I AM YOUR EYES

iamnikon.com

Se verden med andre øjne
Enhver fotograf er unik. Uanset dine ideer, din erfaring og din kreative vision findes
der et NIKKOR-objektiv, der kan hjælpe dig med at realisere dit potentiale.
Hvert eneste produkt i sortimentet er et udtryk for den stolthed og det håndværk,
som kun en optikproducent kan forstå, og de sikrer alle den klarhed og pålidelighed,
som alle entusiastiske fotografer sætter pris på. Hvordan vil du gerne se verden?

Capture more. Create more.
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NIK KOR- OBJEK T IV ER M E D V I D V I N K E L Z O O M
Dette utrolige udvalg af vidvinkel
zoom giver en større dybdeskarphed,
kortere arbejdsafstande og tilfører
din fotografering mere dramatiske
perspektiver. Takket være en række
kombinationer af brændvidder og
blændeåbninger, der passer til
ethvert kamera og ethvert budget,
giver NIKKOR-objektiverne din
fotografering den klarhed og
detaljerigdom, den fortjener.
Prøv forskellige synsvinkler eller
kom tættere på motiverne i takt med,
at du ændrer zoomområdet, og
snart vil du opdage en ny indgangs
vinkel til vidvinkelfotografering.

© Dave Black

Unikke synsvinkler forv andles til dramatiske perspektiver
AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3.5-4.5G ED

Objektiver med ultravidvinkelzoom til dynamisk perspektiver

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

DX

Udforsk fotograferingens ekstremer med
dette praktiske zoomobjektivs ultra
vidvinkeldækning. Med den videste ende
på 10 mm, der dækker en billedvinkel på
109°, giver dette objektiv dramatiske
perspektiver, som giver din fotografering
en kreativ kant. Og muligheden for
makrooptagelse og minimeret forvræng
ning gør det bare endnu bedre.
10 mm 109°
24 mm 61°

Objektivkonstruktion: 14 elementer i 9 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,24 m (AF) 0,22 m (MF)
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/5x
Filtergevindstørrelse: 77 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-23/Etui CL-1118

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

DX

Et meget populært objektiv til ekstrem
vidvinkelfotografering. Den faste blænde
værdi sikrer ensartede eksponeringer i
hele zoomområdet. Perfekt til optagelse
af store bygninger udefra, indendørs
billeder, hvor der ikke er meget plads, og
store naturlige landskaber.
12 mm 99°
24 mm 61°

Objektivkonstruktion: 11 elementer i 7 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,3 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/8,3x
Filtergevindstørrelse: 77 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-23

Et optisk mesterværk – fast f/2.8-objektiv med størst vidvinkel: 14 mm

AF-S NIKKOR 14-24 mm f/2.8G ED

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

Med en fast, største blændeværdi på f/2.8 giver dette prisbelønnede
professionelle objektiv kant til kant-skarphed i hele billedet.
Nanokrystalbelægning og ED-glas sikrer enestående kontrast,
selv når motivet er i modlys. Dette objektiv er et must for alle
professionelle fotografer – robust og pålideligt.

14 mm 114°
24 mm 84°

Objektivkonstruktion: 14 elementer i 11 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,28 m (ved 18-24 mm)
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/6,7x
Filtergevindstørrelse: Der kan ikke monteres filter
Udstyr: Modlysblænde monteret på objektivet/Etui CL-M3
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: Asfæriske linseelementer

: ED-glaselementer

Skarp ultravidvinkelzoom med VRII

Legendarisk professionelt objektiv med vidvinkelzoom

Kompakt og brugervenlig vidvinkelzoom

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

AF-S Zoom-NIKKOR 17-35 mm f/2.8D IF-ED

AF Zoom-NIKKOR 18-35 mm f/3.5-4.5D IF-ED

Dette alsidige objektiv med ultravidvinkel
zoom dækker et usædvanlig bredt område
og er udstyret med vibrationsreduktion
(VRII), der gør det muligt at tage hånd
holdte billeder uden sløring ved længere
lukketider, når du for eksempel tager
indendørsbilleder og billeder af aftenmotiver.
Det er ideelt til rejse- og dokumentarbilleder.
16 mm 107°
35 mm 63°

Objektivkonstruktion: 17 elementer i 12 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,28 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/4x
Filtergevindstørrelse: 77 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-23/Etui CL-1120
* Tætteste fokusafstand er afstanden fra markeringen af kameraets fokusplan til motivet.

Med en fast største blændeværdi på
f/2.8 dækker dette objektiv det optimale
område, når du er ude på opgaver, der
kræver vidvinkeloptagelse. Glasset giver
klare billeder med høj kontrast i hele
zoomområdet. Et meget pålideligt
professionelt objektiv.
17 mm 104°
35 mm 62°

Objektivkonstruktion: 13 elementer i 10 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,28 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/4,6x
Filtergevindstørrelse: 77 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-23/Etui CL-76

© Bob Krist

Med en vægt på ca. 370 g giver dette
kompakte zoomobjektiv, der også er nemt
at bruge, en god balance på Nikons
sortiment af lettere spejlrefleksdigital
kameraer. Det sikrer også konsekvent fin
opløsning fra uendelig til motiver, der er
virkelig tæt på, hvilket gør det nemt at
opnå flotte billeder.
18 mm 100°
35 mm 62°

Objektivkonstruktion: 11 elementer i 8 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,33 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/6,7x
Filtergevindstørrelse: 77 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-23
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N I K KO R - O B J E K T I V E R M E D NORMAL ZOOM
Denne enestående serie af objektiver
er beregnet til at kunne klare en bred
vifte af forskellige motiver. Uanset
hvilket af de alsidige og lette
objektiver, du vælger, lige fra det
kompakte og brugervenlige til det
raffinerede og højtydende, bliver
normale zoom en vigtig del af din
fotografering. Vælg det objektiv, der
passer bedst til dine evner og
kreative mål.

© Deborah Sandidge

Bring enhver fotomulighed til live med dynamisk zoomdækning
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR

Praktisk standardzoom med VRII
og usædvanlig bred dækning

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

DX

Dette er det bedst afbalancerede og mest alsidige objektiv med
standardzoom til entusiastiske brugere af kameraer i DX-format, og
det er udstyret med en zoomdækning på 5,3x, som starter med en
billedvinkel på 83° ved 16 mm. Den utrolige skarphed, det kompakte
hus og vibrationsreduktion (VRII) sikrer mere stabile billeder og
flere fotomuligheder – lige fra snapshot til rejsedokumentarbilleder.
16 mm 83°
85 mm 18°50'

Hurtigt objektiv med standardzoom og
brændvidde på f/2.8 til uovertruffen billedkvalitet

Skarpe og brugervenlige objektiver med standardzoom

Højtydende zoomobjektiver med VRII til DX-fotografer

AF-S DX Zoom-NIKKOR 17-55 mm f/2.8G IF-ED DX

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

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

Et fremragende, kompakt standardobjektiv, der fungerer optimalt
med fleksible kameraer i FX-format. Dette alsidige objektiv dækker
det oftest anvendte zoomområde og kan klare mange forskellige
motiver, herunder landskaber, indendørs billeder, portrætter og
situationsbilleder. Modvirkelse af rystelser (VRII) gør det nemmere
for dig at tage håndholdte billeder, og det skaber mange nye
muligheder for at tage billeder ved svagt lys.

På trods af muligheden for op til hele 16,7 x zoom giver dette
objektiv en ensartet billedkvalitet på et væld af områder. Du kan
endda optage håndholdte billeder ved 300 mm supertele takket
være det indbyggede system til modvirkelse af rystelser (VRII).
Dette objektiv er en sand allrounder, der er ideelt til rejser og
arrangementer af enhver art.

Dette er DX-objektivet til både fantastisk skarphed og smuk
bokeh. Dets fine opløsning giver en uovertruffen billedgengivelse
– lige fra motiver, der er tæt på, til motiver, der er uendeligt lang
væk – som både tilfredsstiller professionelle fotografer, der er ude
på opgaver, og ambitiøse topfotografer, der sætter pris på billed
kvalitet.
17 mm 79°
55 mm 28°50'

Objektivkonstruktion: 17 elementer i 11 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,38 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/4,6x
Filtergevindstørrelse: 67 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-39/Etui CL-1015

Objektivkonstruktion: 14 elementer i 10 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,36 m (ved 35 mm)
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/5x
Filtergevindstørrelse: 77 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-31/Etui CL-1120

Brugervenlig standardzoom med NIKKOR-kvalitet

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

DX

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

Takket være den store opløsnings
kapacitet og vibrationsreduktion (VR) er
det nemt at tage klare billeder med dette
objektiv. Det er usædvanligt let, selvom
det er udstyret med VR, og tager fantasti
ske nærbilleder med en fokuserings
afstand på 0,28 m.

Med en vægt på kun 205 g giver dette
lette og kompakte objektiv med
standardzoom klare billeder med høj
kontrast og mulighed for ca. 3,1x zoom.
Det gør det også muligt at optage
nærbilleder takket være den meget lille
fokuseringsafstand på 0,28 m.

18 mm 76°
55 mm 28°50'

18 mm 76°
55 mm 28°50'

Objektivkonstruktion: 11 elementer i 8 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,28 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/3,2x (ved 55 mm)
Filtergevindstørrelse: 52 mm

AF-S DX NIKKOR 18-105 mm f/3.5-5.6G ED VR DX
Et godt valg, når du ønsker en lidt
længere telerækkevidde. Dette kraftige
objektiv med standardzoom på 5,8x gør
det muligt at optage de fleste motiver
med kun et objektiv. Vibrationsreduktion
(VR) hjælper dig med at opnå mere
stabile billeder ved svagt lys og
teleoptagelse.

18 mm 76°
105 mm 15°20'

Objektivkonstruktion: 15 elementer i 11 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,45 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/5x
Filtergevindstørrelse: 67 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-32/Etui CL-1018
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: Asfæriske linseelementer

: ED-glaselementer

Objektivkonstruktion: 7 elementer i 5 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,28 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/3,2x (ved 55 mm)
Filtergevindstørrelse: 52 mm

18 mm 76°
300 mm 5°20’

24 mm 84°
85 mm 28°30'

Objektivkonstruktion: 16 elementer i 11 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,38 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/4,5 x
Filtergevindstørrelse: 72 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-63/Etui CL-1118

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

Objektivkonstruktion: 19 elementer i 14 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,45 m (ved 300 mm)
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/3,2 x
Filtergevindstørrelse: 77 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-58/Etui CL-1120

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

Dette objektiv dækker det oftest anvendte
zoomområde og har en god balance mellem
fin opløsning og bløde toneovergange. En
anden stor fordel er muligheden for AFmakrooptagelse på op til 1/2x.

