NIKKOR-OBJEKTIVER

Nikkor-objektiver — uovertruffen ydelse, fuld

V

ed valg af udstyr til fotografering er en af de vigtigste

lerer hvert eneste aspekt af objektivproduktionen. Ved kun at

beslutninger, hvilket objektivsystem man ønsker at anven-

vælge de bedste råmaterialer og benytte de mest avancerede

de. For hovedparten af de professionelle fotografer er val-

fremstillings- og designteknikker fremstiller Nikon de præcisions-

get indlysende: Nikkor. Hvorfor? Fordi Nikkor-objektiver

udviklede linseelementer, der hjælper med at tage verdens bedste

giver uovertruffen skarphed, nøjagtig fokusering, rækkevidde og

billeder.

pålidelighed.

Denne kompromisløse holdning til hightech-produktion gælder

Det er der mange grunde til, ikke mindst fordi Nikon kontrol-

også objektivernes ydelse. Alle Nikkor-objektiver er designet, så
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Nikonteknologi

Tradition for uovertruffen ydelse –
Nikkor-objektiver
ikon begyndte at fremstille objektiver under navnet Nikkor i 1933, og siden da er der

N

solgt mere end 38 millioner objektiver på verdensplan. I årenes løb har vores store fokus
på kvalitet og nyskabelse banet vejen for mange gennembrud i fotobranchen.
For eksempel lancerede Nikon Nikkor Auto 24 mm f/2.8 med Nikons revolutionerende
CRC-system (Close-Range) i 1967, og Nikon begyndte at producere asfæriske linser i
1968. Desuden udviklede Nikon ED-glas (Extra-low Dispersion), som først så dagens lys
i 300 mm f/2.8 ED Nikkor-teleobjektivet i 1972, og som nu benyttes til mange andre Nikkorobjektiver. Og i 2003 fremstillede Nikon AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24 mm f/4G IF-ED, der er
det første specialudviklede objektiv til Nikon DX-Format digitale spejlreflekskameraer i den
nye DX Nikkor-serie.
Dette er blot nogle få af de mange præstationer inden for objektivdesign, der understreger
Nikons position som verdens førende producent af udstyr til professionel fotografering. I det
følgende finder du detaljerede tekniske oplysninger, som hjælper dig med at forstå, at
Nikkor-objektiverne har en suveræn ydelse og derfor passer perfekt til dit
Nikon-spejlreflekskamera.

Optisk design via computer

Starten på det hele –
Nikons glasværk
For at fremstille de bedste linseelementer skal man starte med
de bedste optiske linser. For at
sikre det gør Nikon som kun få
andre – glasset til næsten alle
Nikkor-objektiver fremstilles på
Nikons eget glasværk. Det betyder, at vores objektivdesignere
har over 200 typer glas, de kan
vælge mellem, hvilket giver dem
utrolig mange valgmuligheder,
så de kan vælge lige præcis det
rette optiske glas til deres
behov.
Hvis opgaven kræver objektivegenskaber, der endnu ikke
findes, arbejder glasteknikerne
på at finde en løsning - hvilket
ofte resulterer i udvikling af nye
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typer glas. Det var netop sådan,
Nikon udviklede ED-glas (Extralow Dispersion) i 1972 - for at
opfylde
designkravene
til
Nikkor-super-teleobjektiver.
Objektivkonstruktion
Nikkor-linseelementernes uforlignelige håndværksmæssige
udførelse matches til fulde af de
strukturer, der huser dem. Der
anvendes kun de bedste materialer til den mekaniske konstruktion af objektiverne.
Skruefladerne i nogle objektiver
er udført i fine metallegeringer
og polykarbonat. De indvendige
og udvendige fatninger fremstilles med maksimal præcision,
hvilket resulterer i den jævne
objektivbevægelse, der er kendetegnende for Nikkor-objek-

tiverne. Bajonetten er også
fremstillet i tilsvarende materialer.
Computere og objektivdesign
Nikons designere benytter de
sidste nye computere og Nikons
egen software til at finde det
optiske design for hver enkelt
objektiv. Når disse data kombineres med den årelange erfaring, er resultatet de bedst mulige spejlrefleksobjektiver.
Der anvendes også computerassisteret designsimulering
for at sikre optimal præcision i
de optiske og mekaniske dele i
alle objektiver og for at kvalitetssikre samleprocessen for objektiverne. Computerne kan dermed identificere problematiske

Råmaterialer til
optiske glas

Eftersyn af glasblokke

områder, hvilket medfører et forbedret overordnet objektivdesign og sikrer suveræn ydelse i
det færdige produkt.
Elektronik – nyskabelse
med mikrocomputer giver
præcis ydelse
De nylige fremskridt i computerbranchen spiller en afgørende
rolle i både sammensætningen
og designet af Nikkor-objektiverne. Ud over suveræn optik
indeholder alle AF Nikkor en indbygget mikrocomputer. Denne
mikrocomputer arbejder sammen med Nikons AF-kameracomputersystem om at levere
oplysninger, der sikrer hurtigt
autofokus, Matrix-lysmåling,

Nikons F-bajonet. Dette legendariske design sikrer, at dit
Nikon-kamera er kompatibelt
med de fleste Nikkor-objektiver,
og at dit Nikon-udstyr kan
opgraderes til fremtidige nyskabelser.
Desuden kan F-bajonetten
præstere noget, intet andet
design kan tilbyde. Den er kompatibel med begge typer objektivstyringssystemer - det traditionelle mekaniske AF-koblingsdesign til vidvinkel- og standardzoom og Nikons eksklusive
SWM-system (Silent Wave
Motor), som benyttes til de mest
avancerede Nikkor-superteleobjektiver. Dette er blot ét eksempel på, hvorfor Nikons F-bajonet

Justering af den optiske akse

Belægning af objektiver

afbalanceret udfyldningsflash og
andre Nikon-nyskabelser til
spejlreflekskameraer.
Kun Nikkor-objektiver er
udviklet til eksisterende og fremtidige spejlreflekskameraer fra
Nikon baseret på oplysninger og
viden, som man udelukkende
finder hos Nikon – inklusive
autofokuseringsparametre. Det
kan ingen andre objektivproducenter garantere.
Nikons F-bajonet – med
tradition for kontinuitet
og kompatibel med
nyskabelser
Introduktionen af den oprindelige Nikon F markerede også lanceringen af den måske vigtigste
teknologiske nyskabelse —

OTF (Optical Transfer Function),
som evaluerer objektivets
opløsningsevne og kontrast. For
at kunne udføre denne test har
Nikon udviklet NOA (Nikon OTF
Analyser).
Ud over disse kompromisløse test garanterer Nikons teknikere også slutproduktets ydelse, da alle objektiver gennemgås minutiøst. Teknikerne kontrollerer og sikrer den mekaniske
konstruktion, elektronikken, AFbevægelsen, zoom- og blændemekanismerne og objektivets
opløsning. Alt dette sikrer, at
objektivet fungerer, som det
skal, og har den enestående
optiske ydelse og pålidelighed,
der gør Nikkor-objektiver til den

fortsat er en integreret del af
Nikons design af kameraudstyr.
Pålidelighed – holdbare
objektiver
Alle Nikkor-objektiver fremstilles
med henblik på at opfylde branchens strengeste krav. Det optiske glas granskes nøje for at
sikre, at det er fri for fejl, hvorefter det omsmeltes, støbes, slibes, poleres og får en hård
belægning, så resultatet er et af
verdens bedste linseelementer.
Efter præcis montering i objektiverne gennemgår linseelementerne og deres samlinger en
række test og eftersyn, inklusive
analyser af vibration og temperaturmodstandsdygtighed. En
af disse test vedrører objektivets

Kontrol af opløsningen

professionelle fotografs valg verden over.
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Designet til at være verdens bedste objektiver

ED glas

ED-glas – en
afgørende del af
Nikkor-teleobjektiverne
Nikon udviklede ED-glas
(Extra-low Dispersion)
med henblik på at gøre
det muligt at fremstille
objektiver, der giver
suveræn skarphed og
farvekorrektion ved at minimere
den kromatiske aberration.
Kromatisk aberration er kort
fortalt en form for billed- og farvedispersion, der forekommer,
når lysstråler af varierende bølgelængde trænger gennem det
optiske glas. Tidligere krævede
udbedring af dette problem i
teleobjektiver særlige optiske

De giver utrolig skarphed og
kontrast selv ved den største
blændeåbning. Nikkors EDserie er således et godt eksempel på, hvordan Nikon skiller sig
ud fra mængden, hvad angår
nyskabelse og ydelse inden for
objektiver.
Nikons Super
Integrated Coating
sikrer exceptionel ydelse
For at forbedre de optiske linseelementers ydelse benytter
Nikon en eksklusiv multilagsobjektivbelægning, der hjælper
med at reducere sløringen til et
ubetydeligt niveau.
Nikons Super Integrated
Coating giver en række fordele,

Sekundært spektrum

Normalt glas

ED-glas

elementer, der giver unormale
forvrængningsegenskaber
–
især calciumfluoridkrystaller.
Fluorit revner imidlertid nemt og
er følsomt over for temperaturændringer, der kan have en
negativ virkning på fokuseringen
ved at ændre objektivets brydningsindeks.
Derfor lagde Nikons designere og teknikere hovedet i blød
og udviklede ED-glas, som giver
alle fordelene, men ingen af
ulemperne ved calciumfluoridbaseret glas. Med denne nyskabelse udviklede Nikon flere typer
ED-glas, der er egnet til forskellige objektiver.
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Nanokrystalbelægning
Nanokrystalbelægningen er en
antireflekterende belægning, der
oprindeligt stammer fra udviklingen af NSR-halvledere (Nikon
Step and Repeat). Dette fjerner
stort set al refleksion fra interne
linseelementer på en lang række
bølgelængder og er særligt
effektivt til at reducere sløring
med ultra-vidvinkelobjektiver.
Nanokrystalbelægningen benytter flere lag af Nikons enestående belægning med ekstra lavt
brydningsindeks, der anvender
ultrafine krystalliserede partikler i
nanostørrelse (1 nanometer svarer til 1/1.000.000 mm). Nikon er

seelementer. Præcisionsslebne
asfæriske linseelementer symboliserer på bedste vis kunsten
ved fremstilling af objektiver, som
kræver ekstremt strenge produktionsstandarder.
Hybridobjektiver fremstilles i
specialplast, som formstøbes på
optisk glas. Asfæriske linser med
formstøbt glas fremstilles ved at
formstøbe en unik type optisk
glas vha. en særlig metalstøbeteknik.
CRC-system
CRC-systemet (CloseRange Correction) er en af
Nikons vigtigste fokuseringsnyskabelser, da det giver suveræn
billedkvalitet ved tæt fokuse-

