-110° IF 7 22-29 0,16 0,34 485 77,5 × 83,0 Gelatinfilter Skruvas fast HB-80 (medföljer) CL-1218 (medföljer)

AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5mm f/2.8G ED*17 7/10 — 180˚ 7 22 0,14 0,20 305 63 × 62,5 Gelatinfilter Skruvas fast Inbyggt CL-0715 (medföljer)

AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D*17 5/8 180˚ 107˚ 7 22 0,25 0,09 290 63 × 57 Montering bak Skruvas fast Inbyggt CL-0715 (säljs separat)

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 Påskjutstyp HB-61 (medföljer) CL-0915 (medföljer)

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 Påskjutstyp HB-42 (medföljer) CL-1018 (medföljer)

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 Påskjutstyp HN-22 (säljs separat) CL-0815 (säljs separat)

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 Påskjutstyp HB-37 (medföljer) CL-1018 (medföljer)

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 Påskjutstyp HB-38 (medföljer) CL-1020 (medföljer)

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 Påskjutstyp HN-30 (säljs separat) CL-45 (medföljer)

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

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 Påskjutstyp HB-41 (medföljer) CL-1120 (medföljer)

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 Påskjutstyp HB-43 (medföljer) CL-1120 (medföljer)

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 Påskjutstyp HB-22 (medföljer) CL-1120 (medföljer)

SPECIFIKATIONER

*1  Med IF-systemet (internfokusering) 
innebär ett kortare 
fotograferingsavstånd en kortare 
brännvidd på grund av de optiska 
egenskaperna.

*2  Baseras på CIPA-standard. Detta 
värde uppnås när objektiv i DX-format 
monteras på en digital systemkamera i 
DX-format, objektiv som är kompatibla 
med FX-formatet monteras på en 
digital systemkamera i FX-format och 
zoomobjektiv ställs in på maximalt 
telefotoläge.

*3  Minsta fokusavståndet är avståndet 
mellan kamerans skärpeplansmarkering 
och motivet.

*4  Avstånd räknat från objektivets 
monteringsfläns.

*5  Namn på motljusskydd anger typ: HB 
(bajonettfattning), HN (skruvas fast), HK 
(skjuts på plats), HS (klickas på plats) 
och HR (gummi, skruvas fast).

*6  Siffra inom parentes är för MF. 
*7  Siffra inom parentes är för 

makroinställning.
*8  Siffra inom parentes är för 

makroinställning vid 85 mm i 
objektivets ändläge.

*9 Vid 18–24 mm.
*10  Vid 20–28 mm.
*11  Vid 35 mm.
*12  Vid 300 mm.
*13  Vid 35–50 mm.
*14  Vid 24, 28, 70 mm.
*15  Stativkrage medföljer.
*16  Siffra inom parentes är vikten utan 

stativkrage.
*17  Närbildskorrigeringssystem (CRC) 
*18  Förskjutning och/eller lutning kan 

under vissa förhållanden skapa 
vinjettering.

*19  Baseras på CIPA-standard.

Vid användning av följande kameror
är autofokusering endast möjlig med 
objektivtyperna i listan.
• D3500/D3400: Objektiven AF-S (typ 

E eller G) och AF-P
• D5600/D5500/D5300/D5200/D3300: 

objektiven AF-S, AF-P och AF-I (En 
firmwareuppdatering kan krävas för 
AF-P-objektiv)

• D5100/D5000/D3200/D3100/D3000/ 
D60/D40-serien: Objektiven AF-S och 
AF-I

Med typ E-objektiv som 
har elektromagnetisk 
bländaröppningsmekanism är följande 
kameror kompatibla:
D5, D4-serien, D3-serien, Df, D850, 
D810-serien, D800-serien, D750, 
D700, D610, D600, D500, D300-serien, 
D7500, D7200, D7100, D7000, D5600, 
D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, 
D3500, D3400, D3300, D3200, D3100, 
Nikon 1-serien med FT1.
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