Et objektiv til enhver fotolejlighed. Dette
utroligt alsidige objektiv har en dynamisk
zoomdækning på ca. 11x fra den bredeste
vinkel på 76° til den maksimale teleindstil
ling på 8°. For ikke at tale om vibrations
reduktion (VRII), der øger p
 otentialet
endnu mere. P
 erfekt, når du har brug for
at rejse let.
18 mm 76°
200 mm 8°

24 mm 84°
85 mm 28°30'

Objektivkonstruktion: 15 elementer i 11 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,5 m (0,21 m ved makrooptagelse)
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/5,9x (1/2x ved makrooptagelse)
Filtergevindstørrelse: 72 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-25

Objektivkonstruktion: 16 elementer i 12 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,5 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/4,5x
Filtergevindstørrelse: 72 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-35/Etui CL-1018

Praktisk standardzoomobjektiv med VRII og
nanokrystalbelægning

Alsidig, højtydende zoom på 11x med VRII

AF-S NIKKOR 24-120 mm f/4G ED VR

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

Dette alsidige objektiv med 5x zoom sikrer enestående billedk valitet
uanset blændeåbning og brændvidde, mens nanokrystal
belægningen reducerer ghosting- og flareeffekter. Objektivhuset er
utroligt slankt og kompakt, selvom det har indbygget
vibrationsreduktion (VRII). Et standardzoomobjektiv med stor
anvendelighed og værdi for brugere af FX-formatet.

Et kraftfuldt zoomobjektiv, der er optimeret til kameraer i FX-format.
Dette objektiv leverer utrolig skarphed, når man tænker på det brede
zoomområde, samtidig med at det har en blændeåbning på f/5.6
i telefoto-enden. Den indbyggede vibrationsreduktion (VRII) kom
penserer for kamerarystelse op til 4 lukkertrin. Et meget alsidigt
zoomobjektiv, der er velegnet til rejser og anden udendørsbrug.

Utrolig pålideligt og velafbalanceret standard zoom-objektiv

AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2.8G ED
Med en fast blændeværdi på f/2.8 giver
NIKKOR-glasset i dette o
 bjektiv billeder
med fin opløsning og naturlig gengivelse.
Det er perfekt til kameraer i FX-format og
deres store sensor. Derudover hjælper
nanokrystalbelægningen effektivt med at
reducere ghosting- og flareeffekter, der
opstår under stærk belysning, f. eks. ved
modlys. Objektivet, der er meget anerkendt
for dets pålidelighed og generelle billed
kvalitet, har længe været det f oretrukne valg
for entusiastiske professionelle fotografer.
24 mm 84°
70 mm 34°20'

Objektivkonstruktion: 15 elementer i 11 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,38 m (ved 35-50 mm)
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/3,7x
Filtergevindstørrelse: 77 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-40/Etui CL-M3
* Tætteste fokusafstand er afstanden fra markeringen af kameraets fokusplan til motivet.

24 mm 84°
120 mm 20°20'

Objektivkonstruktion: 17 elementer i 13 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,45 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/4,2x
Filtergevindstørrelse: 77 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-53/Etui CL-1218

28 mm 75°
300 mm 8°10'

Objektivkonstruktion: 19 elementer i 14 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,5 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/3,1x
Filtergevindstørrelse: 77 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-50/Etui CL-1120
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NIKKOR- OBJEK TIVER M E D T E L E Z O O M
Et enkelt objektiv med telezoom
kan give dig meget større mulighed
for at udnytte din kreativitet og
komponere billeder. Takket være
deres længere brændvidder,
forholdsvis lille dybdeskarphed og
dramatiske telekomprimerings
effekt kan du indfange en lang
række motiver på en måde, som
meget få objektiver kan.
Derudover er mange af disse
objektiver udstyret med
vibrationsreduktion (VR), der
begrænser kamerarystelse, så du
kan forvente skarpere billeder af
dine telemotiver.

© Dave Black

Få fang det afgørende øjeblik, og fasthold begivenhederne på afstand
AF-S NIKKOR 70-200 mm f/2.8G ED VRII

Brugervenligt zoomobjektiv til knivskarp optagelse med
supertelefoto

Væsentligt forbedret: den professionelles uundværlige
telezoom

Fast blændeværdi på f/2.8 med
fremragende optik og smuk bokeh

AF-S DX NIKKOR 55-300 mm f/4.5-5.6G ED VR

AF-S NIKKOR 70-200 mm f/2.8G ED VRII

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

DX

Dette højtydende zoomobjektiv har en fast
blændeværdi på f/2.8 i hele zoomområdet,
hvilket giver dine telebilleder smuk bag
grunds-bokeh. Du kan forvente ene
stående billedgengivelse af de fine
detaljer, selv når du skyder med helt åben
blænde. AF-makrooptagelse er også
muligt, så du kan fokusere og optage fra
1,5 m.
Dette praktiske zoomobjektiv giver DX-brugere mulighed for at
anvende 300-mm-supertelefoto og med lethed tage skarpere
billeder takket være den indbyggede vibrationsreduktion (VRII).
Derudover giver det nye HRI-linse-element (højrefraktivt
brydningsindeks) – som bruges i NIKKOR-sortimentet for første
gang – klare billeder med høj kontrast ved alle blændeåbninger og
brændvidder og er med til at gøre objektivhuset så kompakt, som
det er. Et ideelt objektiv til rejser og begivenheder.
55 mm 28°50'
300 mm 5°20'

80 mm 30°10'
200 mm 12°20'

Det mest pålidelige og uundværlige objektiv med telezoom og fast
blændeværdi på f/2.8 er nu blevet relanceret med en række vigtige
forbedringer. Det er blevet optimeret til kameraer i FX-format, og
billederne, du tager med det, får en fantastisk detaljerigdom og
kontrast uanset fokuspunkt og blændeåbning. Og det er ikke det
hele. Objektivet leveres med forbedret AF-ydelse, vibrations
reduktion (VRII) og nanokrystalbelægning til reduktion af ghostingog flareeffekter, hvilket øger dit fotoskabende potentiale og giver
fotograferne større sikkerhed under vanskelige optageforhold.

Objektivkonstruktion: 17 elementer i 11 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 1,4 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/3,6x
Filtergevindstørrelse: 58 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-57/Etui CL-1020

70 mm 34°20'
200 mm 12°20'

Objektivkonstruktion: 21 elementer i 16 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 1,4 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/8,6x
Filtergevindstørrelse: 77 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-48/Etui CL-M2

Kompakt og brugervenlig telezoom
med en rækkevidde på hele 300 mm
AF-S DX NIKKOR 55-300 mm f/4.5-5.6G ED VR

Uanset om du optager i DX-format eller
FX-format giver dette lille og lette
zoomobjektiv utrolig alsidighed med en
rimelig lang b
 rændvidde på 300 mm.
Dets zoomområde på ca. 4,3x og
vibrationsreduktion (VRII) gør det endnu
mere praktisk ved de fleste teleoptagel
sesmuligheder. Det specielle NIKKORglas giver klare billeder med høj kontrast
og mindre kromatisk aberration.

Kompakt design med praktisk teleområde

AF-S DX VR Zoom-NIKKOR 55-200 mm f/4-5.6G IF-ED DX

AF-S DX Zoom-NIKKOR 55-200 mm f/4-5.6G ED DX

Vibrationsreduktion (VR) formindsker i
høj grad kamerarystelse i hele brænd
viddeområdet, og det gør det meget
nemmere at tage skarpe telebilleder.
Et ideelt objektiv til billeder af sport,
mennesker og skolearrangementer, fordi
det giver klare billeder med mindre
sløring.

Dette brugervenlige objektiv med
telezoom er takket være sin længde på
ca. 79 mm* og vægt på omkring 255 g
både kompakt og let. Udover dets
telekapacitet kan det også bruges til at
tage nærbilleder ved 200 mm med et
maksimalt gengivelsesforhold på 1/3,5x.

55 mm 28°50'
200 mm 8°

Objektivkonstruktion: 15 elementer i 11 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 1,1 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/4,4x
Filtergevindstørrelse: 52 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-37/Etui CL-0918

: ED-glaselementer

Det største brændviddeområde i sorti
mentet af objektiver med telezoom. Det
betyder ikke alene, at du ikke behøver
tage så mange objektiver med ud på
opgaver, det er også udstyret med
vibrationsreduktion (VR), så du også kan
tage håndholdte actionbilleder, land
skabsbilleder og billeder af motiver i
svagt lys.

Objektivkonstruktion: 17 elementer i 11 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 2,3 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/4,8x
Filtergevindstørrelse: 77 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-24/Etui CL-M1

Førsteklasses suptertelezoom til vigtige opgaver

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

Objektivkonstruktion: 17 elementer i 12 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 1,5 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/4x
Filtergevindstørrelse: 67 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-36/Etui CL-1022

* Afstand fra bajonetbasen til objektivenden.

55 mm 28°50'
200 mm 8°

AF Zoom-NIKKOR 70-300 mm f/4-5.6G

Objektivkonstruktion: 13 elementer i 9 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,95 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/3,5x
Filtergevindstørrelse: 52 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-34/Etui CL-0815

Dette lette og kompakte teleobjektiv,
der er utroligt nemt at bruge, har en
rækkevidde på op til 300 mm. Den ca.
4,3x store zoom giver fremragende
dækning, hvilket gør den ideel til de
fleste telebilleder i dagslys.
Objektivkonstruktion: 13 elementer i 9 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 1,5 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/3,9x
Filtergevindstørrelse: 62 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-26

: Asfæriske linseelementer

AF VR Zoom-NIKKOR 80-400 mm f/4.5-5.6D ED

70 mm 34°20'
300 mm 8°10'

70 mm 34°20'
300 mm 8°10'
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Zoomobjektiv med lang rækkevidde på 400 mm og VR

80 mm 30°10'
400 mm 6°10'

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

© Yoshitsugu Enomoto

Objektivkonstruktion: 16 elementer i 11 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 1,8 m (1,5 m ved makrooptagelse)
Maksimalt gengivelsesforhold: 1 /7,1x
(1/5,9x ved makrooptagelse)
Filtergevindstørrelse: 77 mm
Udstyr: Etui CL-43A

* Tætteste fokusafstand er afstanden fra markeringen af kameraets fokusplan til motivet.

Dette objektiv med et zoomområde på 200-400 mm har en fast
blændeværdi på f/4 og er et kvalitetsobjektiv, som man kun finder i
NIKKOR-sortimentet. Det er ideelt til fotografer, der er nødt til at
medbringe så lidt grej som muligt, men som har brug for super
telezoom til at opnå fantastisk billedkvalitet. Og sammen med
nanokrystalbelægningen gør vibrationsreduktionen (VRII) objektivet
endnu mere effektivt og sikrer skarpere billeder under krævende
forhold.
200 mm 12°20'
400 mm 6°10'

Objektivkonstruktion: 24 elementer i 17 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 2 m (AF) 1,95 m (MF)
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/3,7x (AF) 1/3,6x (MF)
Filtergevindstørrelsee: 52 mm
Udstyr: Modlysblænde HK-30/Etui CL-L2

15

NIKKOR-OBJEK TIVER
M E D FAST BRÆNDVIDDE

Dynamiske perspektiver med ultravidvinkel

AF NIKKOR 20 mm f/2.8D

AF NIKKOR 14 mm f/2.8D ED
Ved 14 mm dækker dette objektiv en
ekstremt bred billedvinkel på 114°, så du
kan indfange et usædvanligt bredt område
med overdrevet perspektiv, hvilket gør det
ideelt til optagelse af store bygninger,
indendørsområder, hvor der ikke er meget
plads, og store naturlandskaber.

Objektiver med fast brændvidde giver ikke alene fantastisk skarphed. Dette sortiment af bruger

venlige o
 bjektiver med hurtig blændeåbning giver også fotografer en nem måde at optage smuk
baggrunds-bokeh på samt større optagemuligheder i svagt lys. Lige fra en ultravidvinkel på

Takket være både et dynamisk perspektiv
og en stor dybdeskarphed giver dette
20-mm-objektiv dig skarphed i hele
billedet og mindre forvrængning, når du
optager indendørsbilleder, landskaber og
meget mere. Fremragende optik og
kompakt design (ca. 270 g).