Asfæriske linseelementer

deriblandt minimeret refleksion i
det bredere bølgelængdeinterval og suveræn farvebalance og
farvegengivelse, selv med
Nikkor med et stort antal elementer. Det er også effektivt til
at minimere sløring forårsaget af
interne refleksioner fra billedsensorerne i Nikons digitale spejlreflekskameraer. Desuden skræddersys Nikons multilagsbelægningsproces til hvert enkelt
objektivs design. Antallet af
belægninger, der påføres hvert
linseelement, beregnes nøje, så
det passer til den anvendte type
objektiv og glas, og sikrer den
ensartede farvebalance, der er
kendetegnende for Nikkorobjektiverne. Resultatet er
objektiver, der opfylder meget
højere standarder end resten af
branchen.

nu stolte af at kunne præsentere
en nyhed ved at benytte denne
belægningsteknologi på en lang
række objektiver til brug i optiske
produkter til den private forbruger.
Asfæriske linseelementer
Nikon lancerede det første
objektiv til fotografering med
asfæriske linseelementer i 1968.
Hvad er det, der gør dem anderledes? Asfæriske linser eliminerer stort set problemet med
asymmetrisk aberration og
andre former for objektivaberration – selv ved brug med den
største blændeåbning. De er
særligt egnede til at rette forvrængning fra vidvinkelobjektiver.
Desuden betyder brug af asfæriske linser, at objektivet får et lettere og mindre design. Nikon
anvender tre slags asfæriske lin-

ringsafstand og øger fokusområdet.
Med CRC konfigureres linseelementerne i et design med "flydende elementer", hvor hver
linsegruppe bevæger sig uafhængigt af de andre for at opnå
fokusering. Det giver en suveræn
objektivydelse selv ved fotografering på tæt hold.
CRC-systemet benyttes til
fiskeøjeobjektiver, vidvinkelobjektiver, Micro-objektiver og udvalgte Nikkor-teleobjektiver af
mellemlang brændvidde.
IF-teknologi
(internt fokus)
Forestil dig at kunne fokusere et
objektiv uden at ændre størrelsen. Det kan man med Nikons
IF-teknologi. Al intern optisk
bevægelse begrænses til den
indvendige del af objektivet, som
ikke skydes ud. Det giver en

Asfærisk linse

: Optisk bane for normal linse
: Optisk bane for asfærisk
linse

mere kompakt og let konstruktion samt tættere fokuseringsafstand. Desuden benyttes der en
mindre og lettere fokuseringsgruppe for at opnå hurtigere
fokusering. IF-systemet benyttes
til de fleste Nikkor-teleobjektiver
og udvalgte Nikkor-objektiver
med zoom.
RF-teknologi
Med Nikons RF-system
(bagfokusering) opdeles alle linseelementerne i bestemte objektivgrupper, hvor kun den bageste
gruppe bevæges i forbindelse
med fokusering. Dette gør autofokuseringen hurtigere og nemmere.

3D Multi-Sensor afbalanceret
udfyldningsflash.
Bemærk! Nikkor-objektiver af type D og G leverer afstandsoplysninger til følgende kameraer:
Automatisk eksponering: F6, F5, F100, F90X,
F80, F75, F70, F65, F60, F55, F50, PRONEA S,
PRONEA 600i, D2-serien, D1-serien, D200,
D100, D70s/D70, D50 og D40X/D40.
Flashstyring: F6, F5, F100, F90X, F80, F75, F70,
D2-serien, D1-serien, D200, D100, D70s/D70,
D50 og D40X/D40.

Silent Wave-motor
Nikons AF-S-teknologi
er endnu en årsag til, at professionelle fotografer kan lide Nikkorteleobjektiverne. AF-S Nikkorobjektiverne benytter Nikons
SWM, som konverterer "vandrebølger" til rotationsenergi for at
fokusere optikken. Dette muliggør hurtig autofokusering, der er
ekstremt hurtig og støjsvag.

DX Nikkor
Kompakte og
lette DX Nikkor-objektiver
med en min- VR-objektivenhed
dre billedcirkel
er udviklet specielt til Nikons
digitale spejlreflekskameraer –
D2-serien, D1-serien, D200,
D100, D70s/D70, D50 og D40X/
D40. De er det ideelle valg til
fotografering af landskaber og
større motiver med Nikons digitale spejlreflekskameraer i DXformat.
Bemærk! Vi anbefaler ikke brug af DX Nikkor
til kameraer i 35 mm- (135) eller IX240-format.

Kamera til zoom-mekanisme

CRC (AF 24 mm f/2.8D)

Fokuserings-objektivgrupper

IF (AF-S 300 mm f/2.8D IF-ED II)

RF (AF DC 135 mm f/2D)

AF DC-Nikkorobjektiver – unikke
Nikkor-objektiver til
unikke portrætter
AF
DC-Nikkor-objektiverne
benytter Nikons eksklusive
Defocus-teknologi. Det betyder,
at fotograferne kan styre graden
af sfærisk aberration i forgrunden eller baggrunden ved at
dreje objektivets mellemring. Det
giver en afrundet sløring af
områderne uden fokus, som er
ideel til portrætter. Der findes
ikke andre objektiver i verden,
som benytter denne specielle
teknik.
Afstandsoplysninger
D- og G-Nikkor-objektiver
videresender oplysninger om
afstanden fra motivet til kameraet til AF Nikon-kamerahusene.
Dette muliggør nye funktioner
såsom 3D Matrix-lysmåling og

M/A-indstilling
AF-S Nikkor-objektiver
benytter Nikons eksklusive M/Aindstilling, der gør det muligt at
skifte fra autofokus til manuel
betjening stort set uden forsinkelse – selv ved AF-servo-brug
og uanset den benyttede AFindstilling.
Modvirkelse af
rystelser (VR)
Dette nyskabende VR-system
minimerer uskarpe billeder, der
skyldes kamerarystelser, og svarer til at benytte en lukkertid, der
er tre blændetrin (otte gange)
hurtigere.* Dette muliggør håndholdt fotografering i skumringen,
om natten og selv indendørs ved
svag belysning. Objektivets VRsystem registrerer også automatisk, når fotografen panorerer –
der kræves ingen speciel indstilling.
* Fastslået i Nikons test.

SWM

Nikonteknologi
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DX Nikkor – særlige
egenskaber

D

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

© Tim Andrew

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

© Toshiaki Kaneto

DXNikkor-objektiver

en nyeste tilføjelse til Nikons
imponerende
udvalg
af
Nikkor-objektiver, DX Nikkorserien, blev udviklet til professionelle brugere og avancerede amatørbrugere af digitale spejlreflekskameraer, der havde behov for en
højere optisk ydelse. Populariteten
af Nikons digitale spejlreflekskameraer er øget betydeligt, og Nikon
har leveret en nyskabelse af den
kaliber, man ville forvente sig af en
af verdens førende leverandør af
optisk teknologi.
Nikon udviklede DX
Nikkor-serien for at give ejerne af
Nikons digitale spejlreflekskameraer i DX-format større vidvinkeldækning For eksempel giver montering af et 14 mm-vidvinkelobjektiv
i 35 mm-formatet på et digitalkamera en billedvinkel, der svarer til et
21 mm-objektiv — hvilket eliminerer fordelen ved vidvinkeldækning.
DX Nikkor, de første udskiftelige
objektiver, der er beregnet til brug
med Nikons digitale spejlreflekskameraer i DX-format, giver
brugerne mulighed for vidvinkelfotografering i en kompakt og let
pakke.
Nikon tilbyder ni DX
Nikkor-objektiver – Nikkor-objektiver med forskellig zoom og
10,5 mm fiskeøje — som kan
benyttes til en række forskellige
optageforhold. Ud over objektiver
med populære brændvidder inkluderer sortimentet nye zoomobjektiver med telefoto, der kan køres
op til 200 mm ud (svarende til 300
mm i 35 mm-format). Det 18-200
mm-objektivet har imponerende
11,1x zoom.

Bemærk! Vi anbefaler ikke brug af DX
Nikkor-objektiver til kameraer i
35 mm- (135) eller IX240format.
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AF DX Fisheye-Nikkor 10.5 mm f/2.8G ED* e d s C

Fiskeøjeobjektiv, der fylder hele billedet, til brug
med Nikons digitale spejlreflekskameraer
• Fiskeøjebilleder, der fylder hele billedet, med en billedvinkel på 180˚ (diagonalt)
• ED-glas
• Fokuserer ned til 0,14 m

: ED-glas
: Asfæriske linseelementer

Objektivkonstruktion: 10 elementer i 7 grupper
Tætteste fokusering: 0,14 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mm-format
(135) svarende til 16 mm
Filtergevind: Til montering bagtil, 27 mm
Modlysblænde: Indbygget
Størrelse: 63 x 62,5 mm Vægt: 305 g

AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24 mm f/4G IF-ED* (2,0x) e a i d S M s C
Objektiv med ultra-vidvinkelzoom til brug
med Nikons digitale spejlreflekskameraer
• Asfæriske linse- og ED-glas-elementer
• Indbygget Silent Wave-motor giver ekstremt
hurtig og lydsvag betjening
• M/A-indstilling gør det muligt at skifte hurtigt
mellem automatisk og manuelt fokus
• Let og kompakt design

Objektivkonstruktion: 11 elementer i 7 grupper
Tætteste fokusering: 0,3 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mm-format
(135) svarende til 18-36 mm
Filtergevind: 77 mm
Modlysblænde: HB-23 (medfølger)
Størrelse: 82,5 mm x 90 mm Vægt: 465 g

AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55 mm f/2.8G IF-ED* (3,2x) e a i d S M s C
Objektiv med vidvinkelzoom til brug med
Nikons digitale spejlreflekskameraer
• Asfæriske linse- og ED-glas-elementer
• Indbygget Silent Wave-motor giver ekstremt
hurtig og lydsvag betjening
• M/A-indstilling gør det muligt at skifte hurtigt
mellem automatisk og manuelt fokus
• Let og kompakt design

Objektivkonstruktion: 14 elementer i
10 grupper Tætteste fokusering: 0,36 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mm-format
(135) svarende til 25,5-82,5 mm
Filtergevind: 77 mm
Modlysblænde: HB-31 (medfølger)
Størrelse: 85,5 x 110,5 mm Vægt: 755 g

AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6G ED II* (3,0x) e a d S s C
Prismæssigt overkommeligt objektiv med
vidvinkelzoom til brug med Nikons digitale
spejlreflekskameraer
• Ultrakompakt og let (205 g)
• Asfæriske linse- og ED-glas-elementer
• Nyudviklet og kompakt Silent Wave-motor
• Fokuserer på helt ned til 0,28 m

