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

PERFECT BALANCEI AM

Objektivfodral CL-1218
(extra tillbehör)

Motljusskydd HB-75
(medföljande tillbehör)

Ställer du höga krav på utrustningen? Nya NIKKOR DX 16–80mm f/2.8–4 är ett helt nytt zoomobjektiv 
i DX-format med hög prestanda. Det väger bara 480 g, är litet och kompakt och är perfekt balanserat 
på kamerahuset. Det här är det perfekta reseobjektivet, så om du vill ha friheten att fotografera 
många olika typer av motiv med bara ett objektiv har du hittat rätt.

Nyckelfunktioner:

  Objektiv med hög prestanda och 5× zoom: brett brännviddsintervall på 16–80 mm (motsvarande 
i FX-format: 24–120 mm) och bländare på f/2,8–4. Zoomområdet från vidvinkel till telefoto täcker 
de flesta fotograferingssituationer, från vidsträckta landskap till närbildsporträtt.

  Kompakt och lätt: perfekt allroundobjektiv för resor. Kamerahuset väger bara 480 g och har ett 
kompakt format som är perfekt balanserat på kameran.

  Snabb bländare: ger en vacker bakgrundsoskärpa, klara bilder vid svag belysning och en tydlig 
skillnad mellan motiv och bakgrund. Klarar bländare på f/2,8 vid 16 mm brännvidd (motsvarande 
i FX-format: 24 mm) och f/4 vid 80 mm (motsvarande i FX-format: 120 mm).  

  Vibrationsreducering (VR): minskar effekterna av kameraskakningar så att du kan fotografera 
med upp till fyra stegs längre slutartid. VR-driften är tyst även när man filmar.

  Avancerad optisk konstruktion: fyra ED-glaselement och tre asfäriska linselement ger klara, 
tydliga bilder.

  Nano Crystal Coat: minskar ghost-effekter och linsöverstrålning avsevärt, även i motljus.
  Silent Wave-motor (SWM): ger jämn, tyst och exakt autofokus.
  Elektromagnetiskt styrd bländare: ger konsekventa, mer exakta exponeringar, särskilt när du 

tar många bilder per sekund.  
  Fluorskikt: stöter aktivt bort vatten, damm och smuts utan att påverka bildkvaliteten. Skiktet ökar 

hållbarheten och gör det enklare att rengöra glaset utan att skada ytan.
  Minsta fokusavstånd: 0,35 m.

MTF-översikt

Tillbehör



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

FBrännvidd 16–80mm
Maximal bländare f/2.8–4
Minsta bländare f/22–32
Objektivkonstruktion 117 element i 13 grupper (med fyra ED-glaselement, tre asfäriska linselement och linselement med 

Nano Crystal Coat) och ett skyddsglas (med fluorskikt)
Bildvinkel 83° - 20°
Minsta fokusavstånd 0,35 m
Maximal avbildningsskala 0,22 ×
Antal bländarlameller 7 (rundade)
Filterstorlek 72 mm
Diameter × längd 
(avstånd från objektivfästet)

Cirka 80 mm × 85,5 mm (avstånd från objektivets monteringsfläns när objektivet är indraget)

Vikt Cirka 480 g
Medföljande tillbehör 72 mm objektivlock som knäpps fast LC-72, bakre objektivlock LF-4, motljusskydd med 

bajonettfattning HB-75