114°

94°

Objektivkonstruktion: 14 elementer i 12 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,2 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/6,7x
Filtergevindstørrelse: til montering på bagsiden
Udstyr: Fast modlysblænde/Etui CL-S2

14 mm til supetelefoto på 600 mm giver sortimentet af NIKKOR-objektiver med fast brændvidde
dine billeder et meget markant udtryk.

Objektivkonstruktion: 12 elementer i 9 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,25 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/8,3x
Filtergevindstørrelse: 62 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-4

Fremragende optik med hurtig f/1.4 til utrolig bokeh

Standardvidvinkelobjektiver til universal brug

AF-S NIKKOR 24 mm f/1.4G ED

AF NIKKOR 24 mm f/2.8D
Dette kompakte og brugervenlige
vidvinkelobjektiv giver skarpe billeder
med et fremragende perspektiv. Det er
ideelt til landskaber, rejser, portrætter af
mennesker i deres sædvanlige
omgivelser og meget mer
84°

Den største fordel ved dette alsidige vidvinkelobjekt er dets utroligt
smukke bokeh ved f/1.4, samtidig med at det dækker en billedvinkel
på 84°. Det optiske design afslører nu endnu flere fine detaljer med
endnu mindre aberration. Derudover reducerer nanokrystalbelægningen
effektivt ghosting- og flareeffekter, der opstår under stærk belysning.
Perfekt til landskaber, arkitektur og portrætter af mennesker i deres
sædvanlige omgivelser samt alle optagesituationer i svagt lys.
84°

Objektivkonstruktion: 9 elementer i 9 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,3 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/8,9x
Filtergevindstørrelse: 52 mm

AF NIKKOR 28 mm f/2.8D

Objektivkonstruktion: 12 elementer i 10 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,25 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/5,6x
Filtergevindstørrelse: 77 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-51/Etui CL-1118

Hurtigt f/1.8-vidvinkelobjektiv med
ekstrem skarphed og førsteklasses bokeh

74°

Objektivkonstruktion: 6 elementer i 6 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,25 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/5,6x
Filtergevindstørrelse: 52 mm

AF-S NIKKOR 28 mm f/1.8G
Optagelse med f/1.8 ved 28 mm giver
billeder med et helt unikt udseende ved
at gengive en lav dybdeskarphed over
store områder. Dette objektiv er desig
net til at udnytte alle fordelene ved de
topmoderne kameraer med mange
megapixel fuldt ud ved at give knivskarpe
og meget tydelige billeder. Dets nano
krystalbelægning reducerer ghost- og
flareeffekter og sikrer dermed billeder
af endnu højere kvalitet. Dette kompakte,
højtydende objektiv er et fremragende
valg til en lang række motiver, som
f.eks. portrætter af personer i deres
vante omgivelser, landskaber, inden
dørs billeder og situationsbilleder.

© Steve Simon

75°

Objektivkonstruktion: 11 elementer i 9 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,25 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/4,6 x
Filtergevindstørrelse: 67 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-64/Etui CL-0915

Opnå både fantastisk skarphed og smuk bokeh
AF-S NIKKOR 85 mm f/1.8G

: Asfæriske linseelementer

: ED-glaselementer

* Tætteste fokusafstand er afstanden fra markeringen af kameraets fokusplan til motivet.

Dette lette, kompakte og praktiske
vidvinkelobjektiv giver dig mulighed for
at komme så tæt på motivet som 0,25 m
og stadig bevare et naturligt perspektiv.
Et fremragende objektiv til praktisk talt
alle vidvinkelmotiver.

AF-S NIKKOR 28 mm f/1.8G

© Steve Simon

Prime-vidvinkelobjektiv f/1.4 med enestående skarphed

Ultra hurtig f/1.4 giver udsøgt skarphed og bokeh

Mediumteleobjektiver – optimale til portrætter

AF-S NIKKOR 35 mm f/1.4G

AF-S NIKKOR 50 mm f/1.4G

AF-S NIKKOR 85 mm f/1.4G

Forvent enestående billedkvalitet, skarphed i hele billedet og høj
kontrast uanset blændeåbning og fokuseringsafstand. En ultrahurtig
maksimumblænde på f/1.4 giver ikke alene flot bokeh takket være
blændeåbningen med ni afrundede blænderblade, men betyder
også fremragende ydelse i svagt lys. Det er ideelt til portrætter,
landskaber, rejser og meget mere.

Dette objektiv anvender et nydesignet optisk system, som omfat
ter nanokrystalbelægning, og har samme ultrahurtige blændeåb
ning på f/1.4 med ni afrundede blænderblade til fantastisk bokeh
som sin forgænger. Derudover reducerer den nyudviklede MFdrivmekanisme fokusforsinkelse og medfører let betjening i
M/A-indstillingen. Forvent utroligt skarp, men alligevel naturlig
billedgengivelse ved portrætter, uanset om det drejer sig om
studiebilleder eller anden kommerciel optagelse udendørs.

Det legendariske NIKKOR 35 mm f/1.4-objektiv med manuel
fokus er nu blevet opgraderet til et AF-S-objektiv med den nyeste
digitalteknologi. Dette objektiv leverer et bemærkelsesværdigt højt
niveau af aberationskorrektion, hvilket giver flotte billeder selv ved
helt åbne blændeindstillinger. Nanokrystalbelægningen reducerer
dramatisk ghost- og flareeffekter under vidvinkeloptagelse, hvor
der kan være større risiko for disse effekter. Et godt valg til naturog landskabsbilleder, aftenmotiver og astrofotografering.

AF-S NIKKOR 50 mm f/1.8G

©Deborah Sandidge

28°30'
46°

Objektivkonstruktion: 8 elementer i 7 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,45 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/6,8x
Filtergevindstørrelse: 58 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-47/Etui CL-1013

63°

Objektivkonstruktion: 10 elementer i 7 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,3 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/5x
Filtergevindstørrelse: 67 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-59/Etui CL-1118

Objektivkonstruktion: 10 elementer i 9 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,85 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/8,3x
Filtergevindstørrelse: 77 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-55/Etui CL-1118

Utroligt skarpe, kompakte og overkommelige objektiver med
fast brændvidde

AF-S NIKKOR 50 mm f/1.8G

AF-S NIKKOR 85 mm f/1.8G
AF NIKKOR 50 mm f/1.4D
Dette objektiv er udstyret med første
klasses optik og en ultrahurtig maksi
mumblænde på f/1.4, der giver frem
ragende opløsning og farvegengivelse.
Et brugervenligt standardobjektiv til
både fine d
 etaljer og billeder med
fantastisk bokeh.

Hurtigt og særdeles praktisk vidvinkelobjektiv

AF NIKKOR 35 mm f/2D

62°

En hurtig blændeåbning på f/2 gør det
nemmere at optage i svagt lys, hvilket
giver dig skarpe billeder med høj kontrast
lige fra uendelig afstand til makroafstand.
Et godt valg til landskaber og portrætter
af mennesker i deres sædvanlige omgivel
ser med enten stor skarphedsdybde eller
smuk baggrunds-bokeh.

46°

Utrolig let og kompakt objektiv, når man tager den hurtige f/1.8
maksimumblændeåbning og indbyggede SWM-motor, som sikrer
jævn AF, i betragtning. Dette objektiv har et nydesignet optisk
system med asfærisk linseelement, der giver en utrolig skarphed og
bokeh. Et godt valg til portrætter, stilleben, svagt belyste motiver m.m.

Objektivkonstruktion: 7 elementer i 6 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,45 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/6,8x
Filtergevindstørrelse: 52 mm

47°

Overkommeligt portrætobjektiv til såvel FX- som DX-fotografer.
Den hurtige f/1.8-blændeåbning og et nyt optisk design betyder, at
dette objektiv giver forbløffende detaljer og kvalitets-bokeh fra et
overraskende let og kompakt kamerahus. Desuden giver Silent
Wave-motoren (SWM) lydsvag og glat AF. Prøv dette objektiv til en
række motiver og situationer – ikke kun til portrætter.

Objektivkonstruktion: 7 elementer i 6 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,45 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/6,7x
Filtergevindstørrelse: 58 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-47/Taske CL-1013

Objektivkonstruktion: 6 elementer i 5 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,25 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/4,2x
Filtergevindstørrelse: 52 mm

AF-S NIKKOR 35 mm f/1.4G

28°30'

Objektivkonstruktion: 9 elementer i 9 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,8 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/8,1x
Filtergevindstørrelse:: 67 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-62 / Taske CL-1015

©Toshiya Hagihara

Utrolig skarpt f/1.8-prime-objektiv til DX-brugere

AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1.8G

DX

AF NIKKOR 50 mm f/1.8D

Dette objektiv er optimeret til kameraer i
DX-format og giver både den frem
ragende skarphed og jævne bokeh, du
forventer af et objektiv med fast brænd
vidde, hvilket gør det særligt velegnet til
portrætter. Den hurtige blændeåbning
giver flere fotomuligheder i svagt lys.
44°

Dette objektiv giver ikke alene naturlig
billedgengivelse og uovertruffen skarphed,
men er også ekstremt kompakt og let
takket være en vægt på kun ca. 155 g,
hvilket gør det nemt at medbringe, så
fotografen kan gribe næsten enhver
optagemulighed.
28°30'

46°

Objektivkonstruktion: 8 elementer i 6 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,3 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/6,1x
Filtergevindstørrelse: 52 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-46/Etui CL-0913
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AF NIKKOR 85 mm f/1.8D

Objektivkonstruktion: 6 elementer i 5 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,45 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/6,6x
Filtergevindstørrelse: 52 mm

: Asfæriske linseelementer

: ED-glaselementer

Dette kompakte og meget brugervenlige
objektiv er et fremragende valg som dit
første tele-prime-objektiv i klassen for
kort rækkevidde. Med sin hurtige
maksimumblænde på f/1.8 giver det
tydelig, men naturlig billedgengivelse
med høj kontrast på enhver fokuserings
afstand.
Objektivkonstruktion: 6 elementer i 6 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,85 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/9,2x
Filtergevindstørrelse: 62 mm
Udstyr: Modlysblænde HN-23

* Tætteste fokusafstand er afstanden fra markeringen af kameraets fokusplan til motivet.
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DC-objektiver til kreativ fokuskontrol

Krystalklart og utrolig hurtigt teleobjektiv med VRII

AF DC-NIKKOR 105 mm f/2D

AF-S NIKKOR 200 mm f/2G ED VRII

Med DC (Defocus Image Control) kan
du kontrollere omfanget af blød fokus i
forgrunden eller baggrunden på et
billede. Med en brændvidde på 105 mm
og en hurtig maksimumblænde på f/2
fungerer det godt som portrætobjektiv
med skarphed og fremragende bokeh.
23° 20'

Objektivkonstruktion: 6 elementer i 6 grupper
(plus en beskyttende linse)
Mindste fokuseringsafstand: 0,9 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/7,7x
Filtergevindstørrelse: 72 mm
Udstyr: Modlysblænde (monteret på objektivet)

Talløse professionelle fotografer har stolet på dette tele-prime-objektiv,
og det er blevet brugt til at indfange mange vigtige øjeblikke i sportsog teaterverdenen og inden for portrætfotografering. ED-glaselemen
ter – herunder et super ED-glaselement – kompenserer for kromatisk
aberration, mens nanokrystalbelægningen sikrer klare billeder
under vanskelige lysforhold. Og vibrationsreduktionen (VRII) samt
en hurtig blændeåbning på f/2 øger potentialet endnu mere.
12°20'

AF DC-NIKKOR 135 mm f/2D
Dette objektiv anvender samme DC
(Defocus Image Control) som 105 mm
f/2D-objektivet, og brændvidden på
135 mm giver større telerækkevidde,
hvilket gør det ideelt til nærportrætter,
samtidig med at det giver mulighed for
at optage med en lav dybdeskarphed og
i svagt lys.