Objektivkonstruktion: 7 elementer i 5 grupper
Tætteste fokusering: 0,28 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: svarer omregnet
til 27-82,5 mm i 35 mm-format (135)
Filtergevind: 52 mm
Modlysblænde: HB-33
Størrelse: 69 x 74 mm
Vægt: 205 g

* Nikkor af type G har ikke nogen blændering. Blændeværdien vælges på kameraets hus.
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AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70 mm f/3.5-4.5G IF-ED* (3,8x) e a i d S M s C
Højtydende objektiv med vidvinkelzoom til brug
med Nikons digitale spejlreflekskameraer
• Asfæriske linse- og ED-glas-elementer
• Indbygget Silent Wave-motor giver ekstremt
hurtig og lydsvag betjening
• M/A-indstilling gør det muligt at skifte hurtigt
mellem automatisk og manuelt fokus
• Let og kompakt design

Objektivkonstruktion: 15 elementer i 13 grupper
Tætteste fokusering: 0,38 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mm-format
(135) svarende til 27-105 mm
Filtergevind: 67 mm
Modlysblænde: HB-32 (medfølger)
Størrelse: 73 x 75,5 mm Vægt: 390 g

AF-S DX Zoom-Nikkor 18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED* (7,5x) e a i d S s C
Højtydende zoomobjektiv med Silent Wavemotor til brug med Nikons digitale
spejlreflekskameraer
• Indbygget Silent Wave-motor giver ekstremt
hurtig og lydsvag betjening
• Asfæriske linser og ED-glaselement
• Syv-blads afrundet blændeåbning
• Kraftfuldt objektiv med 7,5x zoom

Objektivkonstruktion: 15 elementer i 13 grupper
Tætteste fokusering: 0,45 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mm-format
(135) svarende til 28-200 mm
Filtergevind: 67 mm Modlysblænde:
Mål: 73,5 x 865 mm Vægt: 385 g

AF-S VR DX Zoom-Nikkor 18-200 mm f/3.5-5.6G IF-ED* (11,1x) e a i d S M s B C
Højtydende zoomobjektiv med VR II til brug
med Nikons digitale spejlreflekskameraer
• VR II-systemet svarer til at bruge en lukkertid,
der er fire blændetrin hurtigere**
• To ED-glaselementer
• Indbygget Silent Wave-motor giver ekstremt
hurtig og lydsvag betjening
• M/A-indstilling gør det muligt at skifte hurtigt
mellem automatisk og manuelt fokus
• Syv-blads afrundet blændeåbning
** Fastslået i Nikons test.

Objektivkonstruktion: 16 elementer i 12
grupper Tætteste fokusering: 0,5 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: svarer
omregnet til 27-300 mm
Filtergevind: 72 mm
Modlysblænde: HB-35 (medfølger)
Størrelse: 77 x 96,5 mm
Vægt: 560 g

AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED* (3,6x) e i d S s B C
Prismæssigt overkommeligt zoomobjektiv
med VR til brug med Nikons digitale
spejlreflekskameraer
• VR-systemet svarer til at bruge en lukkertid,
der er tre blændetrin hurtigere**
• Nyudviklet og kompakt Silent Wave-motor
• Et ED-glaselement medvirker til at minimere
kromatisk aberration
• Syv-blads afrundet blændeåbning
** Fastslået i Nikons test.

Objektivkonstruktion: 15 elementer
i 11 grupper Tætteste fokusering: 1,1 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: svarer
omregnet til 82,5-300 mm i 35 mm-format
Filtergevind: 52 mm Modlysblænde: HB-37
Mål: 73 x 99,5 mm
Vægt: 335 g

AF-S DX Zoom-Nikkor 55-200 mm f/4-5.6G ED* (3,6x) e d S s C
Prismæssigt overkommeligt, højtydende
zoomobjektiv til brug
• Ultrakompakt og let (255 g)
• To ED-glaselementer
• Nyudviklet og kompakt Silent Wave-motor
• Ni-blads afrundet blændeåbning

*Nikkor af type G har ikke nogen blændering. Blændeværdien vælges på kameraets hus.
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Objektivkonstruktion: 13 elementer i 9 grupper
Tætteste fokusering: 0,95 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: svarer omregnet til
82,5-300 mm i 35 mm-format (135)
Filtergevind: 52 mm
Modlysblænde: HB-34 (medfølger)
Størrelse: 68 x 79 mm
Vægt: 255 g

AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED

©Tim Andrew

AF Zoom-Nikkor-objektiver
– særlige egenskaber

N

AF Nikkor-objektiver

zoom

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

© John Shaw

med
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ikon tilbyder mere end et dusin
AF Zoom-Nikkor-objektiver,
som alle er enestående.
Nedenstående oplysninger giver
dig lidt ide om, hvilke objektiver der
er bedst egnet til dit formål.
Det mest indlysende udgangspunkt ved overvejelse af et zoomobjektiv er brændvidden, da den
bestemmer brugsområdet. Har du
brug for et godt standardzoom til
teleområdet vidvinkel til mellem?
Hvis du ønsker større vidvinkeldækning, er 17-35 mm og 18-35
mm de foretrukne objektiver hos
landskabsfotografer og andre, der
fotograferer store motiver. En tredje
mulighed er de mere kraftfulde
objektiver som f.eks. 70-300 mm
eller 80-400 mm. De er ideelle til
fotografering af sport og action og
til at tage billeder af personer på
afstand.
Og hvis du har behov for virkelig kraftig zoom, giver 24-120 mmobjektivet et zoomforhold på 5x.
Dette objektiv er ikke alene alsidigt,
men også kompakt.
Den hastighed eller største
arbejdsblænde, et objektiv giver, er
en anden afgørende faktor. Der
findes flere AF Zoom-Nikkor-objektiver med vidvinkelzoom, mellemzoom og kraftfuld telezoom med
en hurtig f/2.8, som helt sikkert
passer til dine behov. AF-S 17-35
mm f/2.8D IF-ED, AF-S 2870 mm f/2.8D IF-ED og AF-S VR
70-200 mm f/2.8G IF-ED er alle
ideelle til håndholdt fotografering
ved svag belysning.
De fleste AF Zoom-Nikkorobjektiver giver også mulighed
for makrofokusering. Objektiverne
med de højeste gengivelsesforhold
er 24-85 mm f/2.8-4D IF og VR
70-200 mm f/2.8G IF-ED (1/3.7).

© Steven Yee Pui Chung
AF Zoom-Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED

AF-S Zoom-Nikkor 17-35 mm f/2.8D IF-ED (2,1x) e a i d S M s
Et højtydende objektiv med ultravidvinkelzoom og SWM
• Asfæriske linse- og ED-glas-elementer
• Tætteste fokusering på 0,28 m i hele zoomområdet
• M/A-indstilling gør det muligt at skifte
hurtigt mellem automatisk og manuelt fokus
• Ni-blads afrundet blændeåbning

: ED-glas
: Asfæriske linseelementer

Objektivkonstruktion: 13 elementer i
10 grupper Tætteste fokusering: 0,28 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mmformat (135) svarende til 25,5-52,5 mm
Filtergevind: 77 mm
Modlysblænde: HB-23 (medfølger)
Størrelse: 82,5 x 106 mm
Vægt: 745 g

AF Zoom-Nikkor 18-35 mm f/3.5-4.5D IF-ED (1,9x) e a i d s
Bærbart objektiv med ultra-vidvinkelzoom
• Asfæriske linse- og ED-glas-elementer
• Fokuserer ned til 0,33 m
• IF-teknologi (internt fokus)
• Syv-blads afrundet blændeåbning

Objektivkonstruktion: 11 elementer i
8 grupper Tætteste fokusering: 0,33 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mm-format
(135) svarende til 27-52,5 mm
Filtergevind: 77 mm
Modlysblænde: HB-23 (medfølger)
Størrelse: 82,5 x 82,5mm Vægt: 370 g

AF Zoom-Nikkor 24-85 mm f/2.8-4D IF (3,5x) a i d s

Højtydende objektiv med standardzoom
til alt fra landskaber til portrætter
• Hurtig største blænde på f/2.8 ved brændvidde
på 24 mm
• Giver et maksimalt gengivelsesforhold på
1:2 fra 35-85 mm
• Asfæriske linseelementer af hybridtypen
med formstøbt glas
• Ni-blads afrundet blændeåbning

Objektivkonstruktion:
15 elementer i
11 grupper Tætteste
fokusering: 0,5 m (0,21 m ved makroindstillingen) Billedvinkel i Nikon DX-format:
35 mm-format (135) svarende til 36127,5 mm Filtergevind: 72 mm
Modlysblænde: HB-25 (medfølger)
Størrelse: 78,5 x 82,5 mm
Vægt: 545 g
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: ED-glas
: Asfæriske linseelementer

AF-S VR Zoom-Nikkor 24-120 mm f/3.5-5.6G IF-ED* (5,0x) e a i d S M s B
Højtydende vidvinkel-zoomobjektiv med
SWM og VR-system
• SWM giver ekstremt hurtig og lydsvag
betjening
• VR-systemet svarer til at bruge en lukkertid,
der er tre blændetrin hurtigere (ved 120 mm)**
• Kraftfuldt objektiv med 5x zoom
• To asfæriske linser og to ED-glaselementer
** Fastslået i Nikons test.
Bemærk! VR kan benyttes til Nikon F6, F5, F80, F75, F65, D2-serien,
D1-serien, D200, D100, D70s/D70, D50 og D40X/D40.

Objektivkonstruktion: 15 elementer i
13 grupper Tætteste fokusering: 0,5 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mmformat (135) svarende til 36-180 mm
Filtergevind: 72 mm
Modlysblænde: HB-25 (medfølger)
Størrelse: 77 x 94 mm
Vægt: 575 g

AF-S Zoom-Nikkor 28-70 mm f/2.8D IF-ED (2,5x) e a i d S M s
Et højtydende objektiv med standardzoom og SWM
• To ED-glaselementer og formstøbte
asfæriske linse-elementer
• Suveræn optisk ydelse
• M/A-indstilling gør det muligt at skifte
hurtigt mellem automatisk og manuelt
fokus
• Ni-blads afrundet blændeåbning

Objektivkonstruktion: 15 elementer i
11 grupper Tætteste fokusering: 0,7 m
(0,5 m ved makroindstillingen)
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mmformat (135) svarende til 42-105mm
Filtergevind: 77 mm
Modlysblænde: HB-19 (medfølger)
Størrelse: 88,5 x 121,5 mm
Vægt: 935 g

AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200 mm f/2.8G IF-ED* (2,9x) e i d S M s B
Kompakt, let og hurtigt tele-zoomobjektiv af
type G med modvirkelse af rystelser
• Indbygget Silent Wave-motor giver
ekstremt hurtig og lydsvag AF-betjening
• VR-systemet svarer til at bruge en lukkertid,
der er tre blændetrin hurtigere (otte gange)**
• To VR-indstillinger: [NORMAL] og [AKTIV]
• Fem ED-glaselementer
** Fastslået i Nikons test.
Bemærk! VR kan benyttes til Nikon F6, F5, F100, F80, F75, F65, D2-serien,
D1-serien, D200, D100, D70s/D70, D50 og D40X/D40.

