
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8E ED VR

YOUR NEW BEST FRIENDI AM
Sneller. Krachtiger. Stabieler dan ooit. De AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8E ED VR biedt een toonaan gevende 
beeldkwaliteit en reageert accuraat op de vereisten van professionele gebruikers. Voor fotografen die 
één objectief willen dat elke opnamesituatie aankan, is dit het perfecte objectief.

Belangrijkste kenmerken:
  Professioneel f/2.8-standaardzoomobjectief: brandpuntsbereik van 24-70 mm (equivalent in DX-

formaat: 36-105 mm). Profiteer van groothoek tot gemiddelde telezoom, wat u ook fotografeert.
  Lichtsterk diafragma van f/2.8: biedt uitzonderlijke prestaties bij weinig licht en een consistente 

belichting over het hele zoombereik.
  Vibratiereductie (VR): beperkt cameratrilling tot het minimum, zodat u opnamen kunt maken 

met sluitertijden die tot vier stops langer zijn¹.
  Uitstekende prestaties: dit objectief produceert een uitmuntende helderheid en contrast over het 

hele beeld. Het optische ontwerp gaat kleurranden en chromatische aberratie effectief tegen en 
corrigeert vertekening over het hele zoombereik.

  Geavanceerde optische constructie: bevat een nieuw ontwikkeld asferisch element van ED-glas 
(extra lage dispersie) met daarnaast drie asferische lenselementen, twee elementen van ED-glas en 
een HRI-element (hoge brekingsindex).

  Nano Crystal Coat: vermindert beeldschaduwen en lichtvlekken voor een helderder beeld.
  Elektromagnetisch diafragma: zorgt voor een consistente, nauwkeuriger belichting tijdens snelle 

serieopnamen.
  Silent Wave Motor (SWM): zeer snelle, zeer stille autofocus met de mogelijkheid tot directe 

handmatige scherpstelling.
  Robuust en betrouwbaar: stevige en betrouwbare constructie die is ontwikkeld met het oog op 

intensief en veeleisend professioneel gebruik.
  Fluorcoat: stoot water, stof en vuil af zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit. De 

coating is aangebracht op het beschermende glas van het voorste en achterste element van het 
objectief, waardoor u het glas ook gemakkelijker kunt reinigen zonder het oppervlak te beschadigen.

  Meegeleverd: afneembare zonnekap met vergrendeling en zachte tas.
¹ In de stand Normaal, op basis van CIPA-standaard.

CL-M3 halfzachte tas 
(meegeleverd)

HB-74 zonnekap 
met bajonetvatting 

(meegeleverd)

MTF-grafieken

Accessoires

Circulair 
polarisatiefilter II, 
82 mm (optioneel)

Neutraal kleurfilter 
(NC), 82 mm 
(optioneel)

Groothoek

Tele



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Brandpuntsafstand 24-70 mm
Maximaal diafragma f/2.8
Minimaal diafragma f/22
Objectiefconstructie 20 elementen in 16 groepen (met 2 elementen van ED-glas, 1 asferisch element van ED-glas, 3 asferische 

lenselementen en 1 HRI-lenselement; lenselementen met Nano Crystal Coat en fluorcoat)
Beeldhoek Analoge SLR-camera’s en FX-formaat D-SLR-camera’s van Nikon: 84°-34°20’ 

DX-formaat D-SLR-camera’s van Nikon: 61°-22°50’
Scherpstelling Nikon-systeem voor interne scherpstelling (IF) met autofocus gestuurd door de Silent Wave Motor en 

een afzonderlijke scherpstelring voor handmatige scherpstelling
Kortste scherpstelafstand • brandpuntsafstand van 35-50 mm: 0,38 m vanaf filmvlak 

• brandpuntsafstanden van 24, 28 en 70 mm: 0,41 m vanaf filmvlak 
Maximale reproductieverhouding 0,28x
Aantal diafragmalamellen 9 (ronde diafragma-opening)
Diafragma Elektromagnetisch
Filtermaat 82 mm
Afmetingen Circa 88,0 × 154,5 mm
Gewicht Circa 1070 gram
Meegeleverde accessoires LC-82 opklikbare voorste objectiefdop van 82 mm, HB-74 zonnekap met bajonetvatting, LF-4 achterste 

objectiefdop, CL-M3 halfzachte tas