Objektivkonstruktion: 13 elementer i 9 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 1,9 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/8,1x
Filtergevindstørrelse: 52 mm
Udstyr: Modlysblænde HK-31/Etui CL-L1

Det mest kendte tele-prime-objektiv til professionelle

AF-S NIKKOR 300 mm f/2.8G ED VRII

AF-S NIKKOR 300 mm f/2.8G ED VRII

© Masakazu Watanabe

18°

Professionelt supertelesortiment med VRII og nanokrystalbelægning

Objektivkonstruktion: 7 elementer i 6 grupper
(plus en beskyttende linse)
Mindste fokuseringsafstand: 1,1 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/7,1x
Filtergevindstørrelse: 72 mm
Udstyr: Modlysblænde (monteret på objektivet)

AF-S NIKKOR 400 mm f/2.8G ED VR

Dette meget anerkendte professionelle superteleobjektiv er nu blevet
relanceret med vibrationsreduktion (VRII) for at gøre det muligt at
optage håndholdte billeder med op til fire trin længere tid.
Nanokrystalbelægningen reducer ghost- og flareeffekter, hvilket er
med til at skabe fantastisk tydelige og klare billeder. Det bedste valg
til indendørssportsbilleder og sport med hurtige bevægelser.

Højtydende mediumteleobjektiv med ED-glas

AF NIKKOR 180 mm f/2.8D IF-ED

6°10'

Objektivkonstruktion: 14 elementer i 11 grupper
(plus en beskyttende linse af menisk glas)
Mindste fokuseringsafstand: 2,9 m (AF) 2,8 m (MF)
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/6,3x (AF) 1/6,1x (MF)
Filtergevindstørrelse: 52 mm
Udstyr: Modlysblænde HK-33/Etui CT-404

8°10'

Dette objektiv er bemærkelsesværdigt kompakt og nemt at håndtere
i forbindelse med hurtige mediumtelebilleder og anvender NIKKORs
berømte ED-glas til at kompensere for kromatisk aberration og levere
klare billeder med høj kontrast, selv ved maksimumblænden på f/2.8.
Det er astronomiske fotografers foretrukne objektiv, men det er
også velegnet til nærportrætter, sportsbilleder, der tages på kort
afstand, teaterfotografering og meget mere.

Objektivkonstruktion: 8 elementer i 6 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 1,5 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/6,6x
Filtergevindstørrelse: 72 mm
Udstyr: Modlysblænde (monteret på objektivet)/Etui CL-38

Menisk glas til objektivbeskyttelse
NIKKORs unikke beskyttelsesglas til objektiver er monteret på forsiden
af hurtige superteleobjektiver. Normalt fladt beskyttende glas tillader
indkommende lys at kastes tilbage fra overfladen af billedsensoren eller
filmen, især under stærke lyskilder som for eksempel et spotlight. Det
kastes igen tilbage fra det beskyttende glas, hvilket resulterer i ghosting
effekt. NIKKORs buede meniskglas reducerer drastisk det lys, der tilbage
kastes igen, hvilket giver mere klare billeder med mindre ghosting.
: Asfæriske linseelementer

AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR

Brugervenligt, lethåndterbart teleobjektiv

: ED-glaselementer

: Super-ED-glas

Dette objektiv giver en fremragende
balance mellem størrelse og billed
kvalitet og sikrer fantastisk skarphed,
hvilket gør det til et ideelt super
teleobjektiv til sports-, dyre- og
rejsebilleder. Det er også utrolig
velegnet til motiver, der er tættere på.
8°10'

Dette kraftfulde superteleobjektiv giver utrolig billedgengivelse. Det
lette og robuste objektiv, der er udstyret med en vibrationsreduktion
(VRII) og nanokrystalbelægning, giver fotograferne større tryghed,
når de er ude på opgaver. Det er ideelt til motorsport, udendørsatletik,
dyrebilleder og meget mere.
5°

AF-S NIKKOR 300 mm f/4D IF-ED

13°40'
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Objektivkonstruktion: 11 elementer i 8 grupper
(plus en beskyttende linse af menisk glas)
Mindste fokuseringsafstand: 2,3 m (AF) 2,2 m (MF)
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/6,4x (AF) 1/6,1x (MF)
Filtergevindstørrelse: 52 mm
Udstyr: Modlysblænde HK-30/Etui CL-L1

Med en hurtig blændeåbning på f/2.8, vibrationsreduktion (VRII) og
nanokrystalbelægning giver dette objektiv utroligt skarpe billeder og
smuk bokeh under krævende forhold. Det lette og robuste objektivhus i
trykstøbt magnesium betyder pålidelighed på professionelt niveau, og
objektivets alsidighed gør det ideelt til enhver supertelemulighed.

Objektivkonstruktion: 14 elementer i 11 grupper
(plus en beskyttende linse af menisk glas)
Mindste fokuseringsafstand: 4 m (AF) 3,85 m (MF)
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/6,9x (AF) 1/6,6x (MF)
Filtergevindstørrelse: 52 mm
Udstyr: Modlysblænde HK-34/Etui CT-504

AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR

Dette ekstremt lange teleobjektiv på 600 mm indfanger fjerne
motiver med utrolig klarhed og er perfekt til entusiastiske sports- og
dyrefotografer. Objektivet er udstyret med vibrationsreduktion (VRII)
og nanokrystalbelægning, og det har et robust design, der kan holde
til opgaver ude i marken.
4°10'

Objektivkonstruktion: 10 elementer i 6 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 1,45 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/3,7x
Filtergevindstørrelse: 77 mm
Udstyr: Modlysblænde (monteret på objektivet)/Etui CL-M2
* Tætteste fokusafstand er afstanden fra markeringen af kameraets fokusplan til motivet.

Objektivkonstruktion: 15 elementer i 12 grupper
(plus en beskyttende linse af menisk glas)
Mindste fokuseringsafstand: 5 m (AF) 4,8 m (MF)
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/7,4x (AF) 1/7,1x (MF)
Filtergevindstørrelse: 52 mm
Udstyr: Modlysblænde HK-35/Etui CT-607
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NIKKOR-OBJEKTIVER
TIL SPECIALFORMÅL

MICRO-OBJEKTIVER

Disse optiske vidundere tager nærbilleder med gengivelse på op til faktisk størrelse, så selv de fineste detaljer indfanges
i deres rigtige størrelse på sensoren. Uanset om du optager makrobilleder, portrætter eller andre motiver, kan du forvente
utrolig skarphed, smuk baggrunds-bokeh og et bredt udvalg af fokuseringsafstande: fra 1:1 som det nærmeste til uendelig.

Kompakt og prisoverkommelig DX Micro med en utrolig klarhed

Alsidigt, højtydende micro-objektiv til DX-fotografer

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

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

Lad dig ikke narre af navnet. Objektiver til specialformål er ikke kun til specielle lejligheder.

DX

Dette utroligt lette, kompakte og
handy mikroobjektiv er et exceptionelt
supplement til DX-kameraer. Ud over
muligheden for nærbilleder i naturlig
størrelse (1X) er brændvidden på 40 mm
god til at håndtere en række motiver,
herunder portrætter. Et fremragende
Micro NIKKOR til alle DX-fotografer.

Denne kategori omfatter micro-objektiver, fiskeøjeobjektiver og PC-objektiver (Perspective Control).
Hvert specialobjektiv giver dig mulighed for at se verden på en helt ny måde og kan gøre fotografering
endnu sjovere og mere kreativ.

DX

Det er kompakt og let, selv med den
indbyggede vibrationsreduktion (VRII),
hvilket muliggør mere stabil håndholdt
optagelse. Takket være en stor arbejds
afstand og kontinuerlig autofokus fra
uendelig til faktisk størrelse (1x) giver dette
objektiv en utrolig skarphed og baggrundsbokeh til makromotiver, portrætter,
naturbilleder og meget mere.

18°50'

38°50'

Objektivkonstruktion: 9 elementer i 7 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,163 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1x
Filtergevindstørrelse: 52 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-61/Taske CL-0915

Objektivkonstruktion: 14 elementer i 10 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,286 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1x
Filtergevindstørrelse: 52 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-37/Etui CL-1018

Kompakt og alsidigt standard-micro-objektiv

Velafbalanceret micro-objektiv med VR

AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2.8G ED

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

Objektivet giver fantastisk skarpe bille
der op til faktisk størrelse (1x) ved alle
blændetrin med utrolig bokeh. Nanokry
stalbelægningen r educerer effektivt gho
sting- og flareeffekter, der opstår under
stærk belysning, f.eks. ved modlys. Tak
ket være objektivets store fokuserings
område er fotografen ikke begrænset til
at foretage ekstrem makrofotografering,
men kan bruge det til de fleste motiver.

Dette mediumteleobjektiv er udstyret
med vibrationsreduktion (VRII) til nem
håndholdt makrooptagelse. Objektivet
giver tydelige og samtidig naturlige
billeder inden for alle fotograferingsgen
rer. Den større brændvidde giver et stort
arbejdsområde ved optagelse af nærbil
leder af blomster, insekter og andre små
dyr. Det tager også fantastiske portræt
ter. Nanokrystalbelægningen reducerer
effektivt ghost- og flareeffekter.
23°20'

39°40'

Objektivkonstruktion: 12 elementer i 9 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,185 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1x
Filtergevindstørrelse: 62 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-42/Etui CL-1018

Objektivkonstruktion: 14 elementer i 12 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,314 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1x
Filtergevindstørrelse: 62 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-38/Etui CL-1020

Kraftigt micro-teleobjektiv med stor arbejdsafstand

AF Micro-NIKKOR 60 mm f/2.8D
Dette objektiv, som længe har været
meget populært, giver tydelige billeder
ved alle fokuseringsafstande lige fra
uendelig til faktisk størrelse (1x). Det er
ideelt til generelle nærbilleder, portrætter,
landskaber, kopieringsarbejde og meget
mere.

© Sonoe

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

Objektivkonstruktion: 8 elementer i 7 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,219 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1x
Filtergevindstørrelse: 62 mm

: Asfæriske linseelementer

Objektivet udnytter den lange arbejds
afstand på 0,26 m ved faktisk størrelse
og er dermed ideelt til at optage
blomster, insekter og andre smådyr
uden at forstyrre dem. NIKKOR-glasset
sikrer klare billeder med høj kontrast
uanset blændetrin, og objektivet
fungerer også fremragende som
almindeligt teleobjektiv.
12°20'

39°40'

Micro NIKKOR-objektiver: Langt mere end miniaturer og portrætter

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

: ED-glaselementer

Objektivkonstruktion: 13 elementer i 8 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,5 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1x
Filtergevindstørrelse: 62 mm
Udstyr: Etui CL-45
* Tætteste fokusafstand er afstanden fra markeringen af kameraets fokusplan til motivet.
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FISKEØJEOBJEKTIVER

Disse specialobjektiver er udstyret med en ultravid billedvinkel, der bøjer og forvrænger motivet, efterhånden som
det når ud til billedets kanter. Prøv at fotografere motiver fra forskellige steder og synsvinkler med et fiskeøjeobjektiv,
og se, hvordan selv de mest almindelige motiver kan forvandles til ekstraordinære fotografier.