Objektivkonstruktion: 21 elementer i
15 grupper Tætteste fokusering: 1,5 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mmformat (135) svarende til 105-300 mm
Filtergevind: 77 mm
Modlysblænde: HB-29 (medfølger)
Størrelse: 87 x 215 mm

Vægt: 1.470 g (1.395 g uden stativfod)

* Nikkor af type G har ikke nogen blændering. Blændeværdien vælges på kameraets hus.
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Nikkor af type G er kompatibel med alle eksponeringsindstillinger på Nikon F6, F5, F100, F80, F75, F65, F60, F55, F50, F-401-serien,
PRONEA 600i, PRONEA S, D2-serien, D1-serien, D200, D100, D70s/D70, D50 og D40X/D40 samt indstillingerne [P] og [S] på F4,
F90-serien, F70, F-801-serien og F-601M. Andre kameraer er ikke kompatible.

AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200 mm f/2.8G IF-ED

© David Mendelsohn

© Arthur Meyerson
AF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6G

AF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6G* (4,3x) d s
Kraftigt G-teleobjektiv med zoom
• Ni-blads afrundet blændeåbning
• Leverer afstandsoplysninger til AF Nikon-kameraer

AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED* (4,3x)

Objektivkonstruktion:
13 elementer i
9 grupper
Tætteste
fokusering: 1,5 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mmformat (135) svarende til 105-450 mm
Filtergevind: 62 mm
Modlysblænde: HB-26 (medfølger)
Størrelse: 74 x 116,5 mm Vægt: 425 g

e i d S M s B

Et højtydende teleobjektiv med VR II
• Indbygget Silent Wave-motor giver ekstremt hurtig
og lydsvag betjening
• VR II-systemet svarer til at bruge en lukkertid, der
er fire blændetrin hurtigere**
• To ED-glaselementer giver suveræn optisk ydelse
• M/A-indstilling gør det muligt at skifte hurtigt mellem automatisk og manuelt fokus
• Ni-blads afrundet blændeåbning

Objektivkonstruktion: 17 elementer i 12
grupper Tætteste fokusering: 1,5 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mm-format
(135) svarende til 105-450 mm
Filtergevind: 67 mm Modlysblænde:
Mål: 80 x 143,5 mm Vægt: 765 g

AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED (2,5x) e d s
Suverænt teleobjektiv til sport og
portrætter
• Hurtigt og højtydende teleobjektiv med zoom
• Bevarer den hurtige største blænde
på F/2.8 ved alle brændvidder
• Tre ED-glaselementer
Objektivkonstruktion: 16 elementer i
• Drejbar zoomring til præcis brug af zoomfunktionen 11 grupper Tætteste fokusering: 1,8 m
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Nikkor af type G har ikke nogen blændering. Blændeværdien vælges på kameraets hus.
Nikkor af type G er kompatibel med alle eksponeringsindstillinger på Nikon F6, F5, F100, F80, F75, F65, F60, F55, F50, F-401-serien,
PRONEA 600i, PRONEA S, D2-serien, D1-serien, D200, D100, D70s/D70, D50 og D40X/D40 samt indstillingerne [P] og [S] på F4,
F90-serien, F70, F-801-serien og F-601M. Andre kameraer er ikke kompatible.

(1,5 m ved makroindstillingen) Billedvinkel i
Nikon DX-format: 35 mm-format (135) svarende til 120-300 mm
Filtergevind: 77 mm Modlysblænde: HB-7
Størrelse: 87 x 187 mm Vægt: 1.300 g

© Chase Jarvis
AF-S VR Zoom-Nikkor 200-400 mm f/4G IF-ED

AF VR Zoom-Nikkor 80-400 mm f/4.5-5.6D ED (5x) e d s B
Kompakt og let teleobjektiv med zoom og
modvirkelse af rystelser
• VR-systemet svarer til at bruge en lukkertid,
der er tre blændetrin hurtigere (otte gange)*
• Modvirkelse af vibrationer for søgeren kan
deaktiveres for at spare på batteriet
• Panorering registreres automatisk
• Tre ED-glaselementer giver suveræn optisk ydelse
• Ni-blads afrundet blændeåbning

: ED-glas
: Asfæriske linseelementer

Objektivkonstruktion: 17 elementer i
11 grupper Tætteste fokusering: 2,3 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mmformat (135) svarende til 120-600 mm
Filtergevind: 77 mm
Modlysblænde: HB-24 (medfølger)
Størrelse: 91 x171 mm
Vægt: 1.360 g (1.210 g uden stativfod)

AF-S VR Zoom-Nikkor 200-400 mm f/4G IF-ED* (2x) e i d S M s B
AF-S VR super-teleobjektiv med 2x zoom
• VR-systemet svarer til at bruge en lukkertid,
der er tre blændetrin hurtigere (otte gange)**
• To VR-indstillinger: [NORMAL] og [AKTIV]
• Funktion til forudindstillet fokus
• M/A-indstilling gør det muligt at skifte hurtigt mellem automatisk og manuelt fokus
• Fire ED-glaselementer
** Fastslået i Nikons test.
Bemærk! VR kan benyttes til Nikon F6, F5, F100, F80, F75, F65, D2-serien,
D1-serien, D200, D100, D70s/D70, D50 og D40X/D40.

Objektivkonstruktion: 24 elementer i
17 grupper Tætteste fokusering: 2 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mm-format
(135) svarende til 300-600 mm
Filtergevind: 52 mm
Modlysblænde: HK-30 (medfølger)
Størrelse: 124 x 365 mm
Vægt: 3.275 g
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AFNikkor-objektiver –

Vidvinkel-AF Nikkor og
normal AF Nikkor –
særlige egenskaber

fiskeøje og vidvinkel
AF Fisheye-Nikkor 16 mm f/2.8D

©Tim Andrew

V

AF Nikkor 50 mm f/1.8D

© Steve Zhao

Normale
AFNikkor-objektiver
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idvinkel-Nikkor er perfekt til
indendørs, tæt komponerede
billeder eller til gruppebilleder. Det
kan f.eks. være ved brug på rejser,
fotografering af landskaber og
kommerciel fotografering. 14mm
f/2.8D ED giver den bredeste visning.
Hvis du ønsker at opnå et virkelig unikt perspektiv ved fotograferingen, kan vi anbefale 16 mm
fiskeøje f/2.8D. Objektivet benytter Nikons unikke CRC-system og
giver en synsvinkel på 180? med
ensartet billedkvalitet fra alle fokuseringsafstande.
Normale objektiver kaldes normale, fordi de giver en billedvinkel
på 46°, som cirka svarer til menneskeøjets synsvinkel. De er nyttige til
mange formål – lige fra landskaber
til naturlige, uinstruerede billeder.
En anden fordel er bred største
blændeåbning. 50 mm f/1.4D er
ekstremt hurtig, og 50 mm f/1.8D
er det mest kompakte af alle AF
Nikkor-objektiverne.

: ED-glas
: Asfæriske linseelementer

AF Fisheye-Nikkor 16 mm f/2.8D c d s
Fiskeøje, der fylder hele billedet,
giver dramatiske billeder
• Fiskeøjebilleder, der fylder hele billedet,
med en billedvinkel på 180° (diagonalt)
• CRC-systemet (Close Range Correction)
giver høj ydelse ved både tæt og fjern
fokuseringsafstand
• Fokuserer ned til 0,25 m

Fiskeøje
AFNikkor-objektiver
Objektivkonstruktion: 8 elementer i
5 grupper
Tætteste fokusering: 0,25 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mmformat (135) svarende til 24 mm
Filter (medfølger): L37C, A2, B2, O56
Modlysblænde: Indbygget
Størrelse: 63 x 57 mm Vægt: 290 g

Vidvinkel

AF Nikkor 14 mm f/2.8D ED e a r d s
Højtydende ultra-vidvinkelobjektiv til
fotojournalistik
• Asfæriske linseelementer og ED-glaselementer af hybridtypen
• Billedvinkel med Nikons DX-format svarer
til 21 mm-objektiv i 35 mm-format (135)
• RF-system (bagfokusering)

AFNikkor-objektiver

Objektivkonstruktion: 14 elementer i
12 grupper Tætteste fokusering: 0,2 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mmformat (135) svarende til 21 mm
Filtergevind: Til montering bagtil, 27 mm
Modlysblænde: Indbygget
Størrelse: 87 x 86,5 mm Vægt: 670 g

AF Nikkor 20 mm f/2.8D c d s
Alsidigt ultra-vidvinkelobjektiv til
almindelig fotografering
• Konstruktion med kompakt ultra-vidvinkelobjektiv
• CRC-system (Close-Range Correction)
• 94° billeddækning med skarphed i hele
billedet

Objektivkonstruktion: 12 elementer i
9 grupper Tætteste fokusering: 0,25 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mmformat (135) svarende til 30 mm
Filtergevind: 62 mm
Modlysblænde: HB-4
Størrelse: 69 x 42,5 mm Vægt: 270 g
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© Steven Yee Pui Chung
AF Nikkor 28mm f/2.8D

AF Nikkor 24 mm f/2.8D c d s

Suveræn vidvinkel til landskabsbilleder
eller naturlige, uinstruerede billeder
• Kompakt vidvinkelobjektiv
• Let konstruktion
• CRC-system (Close-Range Correction)
• 84° billeddækning med skarphed i hele
billedet

Objektivkonstruktion: 9 elementer i
9 grupper Tætteste fokusering: 0,3 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mmformat (135) svarende til 36 mm
Filtergevind: 52 mm
Modlysblænde: HN-1
Størrelse: 64,5 x 46 mm Vægt: 270 g

AF Nikkor 28 mm f/2.8D d s
Standard-vidvinkel til almindelig
fotografering
• Kompakt og let vidvinkelobjektiv
• 74° billeddækning giver enestående
fleksibilitet
• Fokuserer ned til 0,25 m

