
AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED

THE WIDE SIDE OF LIFEI AM

Калъф за обектив 
CL-1015

(включен в комплекта)

Сенник на обектива 
HB-76 

(включен в комплекта)

Драматична архитектура. Впечатляващи пейзажи. Смели градски пейзажи. Просторни интериори. 
Улавяйте динамични творчески изображения с новия 24-милиметров твърд обектив от Nikon с 
формат FX. Бързата диафрагма f/1,8 предлага малка дълбочина на рязкост, плавно боке и ясни 
изображения при слаба светлина. Малкото разстояние на фокусиране от едва 0,23 м осигурява 
допълнителна универсалност, а компактният и лек дизайн превръща този свръхширокоъгълен 
обектив във великолепен спътник при пътуване.

Основни характеристики:
  Бърз 24-милиметров твърд обектив: Обектив с формат FX и свръхголямо фокусно 

разстояние 24 мм (36 мм при използване с SLR на Nikon с формат DX). Идеален за пейзажи, 
архитектура, интериори и градски пейзажи, както и за снимане на филми и видеоклипове.

  Голяма диафрагма f/1,8: дава възможност за отличаващи се снимки с малка дълбочина на 
рязкост и красиво плавно боке. Възползвайте се от възможността да снимате с по-високи 
скорости на затвора и да създавате ясни снимки при слаба светлина, както и от яркото 
изображение във визьора.

  Компактен и лек: конструкцията с изключителна преносимост прави този обектив удобен 
за пренасяне и чудесен за пътуване. 

  Изображения с висока разделителна способност: прекрасно допълнение за D-SLR с 
висока разделителна способност, този обектив осигурява великолепна яснота и контраст в 
целия кадър. Оптичната конструкция ви помага да създавате красиви изображения и филми.

  Великолепни оптични характеристики: два елемента от стъкло с изключително ниска 
дисперсия (ED) и две асферични лещи осигуряват ясни, брилянтни изображения. Изкривяването 
е добре контролирано и повечето форми на аберация и дисперсия на цвета са ефективно 
намалени.

  Минимално разстояние на фокусиране: 0,23 м. Лесно е да се приближите до обектите 
и да запълните кадъра с тях.

  В комплекта са включени: сенник на обектива с байонетно закрепване и мек калъф.

Изображение на продукта

MTF диаграми

Аксесоари

Асферични лещи Елементи от ED стъкло



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фокусно разстояние 24 мм
Максимална диафрагма f/1.8
Минимална диафрагма f/16
Конструкция на обектива 12 елемента в 9 групи (включително 2 елемента от ED стъкло, 2 асферични лещи и елементи 

на обектива с нанокристално покритие) 
Зрителен ъгъл Филмови SLR и D-SLR фотоапарати Nikon с формат FX: 84° 

D-SLR с формат DX от Nikon: 61°
Фокусиране Система за задно фокусиране (RF) на Nikon с автоматично фокусиране, управлявано от 

безшумен вълнов двигател и отделен пръстен за ръчно фокусиране
Минимално разстояние на 
фокусиране

0,23 м от фокусната равнина

Максимален коефициент на 
репродукция

0,20 пъти

Брой пластини на 
диафрагмата

7 (заоблен отвор на диафрагмата)

Диафрагма Напълно автоматична
Размер на филтъра/
приставката за филтри

72 мм

Размери Приблиз. 77,5 × 83,0 мм
Тегло Приблиз. 355 г
Аксесоари, включени в 
комплекта

72-милиметрова предна капачка на обектива LC-72, задна капачка на  обектива LF-4, сенник с 
байонетно закрепване HB-76, калъф за обектив CL-1015