PC-OBJEKTIVER/
PC MICRO-OBJEKTIVER

Takket være NIKKORs unikke PC-tilt- og shiftfunktion (Perspective Control) giver disse objektiver dig kontrol over
perspektiverne, forvrængningen og dybdeskarpheden i dine billeder. PC-objektiver giver dig større mulighed for at
anvende professionelle kreative teknikker, som normalt kun er mulige med NIKKOR-objektiver til storformat.

PC-E-objektivsortiment: større frihed ved kontrol af perspektiver

PC-E NIKKOR 24 mm f/3.5D ED

PC-E Micro NIKKOR 85 mm f/2.8D

Dette vidvinkel-PC-objektiv dækker en billedvinkel på 84° og er
udstyret med tilt- og shiftfunktion samt en drejemekanisme, der
muliggør drejning på +/-90°. Det er ideelt til arkitektur, byland
skaber, generel indendørsfotografering og natur. Autoblændestyring
er mulig med den elektromagnetiske blænde*.
Nanokrystalbelægningen reducerer ghosting- og flareeffekter.

Dette PC-mediumteleobjektiv muliggør brug af tilt- og shiftfunktion
samt en drejemekanisme, der muliggør drejning på +/-90°, og det
kan også bruges til micro-optagelse på op til 1/2x faktisk størrelse.
Et godt valg til portrætter på lang afstand, naturbilleder og reklame
billeder med unikt kontrollerede perspektiver. Autoblændestyring
er mulig med den elektromagnetiske blænde*. Nanokrystal
belægningen anvendes til at reducere ghosting- og flareeffekter.

84°

28°30'

Objektivkonstruktion: 13 elementer i 10 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,21 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/2,7x
Filtergevindstørrelse: 77 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-41/Etui CL-1120

PC-E Micro NIKKOR 45 mm f/2.8D ED
AF DX Fisheye-NIKKOR 10,5 mm f/2.8G ED

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

DX

AF Fisheye-NIKKOR 16 mm f/2.8D

Med en hurtig blændeåbning på f/2.8 kan dette standard-PC-objektiv
også bruges til micro-fotografering med optagelse på op til 1/2x
faktisk størrelse, og det er desuden udstyret med tilt- og shift
funktion og drejemekanisme, der muliggør drejning på +/-90°.
Det er perfekt til reklamebilleder, produktbilleder, naturfotografering
og alle andre motiver, hvor der kræves et naturligt perspektiv og
fine detaljer. Autoblændestyring er mulig med den elektromagnetiske
blænde*. Nanokrystalbelægningen anvendes til at reducere ghostog flareeffekter.
51°

Dette kompakte og lette fiskeøjeobjektiv er udelukkende beregnet
til kameraer i DX-format. Takket være fuldskærmsbilledvinklen på
180° og de unikke bøjningseffekter får alle motiver en helt ny
dimension gennem søgeren, hvilket gør alt, du optager, sjovt.
Objektivet giver skarphed i hele billedet og mulighed for at komme
helt tæt på motivet – blot 3 cm fra objektivets forside.

Objektivkonstruktion: 10 elementer i 7 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,14 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/5x
Udstyr: Modlysblænde monteret på objektivet/Etui CL-0715

: Asfæriske linseelementer

NIKKORs uforlignelige optiske ydelse sikrer ensartet skarphed lige
fra motiver på uendelig afstand til motiver, der er helt tæt på, hvilket
giver smukke og dramatiske billeder med den enestående ”alter
native virkelighed”, der kan opnås ved ultravidvinkelfotografering.
Der er monteret fire filtre af bajonettypen på objektivets bagside,
hvilket giver flere muligheder for kreative filtereffekter.

PC-E NIKKOR 24 mm f/3.5D ED

© Yves Paternoster

Objektivkonstruktion: 9 elementer i 8 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,253 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/2x
Filtergevindstørrelse: 77 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-43/Etui CL-1120

180°

180°
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* Kun muligt med kameraer, der er kompatible med den elektromagnetiske blænde
(Nikon D4, D3-serien, D800-serien, D700, D600, D300-serien, D7000, D90, D5100,
D5000, D3200, D3100 og D3000).
• Kameraer i Nikon D4 og D3-serien kan bruges uden begrænsning.
Anvendelsesmulighederne med andre modeller kan være begrænset, og nogle gamle
kameraer kan være inkompatible.

© Cliff Mautner

Skarpt, fuldskærmsfiskeøjeobjektiv til
dramatiske perspektiver

Sjovt, kompakt fiskeøjeobjektiv til DX-fotografer

Objektivkonstruktion: 6 elementer i 5 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,39 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/2x
Filtergevindstørrelse: 77 mm
Udstyr: Modlysblænde HB-22/Etui CL-1120

: ED-glaselementer

Objektivkonstruktion: 8 elementer i 5 grupper
Mindste fokuseringsafstand: 0,25 m
Maksimalt gengivelsesforhold: 1/10x
Udstyr: Modlysblænde monteret på objektivet/
Filter L37C, A2, B2, O56

* Tætteste fokusafstand er afstanden fra markeringen af kameraets fokusplan til motivet.
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OBJEKTIVER MED MANUEL FOKUS
Dette fremragende sortiment består af otte objektiver med fast brændvidde, herunder to micro-objektiver.
Mindste
Objektivkonstruktion
f okuseringsafstand
[grupper/elementer]
[m]

Maksimalt
gengivelsesforhold
[x]

Filtergevindstørrelse
[mm]

Modlysblænde
(ekstraudstyr)

Objektivtaske
(ekstraudstyr)

0,5

1/ 7, 9

52

HS -12 / HR -2

CL- 0 915

6/7

0,4 5

1/ 6, 8

52

HS - 9 / HR -1

CL- 0 815

Micro-NIKKOR
55 mm f/2.8 /
mellemring PK-13

5/6

0, 25
( 0, 2 25 )

1/ 2 (1)

52

HN - 3

CL- 0 915

Micro-NIKKOR
105 mm f/2.8 /
mellemring PN-11

9 /10

0,41
( 0, 37 )

1/ 2 (1/ 0, 8 8 )

52

HS -14

CL-1018
( CL- 3 8 )

Objektivkonstruktion
[grupper/elementer]

Mindste
fokuseringsafstand
[m]

Maksimalt
gengivelsesforhold
[x]

Filtergevindstørrelse
[mm]

Modlysblænde
(ekstraudstyr)

Objektivtaske
(ekstraudstyr)

NIKKOR 20 mm f/2.8

9 /12

0, 25

1/ 8,3

62

HK-14

CL- 0 915

NIKKOR 50 mm f/1.2

6/7

NIKKOR 24 mm f/2.8

9/9

0, 3

1/ 8 , 8

52

HN -1

CL- 0 915

NIKKOR 50 mm f/1.4

NIKKOR 28 mm f/2.8

8/8

0, 2

1/ 3, 9

52

HN -2

CL- 0 815

NIKKOR 35 mm f/1.4

7/ 9

0, 3

1/ 5,6

52

HN - 3

CL- 0 915

Objektivnavn

Objektivnavn

* Tætteste fokusafstand er afstanden fra markeringen af kameraets fokusplan til motivet. * Værdierne i parenteserne er gældende, når mellemring PK-13 eller PN-11 bruges.

EKSTRAUDSTYR
AF-S Telekonvertere

Mellemringe

Telekonvertere øger den oprindelige brændvidde til 2x, 1,7x eller 1,4x, når de monteres mellem et AF-S/AF-I-objektiv og kamerahuset.
Deres fremragende optiske ydelse bevarer de oprindelige objektivers førsteklasses billedfordele, samtidig med at de også understøtter
signaltransmissionen.

n Mellemring PK-11A, 12, 13

Disse mellemringe er beregnet til NIKKOR-objektiver med
AI-systemet (Automatic maximum aperture Indexing). Der
kan opnås syv mellemlængder, når de bruges enkeltvis eller
i forskellige kombinationer.
*Lysmåleren kan ikke bruges med kameraer, der ikke er udstyret med en lysmåler
koblingsarm som for eksempel F80 og F75.

n Adapter Ring BR-3

Denne adapter omdanner bajonetfatningen på omvendt
monterede objektiver til gevindet på 52 mm, der bruges til filtre
og modlysblænder (bajonetmodlysblænder af typen HB kan ikke
bruges).

n Macro Adapter Ring BR-2A/BR-5

Denne mellemring, der monteres omvendt på objektivet, kan
monteres direkte eller ved hjælp af bælgudstyret. Ved optagelse
med et gengivelsesforhold, der er større end 1x, kan der opnås
endnu bedre objektivydelse ved at montere ringen omvendt på
objektivet. BR-2A er kompatibel med objektiver, der er udstyret
med 52-mm-frontudstyr,
og BR-5 (sammen med
BR-2A) er kompatibel med
objektiver, der er udstyret
med 62-mm-frontudstyr.

PK-11A PK-12

AF-S-telekonverter TC-20E III

AF-S-telekonverter TC-17E II

AF-S-telekonverter TC-14E II

Denne telekonverter øger brændvidden
2x og sænker blændeåbningens hastighed
med 2 trin.

Denne telekonverter øger brændvidden
1,7x og sænker blændeåbningens
hastighed med 1,5 trin.

Denne telekonverter øger brændvidden
1,4x og sænker blændeåbningens
hastighed med 1,5 trin.

Objektivkonstruktion:
7 elementer i 5 grupper
Etui: CL-0715 (medfølger)

Objektivkonstruktion:
7 elementer i 4 grupper
Etui: CL-0715 (medfølger)

Objektivkonstruktion:
5 elementer i 5 grupper
Etui: CL-0715 (ekstraudstyr)

Følgende AF-S og AF-I NIKKOR-objektiver er kompatible med AF-S-telekonvertere.
AF-S VR Micro-NIKKOR 105 mm f/2.8G IF-ED*1
AF-S NIKKOR 200 mm f/2G ED VRII
AF-S VR NIKKOR 200 mm f/2G IF-ED
AF-S NIKKOR 300 mm f/2.8G ED VRII
AF-S VR NIKKOR 300 mm f/2.8G IF-ED
AF-S NIKKOR 300 mm f/2.8D IF-ED II
AF-S NIKKOR 300 mm f/2.8D IF-ED
AF-I NIKKOR 300 mm f/2.8D IF-ED
AF-S NIKKOR 300 mm f/4D IF-ED*2

AF-S NIKKOR 400 mm f/2.8G ED VR
AF-S NIKKOR 400 mm f/2.8D IF-ED II
AF-S NIKKOR 400 mm f/2.8D IF-ED
AF-I NIKKOR 400 mm f/2.8D IF-ED
AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR*2
AF-S NIKKOR 500 mm f/4D IF-ED II*2
AF-S NIKKOR 500 mm f/4D IF-ED*2
AF-I NIKKOR 500 mm f/4D IF-ED*2
AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR*2

*1: Autofokus kan ikke bruges.
*2: Autofokus med TC-20E III og TC-17E II kan ikke bruges med andre kameraer end D4, D800serien og D600.
* Andre objektiver kan ikke bruges. Undgå at montere andre objektiver, da objektivets bageste
elementer vil berøre hinanden og risikerer at beskadige elementerne i telekonverteren.
* Vibrationsreduktion (VR) fungerer med VR-objektiver (Vibration Reduction), når de bruges
sammen med følgende Nikon-spejlreflekskameraer: D4, D3-serien, D2-serien, D1-serien,
D800-serien, D700, D600, D300-serien, D200, D100, D7000, D90, D80, D70-serien, D5100,
D5000, D3200, D3100, D3000, D60, D50, D40-serien, F6, F5, F100, F80-serien, F75-serien og
F65-serien.
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: Asfæriske linseelementer

AF-S NIKKOR 600 mm f/4D IF-ED II*2
AF-S NIKKOR 600 mm f/4D IF-ED*2
AF-I NIKKOR 600 mm f/4D IF-ED*2
AF-S NIKKOR 70-200 mm f/2.8G ED VRII
AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-200 mm f/2.8G IF-ED
AF-S Zoom-NIKKOR 80-200 mm f/2.8D IF-ED
AF-S NIKKOR 200-400 mm f/4G ED VRII*2
AF-S VR Zoom-NIKKOR 200-400 mm f/4G IF-ED*2

* Når AF-S-telekonverter TC-17E II eller TC-14E II er monteret på Nikon-spejlrefleksdigitalkameraer
eller på F6, F5 eller F100, vises brændvidden muligvis ikke korrekt i optageinformationen,
afhængigt af det anvendte objektiv.