AF Nikkor 35 mm f/2D d s
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Alsidig vidvinkel, som er ideel til en
lang række formål
• Kompakt og let vidvinkelobjektiv
• 62° billeddækning
• Velegnet til brug på rejser og til naturlige, uinstruerede billeder
• Fokuserer ned til 0,25 m

Objektivkonstruktion: 6 elementer i
6 grupper Tætteste fokusering: 0,25 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mmformat (135) svarende til 42 mm
Filtergevind: 52 mm
Modlysblænde: HN-2
Størrelse: 65 x 44,5 mm Vægt: 205 g

Objektivkonstruktion: 6 elementer i
5 grupper Tætteste fokusering: 0,25 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mmformat (135) svarende til 52,5 mm
Filtergevind: 52 mm
Modlysblænde: HN-3
Størrelse: 64,5 x 43,5 mm Vægt: 205 g

© Chase Jarvis
AF Nikkor 50 mm f/1.4D

: ED-glas
: Asfæriske linseelementer

Normale

AFNikkor-objektiver

AF Nikkor 50 mm f/1.4D d s
Højtydende normalt objektiv
• Normalt objektiv med høj hastighed
• Velegnet til brug på rejser og fotografering af
portrætter i hel figur ved de forhåndenværende lysforhold
• Billeder uden forvrængning med suveræn
opløsning og farvegengivelse
• Giver billeder med høj kontrast selv ved den
største blændeåbning

Objektivkonstruktion:
7 elementer i 6 grupper
Tætteste fokusering: 0,45 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mmformat (135) svarende til 75 mm
Filtergevind: 52 mm
Modlysblænde: HR-2
Størrelse: 64,5 x 42,5 mm Vægt: 230 g

AF Nikkor 50 mm f/1.8D d s
Bærbart normalt objektiv
• Kompakt normalt objektiv til en fornuftig
pris
• Let (155 g)
• God kontrol over dybdeskarpheden –
blændetrin ned til F/22
• Ideelt til makrofotografering med en
mellemring

Objektivkonstruktion:
6 elementer i 5 grupper
Tætteste fokusering: 0,45 m
Billedvinkel i Nikon DXformat: 35 mm-format (135) svarende til
75 mm Filtergevind: 52 mm
Modlysblænde: HR-2
Størrelse: 63,5 x 39 mm
Vægt: 155 g
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AF Nikkor-teleobjektiver –
særlige egenskaber

AFNikkor-

M

teleobjektiver

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

© Frans Lanting

(DC-Nikkor, AF-S Nikkor, AF-S- telekonvertere)
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ed brændvidder fra 85 mm til
600 mm, ekstraordinær optik
og højtydende autofokusering har
AF Nikkor-teleobjektiver meget at
tilbyde den seriøse fotograf.
Nikkor-teleobjektiver benævnt
AF-S giver utrolig hurtig, lydsvag
autofokusering takket være Nikons
eksklusive SWM. Disse teleobjektiver er uundværlige ved fotografering af hurtig action og giver suveræn autofokusering for følgende
Nikon-kameraer: F6, F5, F100,
F90X, F90, F80, F75, F70, F65,
PRONEA S, PRONEA 600i, D2serien, D1-serien, D200, D100,
D70s/D70, D50 og D40X/D40.
Desuden giver de manuel fokusering for andre Nikon-spejlreflekskameraer.
Andre AF-S Nikkor-funktioner
omfatter en nyskabende M/Afunktion, der gør det hurtigt at
skifte fra automatisk til manuel
fokusering, ergonomisk placerede
knapper til fokuslåsning og en
fokusområdebegrænsning,
der
reducerer autofokuseringstiden.
Prøv AF DC-Nikkor-objektiverne, hvis du ønsker at tage suverænt flotte portrætter. De tilbyder
Nikons eksklusive Defocus-teknologi, som gør det muligt at justere
forgrunds- og baggrundssløringen
med en drejelig ring. Ni-blads
blændeåbning indbygget i objektiverne giver en afrundet sløring af
områderne uden fokus, som er
ideel til portrætter.
Nikon tilbyder også AF-Stelekonvertere, der er udviklet netop
til AF-S og AF-I Nikkor-objektiver. Du
kan øge brændvidden for Nikkor-teleobjektiver med 1,4x med TC-14E II,
1,7x med TC-17E II eller 2,0x med
TC-20E II.

© Peter Frank
AF Nikkor 85mm f/1.8D

AF Nikkor 85 mm f/1.4D i d s

Det hurtigste Nikkor-teleobjektiv – perfekt
til indendørs portrætter
• Højtydende teleobjektiv af mellemlang
brændvidde
• Hurtig største blændeåbning på f/1.4
• IF-teknologi (Internt fokus) giver hurtig
AF-betjening
• Den afrundede blændeåbning får elementer,
der ikke er i fokus, til at fremstå mere
naturlige

AF Nikkor 85 mm f/1.8D r d s

Bærbart teleobjektiv af mellemlang
brændvidde – ideelt til portrætter
• Teleobjektiv med høj hastighed
• RF-teknologi (bagfokusering) giver hurtig
AF-betjening
• Meget kompakt og let
• Ideelt til indendørs eller udendørs portrætfotografering

AF DC-Nikkor 105 mm f/2D r D d s

Standard-portrætobjektiv med Defocusteknologi
• Hurtigt teleobjektiv af mellemlang brændvidde
med Defocus-teknologi
• Stor største blændeåbning gør det muligt at
fotografere ved svag belysning
• Den afrundede blændeåbning får elementer,
der ikke er i fokus, til at fremstå mere naturlige
• RF-teknologi (bagfokusering) giver hurtig
AF-betjening

: ED-glas
: Asfæriske linseelementer

Objektivkonstruktion: 9 elementer i
8 grupper Tætteste fokusering: 0,85 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mmformat (135) svarende til 127,5 mm
Filtergevind: 77 mm
Modlysblænde: HN-31 (medfølger)
Størrelse: 80 x 72,5 mm
Vægt: 550 g

Objektivkonstruktion: 6 elementer i
6 grupper Tætteste fokusering: 0,85 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mmformat (135) svarende til 127,5 mm
Filtergevind: 62 mm
Modlysblænde: HN-23 (medfølger)
Størrelse: 71,5 x 58,5 mm
Vægt: 380 g

Objektivkonstruktion: 6 elementer i
6 grupper Tætteste fokusering: 0,9 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mmformat (135) svarende til 157,5 mm
Filtergevind: 72 mm
Modlysblænde: Indbygget
Størrelse: 79 x 111 mm
Vægt: 640 g
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AF DC-Nikkor 135 mm f/2D

© Gordon Nash

AF DC-Nikkor 135 mm f/2D r D d s
Højtydende teleobjektiv med Defocusteknologi
• Hurtigt teleobjektiv med Defocus-teknologi
• Stor største blænde gør det muligt at
fotografere ved svag belysning
• Den afrundede blændeåbning får elementer,
der ikke er i fokus, til at fremstå mere naturlige
• RF-teknologi (bagfokusering) giver hurtig
AF-betjening

Objektivkonstruktion: 7 elementer i
6 grupper Tætteste fokusering: 1,1 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mmformat (135) svarende til 202,5 mm
Filtergevind: 72 mm
Modlysblænde: Indbygget
Størrelse: 79 x 120 mm
Vægt: 815 g

AF Nikkor 180 mm f/2.8D IF-ED e i d s
Højtydende teleobjektiv af mellemlang
brændvidde til sportsarenaer eller
koncertsale
• Højtydende teleobjektiv
• Perfekt til fotografering af begivenheder,
sport, action og astronomi
• ED-glas
• IF-teknologi (internt fokus)

AF-S VR Nikkor 200 mm f/2G IF-ED* e i d S M s B
Højtydende teleobjektiv med SWM og
VR-system
• VR-systemet svarer til at bruge en lukkertid,
der er tre blændetrin hurtigere**
• Fire ED-glaselementer inklusive ét super-ED-glas
• To VR-indstillinger: [NORMAL] og [AKTIV]
• Funktion til forudindstillet fokus
• Fokuserer ned til 1,9 m
** Fastslået i Nikons test.
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Objektivkonstruktion: 8 elementer i
6 grupper Tætteste fokusering: 1,5 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mmformat (135) svarende til 270 mm
Filtergevind: 72 mm
Modlysblænde: Indbygget
Størrelse: 78,5 x 144 mm
Vægt: 760 g

Objektivkonstruktion: 13 elementer i
9 grupper Tætteste fokusering: 1,9 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mmformat (135) svarende til 300 mm
Filtergevind: 52 mm
Modlysblænde: HK-31 (medfølger)
Størrelse: 124 x 203 mm
Vægt: 2.900 g

AF-S VR Nikkor 300 mm f/2.8G IF-ED © Soenar Chamid

AF-S VR Nikkor 300 mm f/2.8G IF-ED* e i d S M s

B

Teleobjektiv med SWM og VR til
professionel sportsfotografering
• VR-systemet svarer til at bruge en lukkertid,
der er tre blændetrin hurtigere**
• ED-glas
• Nanokrystalbelægningen reducerer sløringen,
så der opnås skarpe billeder
• M/A-indstilling gør det muligt hurtigt at skifte
mellem automatisk og manuelt fokus
• Funktion til forudindstillet fokus
** Fastslået i Nikons test.

:
:
:
:

Nanokrystalbelægning
Super-ED-glas
ED-glas
Asfæriske linseelementer

Objektivkonstruktion: 11 elementer i
8 grupper Tætteste fokusering: 2,3 m. (2,2 m
i MF) Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mmformat (135) svarende til 450 mm
Filtergevind: 52 mm
Modlysblænde: HK-30 (medfølger)
Størrelse: Ca. 124 x 267,5 mm
Vægt: Ca. 2.870 g
Bemærk! Nanokrystalbelægningen påføres
linseoverfladerne bagfra (kamerasiden).

AF-S Nikkor 300 mm f/4D IF-ED e i d S M s
Et let og kompakt AF-S-teleobjektiv
• Høj optisk ydelse selv med telekonverter
påmonteret
• ED-glas
• Fokuserer ned til 1,45 m
• M/A-indstilling gør det muligt hurtigt at skifte
mellem automatisk og manuelt fokus
• Ni-blads afrundet blændeåbning

*

Objektivkonstruktion: 10 elementer i
6 grupper Tætteste fokusering: 1,45 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mmformat (135) svarende til 450 mm
Filtergevind: 77 mm
Modlysblænde: Indbygget
Størrelse: 90 x 222,5 mm
Vægt: 1.440 g (1.300 g uden stativfod)

Nikkor af type G har ikke nogen blændering. Blændeværdien vælges på kameraets hus.
Nikkor af type G er kompatibelt med alle eksponeringsindstillinger på Nikon F6, F5, F100, F80, F75, F65, F60, F55, F50, F-401-serien,
PRONEA 600i, PRONEA S, D2-serien, D1-serien, D200, D100, D70s/D70, D50 og D40X/D40, samt indstillingerne [P] og [S] på F4, F90-serien, F70,
F-801-serien og F-601M. Andre kameraer er ikke kompatible.
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AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED II

© Foto Natura

AF-S Nikkor 400 mm f/2.8D IF-ED II e i d S M s
Kompakt og højtydende super-teleobjektiv
• Magnesiumlegering giver et let hus
• Ideelt til fotografering af dyrebilleder og sport
• ED-glas
• M/A-indstilling gør det muligt hurtigt at skifte
mellem automatisk og manuelt fokus
• Ni-blads afrundet blændeåbning

AF-S Nikkor 500 mm f/4D IF-ED II e i d S M s
Kraftfuldt super-teleobjektiv med SWM
• Magnesiumlegering giver et let hus
• ED-glas
• M/A-indstilling gør det muligt hurtigt at
skifte mellem automatisk og manuelt fokus
• Ni-blads afrundet blændeåbning

AF-S Nikkor 600 mm f/4D IF-ED II e i d S M s

Kraftfuldt super-teleobjektiv til fotografering af fjerne motiver i hurtig
bevægelse og dyr
• Magnesiumlegering giver et let hus
• ED-glas
• M/A-indstilling gør det muligt hurtigt at skifte
mellem automatisk og manuelt fokus
• Perfekt til fotografering af sport og hurtig
action
• Ni-blads afrundet blændeåbning

: ED-glas
: Asfæriske linseelementer

Objektivkonstruktion: 11 elementer i
9 grupper Tætteste fokusering: 3,5 m.
(3,4 m i MF)*
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mmformat (135) svarende til 600 mm
Filtergevind: 52 mm
Modlysblænde: HK-27 (medfølger)
Størrelse: 159,5 x 351,5 mm
Vægt: 4.440 g
* Ved normal temperatur

Objektivkonstruktion: 11 elementer i
9 grupper Tætteste fokusering: 4,6 m.
(4,4 m i MF)*
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mm-format
(135) svarende til 750 mm
Filtergevind: 52 mm
Modlysblænde: HK-28 (medfølger)
Størrelse: 139,5 x 394 mm Vægt: 3.430 g
* Ved normal temperatur

Objektivkonstruktion: 10 elementer i
7 grupper Tætteste fokusering: 5,6 m.
(5,4 m i MF)*
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mmformat (135) svarende til 900 mm
Filtergevind: 52 mm
Modlysblænde: HK-29 (medfølger)
Størrelse: 166 x 430,5 mm
Vægt: 4.750 g
* Ved normal temperatur
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AF-S

telekonvertere
AF-S Nikkor 400 mm f/2.8D IF-ED II med TC-14E II © Photo Natura

Bemærk!
AF-S- telekonverterne er kompatible
med AF-S- og AF-I Nikkor-objektiver undtagen AF-S 17-35 mm
f/2.8D IF-ED, VR 24-120 mm f/3.55.6G IF-ED, 28-70 mm f/2.8D IF-ED
og DX Nikkor-objektiver.

AF-S-telekonverter TC-14E II

AF-S-telekonverter TC-20E II

• Elegant design, der passer til de nyeste
AF-S Nikkor-objektiver
• Øger den oprindelige brændvidde med 40 %
• Reducerer blænden med ét blændetrin
• Mulighed for autofokus med AF-S- og AF-I
Nikkor-objektiver med største blænde på F/4
eller større (undtagen AF-S VR Micro 105
mm f/2.8G IF-ED)
• Fordæksel BF-3A (kan bruges som
kamerahusdæksel)

• Elegant design, der passer til de nyeste
AF-S Nikkor-objektiver
• Øger den oprindelige brændvidde med 100 %
• Reducerer blænden med to blændetrin
• Mulighed for autofokus med AF-S- og AF-I
Nikkor-objektiver med største blænde på
F/2.8 eller større (undtagen AF-S VR Micro
105 mm f/2.8G IF-ED)
• Fordæksel BF-3A (kan bruges som kamerahusdæksel)

Objektivkonstruktion: 5 elementer i 5 grupper
Størrelse: 66 x 24,5 mm Vægt: 200 g

Objektivkonstruktion: 7 elementer i 6 grupper
Størrelse: 66 x 55 mm Vægt: 355 g

AF-S-telekonverter TC-17E II
• Elegant design, der passer til de nyeste
AF-S Nikkor-objektiver
• Øger den oprindelige brændvidde med 70 %
• Reducerer blænden med 11/2 blændetrin
• Mulighed for autofokus med AF-S- og AF-I
Nikkor-objektiver med største blænde på
F/2.8 eller større (undtagen AF-S VR Micro
105 mm f/2.8G IF-ED)
• Fordæksel BF-3A (kan bruges som
kamerahusdæksel)
Objektivkonstruktion: 7 elementer i 4 grupper
Størrelse: 66 x 31,5 mm
Vægt: 250 g
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AF

AF Micro- og PC
Micro-Nikkor –
særlige egenskaber

Micro- og

M
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PC Micro-Nikkor 85 mm f/2.8D (uden tilt)

PC Micro-Nikkor 85 mm f/2.8D (med tilt)

© N. Yuasa

© N. Yuasa

AF Micro-Nikkor 105 mm f/2.8D IF-ED

© Milton Wordley

PC Nikkor-objektiver

icro-Nikkor-objektiver er det indlysende valg til dit Nikon-spejlreflekskamera ved kompromisløs
makrofotografering.
Alle AF Micro-Nikkor-objektiverne tilbyder blændetrin på ned til
f/32 og PC Micro-Nikkor på ned til
f/45. Dette gør det muligt at opnå
maksimal dybdeskarphed, som er
afgørende ved makrofotografering.
Desuden giver Nikons Super
Integrated Coating og CloseRange Correction-system suveræn
optisk ydelse og farvegengivelse.
De tre AF Micro-Nikkor-objektiver med fast brændvidde (60 mm
f/2.8D, 105 mm f/2.8G IF-ED,
200mm f/4D IF-ED) gør det muligt
for fotograferne at tage nærbilleder i
reel størrelse i forholdet 1:1 uden tilbehør.
PC Micro Nikkor 85 mm
f/2.8D er udstyret med en tilt/shiftmekanisme, der betyder, at fotograferne kan manipulere billedperspektiv, forvrængning og fokus.
Med en makrokapacitet på 1:2 af
den faktiske størrelse er dette
objektiv ideelt til kommercielle fotografer, der tager billeder af mindre
produkter.

: Nanokrystalbelægning
: ED-glas
: Asfæriske linseelementer

AF Micro-Nikkor 60 mm f/2.8D c d s
Nikons mest kompakte Micro-objektiv til
makrofotografering og almindelig
fotografering
• Alsidigt objektiv til makrofotografering
• Nærfotografering ved ned til ca. 0,22 m
(gengivelsesforhold på 1:1)
• CRC-systemet (Close Range Correction) giver
høj ydelse ved både tæt og fjern fokuseringsafstand

AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED* e s

Objektivkonstruktion:
8 elementer i 7 grupper Tætteste fokusering: 0,219 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mmformat (135) svarende til 90 mm
Arbejdsafstand*: 90,4 mm
Filtergevind: 62 mm Modlysblænde: HN-22
Størrelse: 70 x 74,5 mm Vægt: 440 g

i d S M s B

Verdens første makroobjektiv med SWM- og
VR-system
• Alsidigt teleobjektiv af mellemlang brændvidde
til portrætter og detaljer
• Nærfotografering ved ned til ca. 0,31 m
(gengivelsesforhold på 1:1)
• Nanokrystal-coatingen reducerer sløringen,
så der opnås skarpe billeder
• Indbygget Silent Wave-motor (SWM) giver
ekstremt hurtig og lydsvag AF-betjening
• Brug af Nikons VRII-system (modvirkelse af
rystelser) svarer til at fotografere med en lukkertid,
der er fire blændetrin kortere*

Objektivkonstruktion: 14 elementer i 12 grupper
Tætteste fokusering: 0,314 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mm-format
(135) svarende til 157,5 mm
Arbejdsafstand*: 154 mm
Filtergevind: 62 mm
Modlysblænde: HB-38 (medfølger)
Størrelse: 83 x 116 mm
Vægt: 790 g

*Fastslået i Nikons test

AF Micro-Nikkor 200 mm f/4D IF-ED e i c d s
Micro-teleobjektiv til fotografering af
nærportrætter og naturen
• Ekstremt alsidigt teleobjektiv med lang arbejdsafstand
• Nærfotografering ved ned til ca. 0,5 m
(gengivelsesforhold på 1:1)
• Arbejdsafstand på 26 cm giver nemme nærbilleder
• CRC-system (Close-Range Correction)
• Ni-blads afrundet blændeåbning
• ED-glas

Objektivkonstruktion: 13 elementer i
8 grupper Tætteste fokusering: 0,5 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mmformat (135) svarende til 300 mm
Arbejdsafstand*: 260 mm
Filtergevind: 62 mm
Modlysblænde: HN-30
Størrelse: 76 x 193 mm Vægt: 1.190 g

PC Micro-Nikkor 85 mm f/2.8D c d s

Bemærk! Kameraets lysmålings- og flashstyringssystemer
fungerer ikke korrekt, når der anvendes shift og/eller
tilt, eller når der anvendes en anden blændeåbning
end den største. For meget shift og/eller tilt af
objektivet kan forårsage en vis vignettering. Dette
objektiv kan ikke benyttes til Nikons PRONEA Skamera.

*

85 mm teleobjektiv af mellemlang brændvidde
med med tilt/shift-mekanisme og makrokapacitet
• Stort tilt/shift-område (tilt: ±8,3°, shift: ±12,4 mm)
• Mulighed for makrofotografering i 1/2 reel størrelse (ved 0,39 m)
• Mulighed for ±90°
rotation af objektivet, så der kan
opnås alsidige
tilt/shift-effekter.

Objektivkonstruktion: 6 elementer i 5 grupper
Tætteste fokusering: 0,39 m
Billedvinkel i Nikon DX-format: 35 mmformat (135) svarende til 127,5mm
Arbejdsafstand*: 210 mm
Filtergevind: 77 mm
Modlysblænde: HB-22
Størrelse: 83,5 x 109,5 mm Vægt: 775 g
*Arbejdsafstanden er afstanden mellem objektivets forside og motivet. Det er bedst at have
en længere fri arbejdsafstand ved makrofotografering på grund af belysningen og motivet.