PK-13

BR-2 A

BR-3

BR-5

Filtre/holdere
n NC-filter (farveneutralt)

n Bajonetfilter: Ultraviolet L37C

n Softfokusfilter

n Cirkulært polarisationsfilter (påstik)

Dette filter er ideelt til objektivbeskyttelse og påvirker ikke
objektivets farvebalance (det synlige lysspektrum). Dets
flerlagsbelægning forhindrer lysreflektion inden i glasset.
Dette filter giver dine billeder en moderat blød og smuk slørings
effekt. Det er godt til forskellige optagesituationer såsom
portrætfotografering.

n Cirkulært polarisationsfilter II

Ved dramatisk at reducere reflektionerne muliggør polarisations
filtre direkte optagelse af motiver gennem glas og motiver, der
befinder sig i vand, og giver bedre billedkvalitet, når du indfanger
andre ikke-metal-genstande, der reflekterer lys. Polarisations
filtre mindsker også det reflekterende lys i damp og bittesmå
støvpartikler i luften, så gengivelsen af en blå himmel bliver
endnu mere blå.

Følgende objektiver kan ikke bruges:
AF NIKKOR 20 mm f/2.8D, NIKKOR 20 mm f/2.8S, Zoom-NIKKOR 28-85 mm f/3.5-4.5S
og AF Zoom-NIKKOR 35-105 mm f/3.5-4.5D IF
Der kan også forekomme en vis vignettering ved optagelse på uendelig eller kortere
optageafstand, når Cirkulært polarisationsfilter II bruges sammen med følgende objektiver:
NIKKOR 24 mm f/2, NIKKOR 28 mm f/2, PC NIKKOR 28 mm f/3.5 med maksimal
forskydning, AF Zoom-NIKKOR 24-50 mm f/3.3-4.5D, AF Zoom-NIKKOR 28-105 mm
f/3.5-4.5D IF

Dette filter absorberer ultraviolet lys og giver klare billeder med
høj kontrast. L37C er udstyret med flerlagsbelægning for at
reducere reflektion. Det kan også bruges til objektivbeskyttelse.
Dette filter er beregnet til brug med teleobjektiver, der er udstyret
med en filterholder til påstik, og reducerer reflekteret lys og
fremhæver klarheden og farven, samtidig med at effekten af
sollysreflektion i luftbåren vanddamp og støv mindskes.
Polarisationsfiltre gør også himlens blå farve mørkere uden at
påvirke kontrasten, hvorved dit motiv fremhæves endnu mere.
Ved farveoptagelse eliminerer filteret farveskær, der forårsages
af reflekteret lys.

Modlysblænder
Modlysblænder reducerer falsk lys,
der kan forringe billedkvaliteten, og
minimerer samtidig ghosting- og
flareeffekter. De kan også bruges til
objektivbeskyttelse. Der findes en
modlysblænde til alle typer NIKKORobjektiver. De er opdelt i henhold til
monteringsmetode og materialer: HB
(bajonet), HN (påskruning), HK (påstik),
HS (snap-on) og HR (gummipåskruning).
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N I K KO R -T E K N O LO G I
Med de eksklusive NIKKOR-objektiver, der er kendt for at være pålidelige og klare og for at opfylde entusiastiske fotografers behov,
bestræber Nikon sig på at skabe den bedste optik i verden. Ved at opstille de strengest mulige og krav og gennemføre de hårdeste test
mulige både i laboratoriet og i en lang række faktiske optagesituationer udvikler Nikon teknologier, der gør NIKKOR-objektiverne til det
bedste valg til enhver type stillbilleder og videoer.

VR (vibrationsreduktion): Korriger for sløring, og bevar et stabilt billede i søgeren
NIKKORs system til vibrationsreduktion (VR) hjælper dig med at
opnå skarpere og mere stabile billeder ved at kompensere for
kamerarystelse under optagelse af telemotiver, motiver i svagt lys
og optagelse i andre situationer – herunder optagelse af D-video.
Informationen om kamerarystelse registreres af VR-sensoren i
VR-objektivenheden, der er i konstant bevægelse i objektivet,
hvorved den optiske akse rettes ind efter kameraets billedsensor,
så billedsløringen reduceres og der opnås optagelse svarende til
lukkertider på op til tre (med VR) eller fire (med VRII) trin kortere.*
* Afhængigt af situationen og fotografen

l Panoreringsdetektion til motiver i bevægelse
Nogle gange kan det være nødvendigt at fremhæve et motivs
bevægelser. For at udnytte denne effekt optimalt benytter Nikon
en funktion til panoreringsdetektering, der registrerer kameraets
bevægelser og automatisk styrer funktionen til korrektion af slø

AF-S NIKKOR-objektiv med
SWM til næsten lydløs autofokus

VR-mekanisme

VR slået til

ring. Det vil sige, at hvis der for eksempel panoreres lodret, er det
kun lodret sløring, der korrigeres.
l Indstillingen Aktiv til optagelse fra en kørende bil
I indstillingen Normal fortolker Nikons VR-funktion både langsom
og bred kamerabevægelse som om, fotografen komponerer bille
det igen, og justerer derefter for sløring. Ved optagelse fra en
kørende bil eller en anden ustabil position er der imidlertid risiko
for, at objektivet nogle gange mistolker kamerabevægelsen eller
fotografens hensigter. Hvis det er tilfældet, skal du vælge indstil
lingen Aktiv* for at få foretaget yderligere kompensation og opnå
et mere stabilt billede i søgeren og endnu mere stabile billeder.
* Indstillingen Aktiv benyttes i udvalgte VR-objektiver.

l Optimering i alle objektiver
Forestil dig den specielle situation, hvor fotografen bøjer sig for at
tage ekstreme nærbilleder af en blomst med et micro-objektiv.
Dette optagescenarie fortjener sine egne VR-parametre, så Nikon
foretog over 10.000 optagetest for at finindstille unikke algoritmer
for alle typer VR-objektiver. Det er endnu en grund til, at systemet
til vibrationsreduktion (VR) er indbygget i objektivet.

Nanokrystalbelægning minimerer ghosting- og
flareeffekter og skaber klare billeder

SWM

Compact SWM
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Billedsensor
Bevægelsesretning

VR slået fra

l Korrektion af sløring i objektivet til klarere søgerbilleder
og dobbelt algoritme
Nikons vibrationsreduktion (VR) er indbygget i objektivet.
Til forskel fra systemer, der er indbygget i kameraet, bevæges
kameraets sensor ikke med VR, hvilket giver dig en mere stabil
visning gennem søgeren og eliminerer den sløring, der ville
forekomme på selve billedet. En klar visning gør det nemmere
at kontrollere kompositionen og placere fokuspunktet korrekt.
Nogle fotografer kan begynde at føle sig ”søsyge”, når de i
længere tid ser gennem en søger, der er fuldt korrigeret for
sløring. For at undgå det har Nikon udviklet en unik algoritme,
som bruges, når udløserknappen er trykket halvt ned. Den første
algoritme styrer afhjælpningen af sløringen trinvist og på et lidt
lavere niveau end normalt. Når udløserknappen trykkes helt ned,
aktiveres algoritme nummer to for at maksimere kompensationen
for kamerarystelse under eksponering, så der opnås klare billeder.

Nikons originale Silent Wave-motor (SWM)
konverterer ”vandrende bølger” til rotati
onsenergi for at drive den optik, der bruges
til fokusering. De to SWM-objektivtyper –
ringtype og kompakt type – er specielt
valgt til at passe til det enkelte objektivs
specifikationer og design. Alle AF-S NIKKORobjektiver, der er udstyret med SWM,
foretager utrolig jævn, næsten lydløs og
behagelig autofokusering både ved almin
delig optagelse og i ekstreme optage
situationer som for eksempel fotografering
af sport og dyr.

VR-objektivenhed

NIKKORs nanokrystalbelægning, der er et resultat
Reflekteret lys
af Nikons arbejde med halvlederfremstillings Indfaldende lys
Traditionel
teknologi, er en antireflekterende belægning,
flerlagsbelægning
der benytter en belægning med ekstra lavt
Objektiv
brydningsforhold, som er udstyret med ultrafine
krystalpartikler i nanostørrelse*. Disse krystal
Uden belægning
partikler eliminerer reflektioner inden i objektivet
gennem hele spektret af synlige lysbølger (380 til Indfaldende lys
Reflekteret lys
780 nm) på måder, der langt overgår begræns
Nanokrystalbelægning
ningerne for traditionelle antireflekterende belæg
Objektiv
ningssystemer. Nanokrystalbelægningen løser
ikke alene problemet med ghostingeffekter,
Nanokrystalbelægning
der skyldes rødt lys, hvilket tidligere var utroligt
vanskeligt for tidligere systemer. Den reducerer
også effektivt ghosting- og flareeffekter
forårsaget af lys, der kommer diagonalt ind
i objektivet. Resultatet: mere klare billeder.
* En nanometer svarer til en milliontedel af en millimeter

(Fra venstre) Uden belægning, Nikon Super
Integrated Coating, Nanokrystalbelægning

ED-glas reducerer effektivt kromatisk aberration
ved stor forstørrelse

Asfærisk linse til effektiv korrektion af aberration

Nikon var verdens første kameraprodu
cent, der udviklede ED-glas (ED – ekstra
lav spredning), som kunne minimere
farvespredning forårsaget af prismer.
Sekundært
Dette ED-glas med lav spredning har også
spektrum
anormale spredningskarakteristika såsom
Normalt glas
kalciumfluoridkrystaller, der konsekvent
minimerer det sekundære spektrum.
For objektiver med normalt optisk glas
gælder det, at jo større brændvidden er,
Sekundært
jo sværere er det at korrigere den kroma
spektrum
tiske aberration, der forårsager farveskyg
ED-glas
ger. Nikons ED-glas, der effektivt kompen
serer for denne form for kromatisk
aberration, anvendes i en lang række NIKKOR-teleobjektiver,
hvilket medfører fremragende gengivelse. Nikon har også udviklet
Super ED-glas for at minimere aberration endnu mere. Se efter
Super ED-glas i AF-S NIKKOR 200 mm f/2G ED VRII.