Nikkor af type G har ikke nogen blændering. Blændeværdien vælges på kameraets hus.
Nikkor af type G er kompatibelt med alle eksponeringsindstillinger på Nikon F6, F5, F100, F80,
F75, F65, F60, F55, F50, F-401-serien, PRONEA 600i, PRONEA S, D2-serien, D1-serien, D200,
D100, D70s/D70, D50 og D40X/D40, samt indstillingerne [P] og [S] på F4, F90-serien, F70, F-801serien og F-601M. Andre kameraer er ikke kompatible.

Kun motivets ansigt er i fokus. (uden tilt)
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Specifikationer

Objektiv

Objektivkonstruktion
(grupper/
elementer)

DX
AF DX Fisheye 10.5 mm f/2.8G ED
7/10
AF-S DX 12-24 mm f/4G IF-ED
7/11
AF-S DX 17-55 mm f/2.8G IF-ED
10/14
AF-S DX 18-55 mm f/3.5-5.6G ED II 5/7
AF-S DX 18-70 mm f/3.5-4.5G IF-ED 13/15
AF-S DX 18-135 mm f/3.5-5.6G IF-ED

Billedvinkel
i Nikon DXformat

Minimum
Blændetrin

Nærmeste
Maksimalt
markerede fokus- gengivelsesforhold
afstand
[makroindstilling]
[makroindstilling] [m]

—
—
—
—
—

180°
99°-61°
79°-28°50'
76°-28°50'
76°-22°50'

22
22
22
22
22

0,14
0,3
0,36
0,28
0,38

1/5
1/8,3
1/5
1/3,2
1/6,2

Filtergevind
(mm)

Etui til objektiv

Modlysblænde

Diameter x længde
(forlængelse
fra bajonet)
(mm)

Til montering bagtil
77
77
52
67

CL-0715
CL-S2
CL-1120
CL-0715
CL-0915

Indbygget
HB-23
HB-31
HB-33
HB-32

63 x 62,5
82,5 x 90
85,5 x 110,5
70,5 x 74
73 x 75,5

13/15

—

76°-12°

22

0,45 (1,5)

1/4,25

67

CL-0915

HB-32

73,5 x 86,5

AF-S DX VR 18-200 mm f/3.5-5.6G IF-ED 12/16

—

76°–8°

22

0,5

1/4,5

72

CL-1018

HB-35

77 x 96,5

AF-S DX VR 55-200 mm f/4-5.6G IF-ED
AF-S DX 55-200 mm f/4-5.6G ED
Zoom
AF-S 17-35 mm f/2.8D IF-ED
AF 18-35 mm f/3.5-4.5D IF-ED
AF 24-85 mm f/2.8-4D IF
AF-S VR 24-120 mm f/3.5-5.6G IF-ED
AF-S 28-70 mm f/2.8D IF-ED
AF-S VR 70-200 mm f/2.8G IF-ED
AF 70-300 mm f/4-5.6G

11/15
9/13

—
—

28°50'-8°
28°50'-8°

22
22

1,1 (3,6)
0,95

1/4,25
1/3,5

52
52

CL-0918
CL-0815

HB-37
HB-34

73 x 99,5
68 x 79

10/13
8/11
11/15
13/15
11/15
15/21
9/13

104°-62°
100°-62°
84°-28°30'
84°-20°30'
74°-34°20'
34°20'-12°20'
34°20'-8°10'

79°-44°
76°-44°
61°-18°50'
61°-13°20'
53°-22°50'
22°50'-8°
22°50'-5°20'

22
22
22
22
22
22
32

0,28
0,33
0,5 [0,21]
0,5
0,7 [0,5]
1,5
1,5

1/4,6
1/6,7
1/5,9 [1/2]
1/4,8
1/8,6 [1/5,6]
1/6,1
1/3,9

77
77
72
72
77
77
62

CL-76
CL-S2
CL-S2
CL-S2
CL-74
CL-M2
CL-S4

HB-23
HB-23
HB-25
HB-25
HB-19
HB-29
HB-15

82,5 x 106
82,5 x 82,5
78,5 x 82,5
77 x 94
88,5 x 121,5
87 x 215
74 x 116

12/17
11/16
11/17
17/24

34°20'-8°10'
30°10'-12°20'
30°10'-6°10'
12°20'-6°10'

22°50’-5°20’
20°-8°
20°-4°
8°-4°

32
22
32
32

1,5 (4,9)
1,8 [1,5]
2,3
2

1/4
1/7,1 [1/5,9]
1/4,8
1/3,7

67
77
77
52

CL-1022
CL-M2, CL-43A
CL-M1
CL-L2

HB-36
HB-7
HB-24
HK-30

80 x 143,5
87 x 187
91 x 171
124 x 365

5/8

180°

107°

22

0,25

1/10

Medfølger

CL-0715

Indbygget

63 x 57

12/14
9/12
9/9
6/6
5/6

114°
94°
84°
74°
62°

90°
70°
61°
53°
44°

22
22
22
22
22

0,2
0,25
0,3
0,25
0,25

1/6,7
1/8,3
1/8,9
1/5,6
1/4,2

Til montering bagtil
62
52
52
52

CL-S2
CL-S2
CL-0715
CL-0715
CL-0715

Indbygget
HB-4
HN-1
HN-2
HN-3

87 x 86,5
69 x 42,5
64,5 x 46
65 x 44,5
64,5 x 43,5

6/7
5/6

46°
46°

31°30'
31°30'

16
22

0,45
0,45

1/6,8
1/6,6

52
52

CL-0715
CL-0715

HR-2
HR-2

64,5 x 42,5
63,5 x 39

8/9
6/6
6/6
6/7
6/8
9/13
8/11
6/10
9/11
9/11
7/10

28°30'
28°30'
23°20'
18°
13°40'
12°20'
8°10'
8°10'
6°10'
5°
4°10'

18°50'
18°50'
15°20'
12°
9°
8°
5°20'
5°20'
4°
3°10'
2°40'

16
16
16
16
22
22
22
32
22
22
22

0,85
0,85
0,9
1,1
1,5
1,9
2,2
1,45
3,5
4,6
5,6

1/8,8
1/9,2
1/7,7
1/7,1
1/6,6
1/8,1
1/6,4
1/3,7
1/7,7
1/8,2
1/8,6

77
62
72
72
72
52
52
77
52
52
52

CL-44
CL-0815
CL-S3, CL-38
CL-S4, CL-38
CL-S4, CL-38
CL-L1
CL-L1
CL-M2
CT-402, CL-L2
CT-502, CL-L2
CT-606, CL-L2

HN-31
HN-23
Indbygget
Indbygget
Indbygget
HK-31
HK-30
Indbygget
HK-27
HK-28
HK-29

80 x 72,5
71,5 x 58,5
79 x 111
79 x 120
78,5 x 144
124 x 203
124 x 267,5
90 x 222,5
159,5 x 351,5
139,5 x 394
166 x 430,5

7/8
12/14
8/13
5/6

39°40'
23°20'
12°20'
28°30'

26°30'
15°20'
8°
18°50'

32
32
32
45

0,219
0,314
0,5
0,39

1
1
1
1/2

62
62
62
77

CL-0815
CL-1020
CL-M2, CL-45
CL-75

HN-22
HS-38
HN-30
HB-22

70 x 74,5
83 x 116
76 x 193
83,5 x 109,5

5/5
4/7
6/7

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

CL-0715
CL-0715
CL-0715

—
—
—

66 x 24,5
66 x 31,5
66 x 55

AF-S VR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED
AF 80-200 mm f/2.8D ED*1
AF VR 80-400 mm f/4.5-5.6D ED*1
AF-S VR 200-400 mm f/4G IF-ED*1
Fiskeøje
AF Fisheye 16 mm f/2.8D
Vidvinkel
AF 14 mm f/2.8D ED
AF 20 mm f/2.8D
AF 24 mm f/2.8D
AF 28 mm f/2.8D
AF 35 mm f/2D
Normal
AF 50 mm f/1.4D
AF 50 mm f/1.8D
Tele
AF 85 mm f/1.4D IF
AF 85 mm f/1.8D
AF DC 105 mm f/2D
AF DC 135 mm f/2D
AF 180 mm f/2.8D IF-ED
AF-S VR 200 mm f/2G IF-ED
AF-S VR 300 mm f/2.8G IF-ED
AF-S 300 mm f/4D IF-ED*1
AF-S 400 mm f/2.8D IF-ED II*1
AF-S 500 mm f/4D IF-ED II*1
AF-S 600 mm f/4D IF-ED II*1
Specialområde
AF Micro 60 mm f/2.8D
AF Micro 105 mm f/2.8D
AF Micro 200 mm f/4D IF-ED*1
PC Micro 85 mm f/2.8D*3
AF-S Telekonvertere*2
TC-14E II
TC-17E II
TC-20E II
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Billedvinkel
i 35 mmformat (135)

AF

Nikkor-objektiver

AF-3

AF-4

Maks. antal
HN-37-modlysblænder, der
kan benyttes

Vægt
(g)

TC-201

TC-301

TC-14A

TC-14B

305
465
755
205
390

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

✔*b
✔
✔
✔

385

—

—

—

—

—

—

—

✔

0

✔

1

560

—

—

—

—

—

—

—

✔

0

✔

0

335
255

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

✔
✔

5
5

✔
✔

5
5

745
370
545
575
935
1.470
505

1
1
1

—
—
—
—
—
—
—

1
1
1

—
1

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
2

—
—
—
—
—
2

—
—
—
—
—
2

—

—

—

✔*b
✔*b
✔*b
✔*b
✔*b
✔
✔

0
0
0
0
0
0
3

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

0
0
0
0
0
2
5

745
1.300
1.360
3.275

—
4
4

—
4

—
1

—

—
—
—
—

—
—

—
—

—
—
—
2

—
—
—
1

—
—
—
1

290

1

—

1

—

—

670
270
270
205
205

1
1
1
1
1

—
—
—
—
—

1
1
1
1
1

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

✔*a
✔
✔
✔

230
155

3
1

—
—

3
1

—
—

—
—

—
—

—
—

✔
✔

550
380
640
815
760
2.900
2.870
1.440
4.440
3.430
4.750

1
3
—
—
4
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
1
1
1
1

1
5

—
—
—
1

—
—
—
—
—
2
2
2
2
2
2

—
—
—
—
—
2
2
1
2
1
1

—
—
—
—
—
2
2
1
2
1
1

✔
✔
✔
✔
✔

1
2
1
1
5
Kan ikke benyttes
Kan ikke benyttes
✔*a
2
Kan ikke benyttes
Kan ikke benyttes
Kan ikke benyttes