Denne type linse har ikke-sfæriske overflader på den ene eller
begge sider af glasset for at eliminere visse typer linseaberration.
Disse asfæriske elementer er især nyttige til korrektion af
forvrængningen i vidvinkelobjektiver. Disse forvrængninger
forårsages af variationer i forstørrelsen af billedet, afhængigt
at afstanden fra den optiske aksel. Asfæriske linseelementer
korrigerer disse forvrængninger ved hele tiden at ændre
refraktionsindekset fra linsens centrum.
Siden 1960'erne har Nikons teknikere udviklet designteorier og
linsebehandlingsteknikker for at gøre den asfæriske linse endnu
bedre. I 1968 blev OP Fisheye-NIKKOR 10 mm f/5.6 det første
udskiftelige objektiv til spejlreflekskameraer med asfæriske linse
elementer. Siden da har asfæriske linser været en vigtig del af
NIKKOR-objektivserien, og hver ny tilføjelse til sortimentet har
betydet endnu bedre kontrast, opløsning og kompakt design.

HRI-linseelement – højrefraktivt brydningsindeks

M/A-indstilling til hurtigt skift fra AF til MF

Med et refraktivt brydningsindeks på over 2,0 kan én HRI-linse
levere samme effekt som den, der opnås med flere almindelige
glaselementer, og den kan kompensere for både billedfelt
krumning og sfæriske aberrationer. HRI-linser kan derfor sikre
fremragende optisk ydelse i selv et mere kompakt hus.

Ved ganske enkelt at dreje på fokusringen giver M/A-indstillingen
dig mulighed for at skifte fra autofokus til manuel fokus praktisk
talt uden forsinkelse. Dermed er det muligt at skifte til fin manuel
fokusering uden problemer, mens du ser gennem søgeren.

A/M-indstilling (autoprioriteret manuel)

Knap til skift af A-M-indstilling/
A/M-indstillingsring/A/M-indstillingsarm

Takket være en mekanisme, der er indbygget
i objektivhuset, foregår fokuseringsindstillingen
i indstillingen Manuel på samme måde, som
brugeren er vant til i traditionelle objektiver med
manuel fokus, nemlig ved at dreje f okusringen
med den rette kraft.

Denne indstilling gør det også muligt nemt at gå fra autofokus
til manuel fokus under AF-betjening. Følsomheden for indstil
lingsskift er imidlertid blevet ændret for at nedsætte risikoen for
utilsigtet skift til manuel fokus under optagelser.

n Nikon Super Integrated Coating

n NIKKOR-objektiver af G-typen

n Intern fokusering

Nikons unikke flerlagsbelægning på linser betyder
høj transmittans i et bredere område af bølgelæng
der. Selv for zoomobjektiver med et stort antal glas
elementer reducerer dette belægningssystem effek
tivt de ghosting- og flareeffekter, der ofte opstår i
situationer med modlys, så du opnår billeder med
høj kontrast og god gradering. Takket være eneståen
de farvebalance og gengivelse kan der opnås fremra
gende optisk ydelse. Ghosting- og flareeffekter, der
forårsages af interne reflektioner, som er specielle
for digitalkameraer, minimeres også effektivt. Dette
belægningssystem anvendes til alle nuværende
objektiver i NIKKOR-sortimentet.

Ved denne type objektiver vælges blændeåbningen
altid i kamerahuset, da der ikke er nogen blændering
på selve objektivet. Disse objektiver er udstyret med
D Signal, der sender afstanden mellem motivet og
kameraet til kamerahuset.

Ved brug af denne fokuseringsmetode opdeles alle
linseelementer i grupper forrest, i midten og bagest,
og kun den midterste gruppe bevæger sig for at
fokusere.

n Afrundet blændeåbning

Med Nikons bagfokuseringssystem (RF) opdeles alle
linseelementer i specifikke linsegrupper, og kun den
bageste linsegruppe bevæger sig for at fokusere.

n D Signal – en funktion til afstandsinformation
D står for Distance, dvs. afstand. Informationen om
motivets afstand til kameraet indhentes med en
indbygget indkoder, der er forbundet med objekti
vets fokusring. Denne information overføres deref
ter til kamerahuset med henblik på meget præcis
eksponeringskontrol i 3D-Color Matrix II/III-lysmåling
og i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash. Alle objek
tiver i AF-, AF-S-, PC- og PC-E-serien er udstyret
med afstandssignal.

Ved optagelse med en almindelig blændeåbning
forekommer der ofte slørede, polygonformede prik
ker på billeder af motiver med punktvise lyskilder
som for eksempel gadelygter eller feriebelysning om
natten. En afrundet blændeåbning skabes ved hjælp
af specielle blænderblade, der giver genstande, som
ikke er i fokus, en smuk og naturlig rund form.

Almindelig
blændeåbning

n Bagfokusering

n CRC-system
CRC-systemet (Close-Range Correction) er en af
Nikons vigtigste fokuseringsnyskabelser, fordi det
giver overlegen billedkvalitet ved optagelse på små
afstande, hvorved fokuseringsområdet øges. Takket
være CRC konfigureres linseelementer i et design
med ”flydende elementer”, hvor hver linsegruppe
bevæger sig uafhængigt af hinanden for at foretage
fokuseringen.

Afrundet
blændeåbning

29

SPECIFIKATIONER
Objektivnavn

Mindste
fokuserings
afstand [m] *1

Maksimalt
gengivelses
forhold [x]

Vægt (g)

Diameter x længde
(forlængelse fra
objektivfatning),
[mm]

Filter
gevindstørrelse
[mm]

22-29
22
22
22
22
22-32

0,24 (0,22)*3
0,3
0,28*6
0,28
0,28
0,33

1/5
1/8,3
1/6,7
1/4
1/4,6
1/6,7

460
465
970
680
745
370

82,5 x 87
82,5 x 90
98 x 131,5
82,5 x 125
82,5 x 106
82,5 x 82,5

77
77
—
77
77
77

7
9
7
7
7
7
9
9
7
9
9
9

22-36
22
22-36
22-38
22-38
22-36
22-32
22
22-29
22-32
22
22-38

0,38
0,36*7
0,28
0,28
0,45
0,5
0,45*8
0,38*9
0,38
0,5 (0,21)*5
0,45
0,5

1/4,6
1/5
1/3,2
1/3,2
1/5
1/4,5
1/3,2
1/3,7
1/4,5
1/5,9 (1/2)*5
1/4,2
1/3,2

485
755
265
205
420
565
830
900
465
545
710
800

72 x 85
85,5 x 110,5
73 x 79,5
70,5 x 74
76 x 89
77 x 96,5
83 x 120
83 x 133
78 x 82
78,5 x 82,5
84 x 103,5
83 x 114,5

67
77
52
52
67
72
77
77
72
72
77
77

Snap-on

28˚50'-8˚
28˚50'-8˚
28˚50'-5˚20'
22˚50'-8˚
22˚50'-5˚20'
22˚50'-5˚20'
20˚-8˚
20˚-4˚
8˚-4˚

7
9
9
9
9
9
9
9
9

22-32
22-32
22-29
22
32-40
32-45
22
32-40
32

1,1
0,95
1,4
1,4
1,5
1,5
1,8 (1,5)*4
2,3
2 (1,95)*3

1/4,4
1/3,5
1/3,6
1/8,6
1/4
1/3,9
1/7,1 (1/5,9)*4
1/4,8
1/3,7 (1/3,6)*3

335
255
530
1540 (1495)*11
745
425
1300
1360 (1210)*11
3275

73 x 99,5
68 x 79
76,5 x 123
87 x 205,5
80 x 143,5
74 x 116,5
87 x 187
91 x 171
124 x 365

52
52
58
77
67
62
77
77
52

Snap-on

114˚
94˚
84˚
84˚
75˚
74˚
—
63˚
62˚
46˚
46˚
47˚
46˚
28˚30'
28˚30'
28˚30'
23˚20'
18˚
13˚40'
12˚20'
8˚10'
8˚10'
6˚10'
5˚
4˚10'

90˚
70˚
61˚
61˚
53˚
53˚
44˚
44˚
44˚
31˚30'
31˚30'
31˚30'
31˚30'
18˚50'
18˚50'
18˚50'
15˚20'
12˚
9˚
8˚
5˚20'
5˚20'
4˚
3˚10'
2˚40'

7
7
9
7
7
7
7
9
7
9
7
7
7
9
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

22
22
16
22
16
22
22
16
22
16
16
16
22
16
16
16
16
16
22
22
22
32
22
22
22

0,2
0,25
0,25
0,3
0,25
0,25
0,3
0,3
0,25
0,45
0,45
0,45
0,45
0,85
0,8
0,85
0,9
1,1
1,5
1,9
2,3 (2,2)*3
1,45
2,9 (2,8)*3
4,0 (3,85)*3
5,0 (4,8)*3

1/6,7
1/8,3
1/5,6
1/8,9
1/4,6
1/5,6
1/6,1
1/5
1/4,2
1/6,8
1/6,8
1/6,7
1/6,6
1/8,3
1/8,1
1/9,2
1/7,7
1/7,1
1/6,6
1/8,1
1/6,4 (1/6,1)*3
1/3,7
1/6,3 (1/6,1)*3
1/6,9 (1/6,6)*3
1/7,4 (1/7,1)*3

670
270
620
270
330
205
200
600
205
280
230
185
155
595
350
380
640
815
760
2930
2900
1440 (1300)*11
4620
3880
5060

87 x 86,5
69 x 42,5
83 x 88,5
64,5 x 46
73 x 80,5
65 x 44,5
70 x 52,5
83 x 89,5
64,5 x 43,5
73,5 x 54
64,5 x 42,5
72 x 52,5
63,5 x 39
86,5 x 84
80 x 73
71,5 x 58,5
79 x 111
79 x 120
78,5 x 144
124 x 203,5
124 x 267,5
90 x 222,5
159,5 x 368
139,5 x 391
166 x 445

Gelatinefilter
62
77
52
67
52
52
67
52
58
52
58
52
77
67
62
72
72
72
52
52
77
52
52
52

—
180˚
—
39˚40'
39˚40'
—
23˚20'
12˚20'
84˚
51˚
28˚30'

180˚
107˚
38˚50'
26˚30'
26˚30'
18˚50'
15˚20'
8˚
61˚
34˚50'
18˚50'

7
7
7
9
7
9
9
9
9
9
9

22
22
22
32
32
32
32
32
32
32
32

0,14
0,25
0,163
0,185
0,219
0,286
0,314
0,5
0,21
0,253
0,39

1/5
1/10
1
1
1
1
1
1
1/2,7
1/2
1/2

305
290
235
425
440
355
750
1190
730
740
635

63 x 62,5
63 x 57
68,5 x 64,5
73 x 89
70 x 74,5
73 x 98,5
83 x 116
76 x 193
82,5 x 108
82,5 x 112
83,5 x 107

Gelatinefilter
Montering på bagsiden
52
62
62
52
62
62
77
77
77

Objektivkonstruktion
[grupper/elementer]

Billedvinkel
med kameraer
i FX-format

Billedvinkel
med kameraer
i DX-format

9/14
7/11
11/14
12/17
10/13
8/11

—
—
114˚-84˚
107˚-63˚
104˚-62˚
100˚-62˚

109˚-61˚
99˚-61˚
90˚-61˚
83˚-44˚
79˚-44˚
76˚-44˚

7
7
9
9
9
7

11/17
10/14
8/11
5/7
11/15
12/16
14/19
11/15
11/16
11/15
13/17
14/19

—
—
—
—
—
—
—
84˚-34˚20'
84˚-28˚30'
84˚-28˚30'
84˚-20˚20'
75˚-8˚10'

83˚-18˚50'
79˚-28˚50'
76˚-28˚50'
76˚-28˚50'
76˚-15˚20'
76˚-8˚
76˚-5˚20'
61˚-22˚50'
61˚-18˚50'
61˚-18˚50'
61˚-13˚20'
53˚-5˚20'

11/15
9/13
11/17
16/21
12/17
9/13
11/16
11/17
17/24

—
—
—
34˚20'-12˚20'
34˚20'-8˚10'
34˚20'-8˚10'
30˚10'-12˚20'
30˚10'-6˚10'
12˚20'-6˚10'

12/14
9/12
10/12
9/9
9/11
6/6
6/8
7/10
5/6
7/8
6/7
6/7
5/6
9/10
9/9
6/6
6/6
6/7
6/8
9/13
8/11
6/10
11/14
11/14
12/15
7/10
5/8
7/9
9/12
7/8
10/14
12/14
8/13
10/13
8/9
5/6

Antal
Mindste
blænderblade blændetrin

Type objektiv
dæksel

Modlysblænde*2

Objektivetui

HB-23 (medfølger)
HB-23 (medfølger)
Indbygget
HB-23 (medfølger)
HB-23 (medfølger)
HB-23 (medfølger)

CL-1118 (medfølger)
CL-S2 (ekstraudstyr)
CL-M3 (medfølger)
CL-1120 (medfølger)
CL-76 (medfølger)
CL-S2 (ekstraudstyr)

■ NIKKOR-OBJEKTIVER MED VIDVINKELZOOM [s. 4-7]
AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3.5-4.5G ED
AF-S DX ZOOM-NIKKOR 12-24 mm f/4G IF-ED
AF-S NIKKOR 14-24 mm f/2.8G ED
AF-S NIKKOR 16-35 mm f/4G ED VR
AF-S ZOOM-NIKKOR 17-35 mm f/2.8D IF-ED
AF ZOOM-NIKKOR 18-35 mm f/3.5-4.5D IF-ED

Snap-on
Snap-on
Påstik
Snap-on
Snap-on
Snap-on

■ NIKKOR-OBJEKTIVER MED NORMAL ZOOM [s. 8-11]
AF-S DX NIKKOR 16-85 mm f/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX ZOOM-NIKKOR 17-55 mm f/2.8G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR
AF-S DX ZOOM-NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G ED II
AF-S DX NIKKOR 18-105 mm f/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX NIKKOR 18-200 mm f/3.5-5.6G ED VRII
AF-S DX NIKKOR 18-300 mm f/3.5-5.6G ED VR
AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2.8G ED
AF-S NIKKOR 24-85 mm f/3.5-4.5G ED VR
AF ZOOM-NIKKOR 24-85 mm f/2.8-4D IF
AF-S NIKKOR 24-120 mm f/4G ED VR
AF-S NIKKOR 28-300 mm f/3.5-5.6G ED VR

Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on

HB-39 (medfølger)
CL-1015 (medfølger)
HB-31 (medfølger)
CL-1120 (medfølger)
HB-45 (ekstraudstyr) CL-0815 (ekstraudstyr)
HB-45 (ekstraudstyr) CL-0815 (ekstraudstyr) *12
HB-32 (medfølger)
CL-1018 (medfølger)
HB-35 (medfølger)
CL-1018 (medfølger)
HB-58 (medfølger)
CL-1120 (medfølger)
HB-40 (medfølger)
CL-M3 (medfølger)
HB-63 (medfølger)
CL-1118 (medfølger)
HB-25 (medfølger)
CL-S2 (ekstraudstyr)
HB-53 (medfølger)
CL-1218 (medfølger)
HB-50 (medfølger)
CL-1120 (medfølger)

■ NIKKOR-OBJEKTIVER MED TELEZOOM [s. 12-15]
AF-S DX VR ZOOM-NIKKOR 55-200 mm f/4-5.6G IF-ED
AF-S DX ZOOM-NIKKOR 55-200 mm f/4-5.6G ED (sort, sølv)
AF-S DX NIKKOR 55-300 mm f/4.5-5.6G ED VR
AF-S NIKKOR 70-200 mm f/2.8G ED VRII*9
AF-S VR ZOOM-NIKKOR 70-300 mm f/4.5-5.6G IF-ED
AF ZOOM-NIKKOR 70-300 mm f/4-5.6G (sort, sølv)
AF ZOOM-NIKKOR 80-200 mm f/2.8D ED*10
AF VR ZOOM-NIKKOR 80-400 mm f/4.5-5.6D ED*10
AF-S NIKKOR 200-400 mm f/4G ED VRII

Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on

HB-37 (medfølger)
HB-34 (medfølger)
HB-57 (medfølger)
HB-48 (medfølger)
HB-36 (medfølger)
HB-26 (medfølger)
HB-7 (ekstraudstyr)
HB-24 (medfølger)
HK-30 (medfølger)

CL-0918 (medfølger)
CL-0815 (medfølger)
CL-1020 (medfølger)
CL-M2 (medfølger)
CL-1022 (medfølger)
CL-S4 (ekstraudstyr)
CL-43A (medfølger)
CL-M1 (medfølger)
CL-L2 (medfølger)

Indbygget
HB-4 (ekstraudstyr)
HB-51 (medfølger)
HN-1 (ekstraudstyr)
HB-64 (medfølger)
HN-2 (ekstraudstyr)
HB-46 (medfølger)
HB-59 (medfølger)
HN-3 (ekstraudstyr)
HB-47 (medfølger)
HR-2 (ekstraudstyr)
HB-47 (medfølger)
HR-2 (ekstraudstyr)
HB-55 (medfølger)
HB-62 (medfølger)
HN-23 (medfølger)
Indbygget
Indbygget
Indbygget
HK-31 (medfølger)
HK-30 (medfølger)
Indbygget
HK-33 (medfølger)
HK-34 (medfølger)
HK-35 (medfølger)

CL-S2 (medfølger)
CL-S2 (ekstraudstyr)
CL-1118 (medfølger)
CL-0715 (ekstraudstyr)
CL-0915 (medfølger)
CL-0715 (ekstraudstyr)
CL-0913 (medfølger)
CL-1118 (medfølger)
CL-0715 (ekstraudstyr)
CL-1013 (medfølger)
CL-0715 (ekstraudstyr)
CL-1013 (medfølger)
CL-0715 (ekstraudstyr)
CL-1118 (medfølger)
CL-1015 (medfølger)
CL-0815 (ekstraudstyr)
CL-38 (ekstraudstyr)
CL-38 (ekstraudstyr)
CL-38 (medfølger)
CL-L1 (medfølger)
CL-L1 (medfølger)
CL-M2 (medfølger)
CT-404 (medfølger)
CT-504 (medfølger)
CT-607 (medfølger)

Ved brug af D5100, D5000, D3100,
D3000, D60 og kameraer i D40-serien
er autofokus mulig med AF-S- og AF-Iobjektiver med indbygget motor.

*1 Tætteste fokusafstand er afstanden fra
markeringen af kameraets fokusplan til
motivet.
*2 Modlysblændernes navne angiver
typen: HB (bajonet), HN (påskruning),
HK (påstik),HS (snap-on) og HR
(gummipåskruning).
*3 Tal i ( ) gælder for MF.
*4 Tal i ( ) gælder for makroindstilling.
*5 Tal i ( ) gælder for makroindstilling ved
85-mm-tele-ende.
*6 Ved mellem 18 og 24 mm.
*7 Ved 35 mm.
*8 Ved 300 mm.
*9 Ved mellem 35 og 50 mm.
*10 Monteringsgevind til stativ medfølger.
*11 Tal i ( ) er vægten uden
monteringsgevindet til stativ.
*12 Brug CL-0715 i stedet, hvis du bruger
modlysblænde HB-33.
*13 CRC-system
*14 Brug af shift og/eller tilt under visse
forhold kan forårsage vignettering.

■ NIKKOR-OBJEKTIVER MED FAST BRÆNDVIDDE [s. 16-21]
AF NIKKOR 14 mm f/2.8D ED
AF NIKKOR 20 mm f/2.8D*13
AF-S NIKKOR 24 mm f/1.4G ED
AF NIKKOR 24 mm f/2.8D
AF-S NIKKOR 28 mm f/1.8G
AF NIKKOR 28 mm f/2.8D
AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1.8G
AF-S NIKKOR 35 mm f/1.4G
AF NIKKOR 35 mm f/2D
AF-S NIKKOR 50 mm f/1.4G
AF NIKKOR 50 mm f/1.4D
AF-S NIKKOR 50 mm f/1.8G
AF NIKKOR 50 mm f/1.8D
AF-S NIKKOR 85 mm f/1.4G
AF-S NIKKOR 85 mm f/1.8G
AF NIKKOR 85 mm f/1.8D
AF DC-NIKKOR 105 mm f/2D
AF DC-NIKKOR 135 mm f/2D
AF NIKKOR 180 mm f/2.8D IF-ED
AF-S NIKKOR 200 mm f/2G ED VRII*10
AF-S NIKKOR 300 mm f/2.8G ED VRII*10
AF-S NIKKOR 300 mm f/4D IF-ED (sort, lysegråt)*10
AF-S NIKKOR 400 mm f/2.8G ED VR*10
AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR*10
AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR*10

Påstik
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Påstik
Påstik
Snap-on
Påstik
Påstik
Påstik

■ NIKKOR-OBJEKTIVER TIL SPECIALFORMÅL [s. 22-25]
AF DX Fisheye-NIKKOR 10,5 mm f/2.8G ED*13
AF Fisheye-NIKKOR 16 mm f/2.8D*13
AF-S DX Micro NIKKOR 40 mm f/2.8G
AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2.8G ED
AF Micro-NIKKOR 60 mm f/2.8D*13
AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3.5G ED VR
AF-S VR Micro-NIKKOR 105 mm f/2.8G IF-ED
AF Micro-NIKKOR 200 mm f/4D IF-ED*10*13
PC-E NIKKOR 24 mm f/3.5D ED*14
PC-E Micro NIKKOR 45 mm f/2.8D ED*13*14
PC-E Micro NIKKOR 85 mm f/2.8D*13*14
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Påstik
Påstik
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on
Snap-on

Indbygget
CL-0715 (medfølger)
Indbygget
CL-0715 (ekstraudstyr)
HB-61 (medfølger)
CL-0915 (medfølger)
HB-42 (medfølger)
CL-1018 (medfølger)
HN-22 (ekstraudstyr) CL-0815 (ekstraudstyr)
HB-37 (medfølger)
CL-1018 (medfølger)
HB-38 (medfølger)
CL-1020 (medfølger)
HN-30 (ekstraudstyr)
CL-45 (medfølger)
HB-41 (medfølger)
CL-1120 (medfølger)
HB-43 (medfølger)
CL-1120 (medfølger)
HB-22 (medfølger)
CL-1120 (medfølger)
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