3
4
5
4
5
Kan ikke benyttes
Kan ikke benyttes
✔
5
Kan ikke benyttes
Kan ikke benyttes
Kan ikke benyttes

440
790
1.190
775

3
—
—
—

—
—
—
—

3
—
—
—

—
—
—
1

—
1

—
1

—
1

—
—

—
—

—
—

✔
✔
✔
✔*b

1
4
5
0

✔
✔
✔
✔

3
5
5
0

200
250
355

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
4
—
1

—
4

—
—
4
—
—
—
—
—
—

—
—
—
1
1
1
1

TC-14E II TC-17E II TC-20E II

Maks. antal
HN-36-modlysblænder, der
kan benyttes

✔
✔
✔

—

Kan ikke benyttes
0
0
0
0

Kan ikke benyttes
✔
0
✔
0
✔
1
✔
0

2
0
2
Kan ikke benyttes

✔
4
✔
3
✔
3
Kan ikke benyttes

Kan ikke benyttes

Kan ikke benyttes

Kan ikke benyttes
0
0
0
1

Kan ikke benyttes
✔
0
✔
1
✔
1
✔
2

1
1

✔
✔

*1 Stativadapter medfølger.
*2 Kompatibelt med AF-S- og AF-I-objektiver undtagen
AF-S 17-35 mm f/2.8D IF-ED, 24-85 mm f/3.5-4.5G IF-ED,
VR 24-120 mm f/3.5-5.6G IF-ED, 28-70 mm f/2.8D IF-ED og
DX Nikkor-objektiver.
*3 Kameraets lysmålings- og flashstyringssystemer fungerer ikke
korrekt, når der anvendes shift og/eller tilt, eller når der anvendes
en anden blændeåbning end den største.
For meget shift og/eller tilt af objektivet kan forårsage en
vis vignettering.
Dette objektiv kan ikke benyttes til Nikons PRONEA Skamera.
1 Kan benyttes. Der kan ikke anvendes autofokus.
2 Kan benyttes. Autofokusering er mulig.
3 Ved brug med mindre blændeåbning end F/11 med korte lukkertider
forekommer der lejlighedsvis ujævn eksponering.
4 Kan benyttes, men der forekommer lejlighedsvis vignettering.
5 Der forekommer lejlighedsvis vignettering. Og ved brug med mindre
blændeåbning end F/11 med korte lukkertider forekommer der
lejlighedsvis ujævn eksponering.
— Kan ikke benyttes.

✔ Kan benyttes.
*a Der forekommer let vignettering.
*b Vignettering forekommer kun i visse situationer.

Bemærk! Modlysblændernes navne angiver typen:
HN for indskruning,
HR for gummi-indskruning,
HK for snap-on,
HS for snap-on og
HB for bajonet.

3
3

3
3
3
3
3
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Objektiver
med manuelt
fokus

Et alsidigt og unikt udvalg af objektiver

© Fraser Harding

Nikkor 20 mm f/2.8
Alsidigt ultra-vidvinkelobjektiv til almindelig
fotografering
• Konstruktion med kompakt ultra-vidvinkelobjektiv
• 94° billedvinkel med skarphed i hele billedet
• CRC-system (Close-Range Correction)

Objektivkonstruktion: 12 elementer i 9 grupper
Tætteste fokusering: 0,25 m
Billedvinkel: 94°
Filtergevind: 62 mm
Modlysblænde: HK-14
Størrelse: 65 x 42,5 mm
Vægt: 260 g

Suveræn vidvinkel til landskabsbilleder eller
naturlige, uinstruerede billeder
• Kompakt vidvinkelobjektiv
• 84° billedvinkel med skarphed i hele billedet
• CRC-system (Close-Range Correction)

Objektivkonstruktion: 9 elementer i 9 grupper
Tætteste fokusering: 0,3 m
Billedvinkel: 84°
Filtergevind: 52 mm
Modlysblænde: HN-1
Størrelse: 63 x 46 mm
Vægt: 275 g

Standard-vidvinkel til almindelig fotografering
• Kompakt og let vidvinkelobjektiv
• 74° billedvinkel giver enestående fleksibilitet
• CRC-system (Close-Range Correction)

Objektivkonstruktion: 8 elementer i 8 grupper
Tætteste fokusering: 0,2 m
Billedvinkel: 74°
Filtergevind: 52 mm
Modlysblænde: HN-2
Størrelse: 63 x 44,5 mm
Vægt: 250 g

Suveræn billedkvalitet med en stor blændeåbning på F/1,4
• Vidvinkelobjektiv med høj hastighed
• Billeder med høj kontrast selv ved den største
arbejdsblænde
• CRC-system (Close-Range Correction)

Objektivkonstruktion: 9 elementer i 7 grupper
Tætteste fokusering: 0,3 m
Billedvinkel: 62°
Filtergevind: 52 mm
Modlysblænde: HN-3
Størrelse: 67,5 x 62 mm
Vægt: 400 g

Nikkor 24 mm f/2.8

Nikkor 28 mm f/2.8

Nikkor 35 mm f/1.4
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Objektiver med
manuelt fokus
Nikkor 50 mm f/1,2
Normalt objektiv med ekstremt hurtig blænde
på F/1.2
• Normalt objektiv med høj hastighed
• Billeder med høj kontrast selv ved den største
arbejdsblænde
• Ideel til uinstruerede billeder, landskabsbilleder
og fotografering ved de forhåndenværende lysforhold

Objektivkonstruktion: 7 elementer i 6 grupper
Tætteste fokusering: 0,5 m
Billedvinkel: 46°
Filtergevind: 52 mm
Modlysblænde: HS-12, HR-2
Størrelse: 68,5 x 47,5 mm
Vægt: 360 g

Højtydende normalt objektiv
• Normalt objektiv med høj hastighed
• Billeder uden forvrængning med suveræn
opløsning
• Velegnet til brug på rejser og fotografering af
portrætter i hel figur ved de forhåndenværende
lysforhold

Objektivkonstruktion: 7 elementer i 6 grupper
Tætteste fokusering: 0,45 m
Billedvinkel: 46°
Filtergevind: 52 mm
Modlysblænde: HS-9, HR-1
Størrelse: 63 x 40 mm
Vægt: 250 g

Suveræn normalt makroobjektiv med et maksimalt gengivelsesforhold på 1/2
• Alsidigt objektiv til makrofotografering
• Nærfotografering ved ned til ca. 0,25 m (gengivelsesforhold på 1:2)
• CRC-system (Close-Range Correction)

Objektivkonstruktion: 6 elementer i 5 grupper
Tætteste fokusering: 0,25 m
Billedvinkel: 43°
Filtergevind: 52 mm
Modlysblænde: HN-3
Størrelse: 63,5 x 62 mm
Vægt: 290 g

Teleobjektiv af mellemlang brændvidde med
mulighed for at tage makro-nærbilleder
• Alsidigt teleobjektiv af mellemlang brændvidde til
nærbilleder og naturlige, uinstruerede
billeder
• Nærfotografering ved ned til ca. 0,41 m
(gengivelsesforhold på 1:2)
• CRC-system (Close-Range Correction)

Objektivkonstruktion: 10 elementer i 9 grupper
Tætteste fokusering: 0,41 m
Billedvinkel: 23°20’
Filtergevind: 52 mm
Modlysblænde: HS-14 (medfølgend)
Størrelse: 66,5 x 83,5 mm
Vægt: 515 g

Nikkor 50 mm f/1,4

Micro-Nikkor 55 mm f/2,8

Micro Nikkor 105 mm f/2,8

Specifikationer
Objektiv

Billedvinkel
Nærmeste
Objektiv- i 35 mmmarkerede
konstruktion format Minimum fokusafstand
(grupper/
(135) blændetrin
[makroelementer) i Nikon
indstilling]
DX-format
[m]

Vidvinkel
20 mm f/2.8*1
9/12
24 mm f/2.8*1
9/9
28 mm f/2.8*1
8/8
35 mm f/1.4*1
7/9
Normal
50 mm f/1.2
6/7
50 mm f/1.4
6/7
Specialobjektiver
PC Micro 85 mm f/2.8D*1, *2 5/6
Micro 55 mm f/2.8*1
5/6
Micro 105 mm f/2.8*1
9/10
*1
*5

Maksimalt
gengivelsesforhold
[makroindstilling]

Filtergevind
(mm)

Etui til objektiv

Modlysblænde

Dia. x
længde
(forlængelse Vægt
fra bajonet) (g)
(mm)

TC- TC- TC- TC201 301 14A 14B

AF-3
AF-4
Maks. antal
Maks. antal
HN-36- modlys- HN-37-modlysblænder,
blænder,
der kan
der kan
benyttes
benyttes
a

94°
84°
74°
62°

22
22
22
16

0,25
0,3
0,2
0,3

1/8,3
1/8,8
1/3,9
1/5,6

62
52
52
52

CL-0915
CL-0915
CL-0815
CL-S2

HK-14
HN-1
HN-2
HN-3

65 x 42,5
63 x 46
63 x 44,5
67,5 x 62

260
275
250
400

1
1
1
2

—
—
—
—

1
1
1
2

—
—
—
—

✔*
✔
✔
✔

0
0
0
0

✔
✔
✔
✔

0
1
1
1

46°
46°

16
16

0,5
0,45

1/7,9
1/6,8

52
52

CL-0915
CL-0815

HS-12, HR-2
HS-9, HR-1

68,5 x 47,5
63 x 40

360
250

1
2

—
—

1
2

—
—

✔
✔

1
1

✔
✔

2
3

28°30'
43°
23°20'

45
32
32

0,39
0,25
0,4

1/2
1/2
1/2

77
52
52

CL-75
CL-0915
CL-1018, CL-38*3

HB-22
HN-3
HS-14

83,5 x 109,5
63,5 x 62
66,5 x 83,5

775
290
515

—
1
1

—
—
—

—
1
1

1

✔*b
✔
✔

0
1
3

✔
✔
✔

0
3
5

Benytter CRC-system (Close-Range Correction)
Kameraets lysmålings- og flashstyringssystemer fungerer ikke korrekt, når
der anvendes shift og/eller tilt, eller når der anvendes en anden blændeåbning end den største. For meget shift og/eller tilt af objektivet kan forårsage en vis vignettering. Dette objektiv kan ikke benyttes til Nikons PRONEA
S-kamera.

*3

Med en PN-11-ring.

1
2
—

Kan benyttes.
Ved brug med mindre blændeåbning end F/11 med
korte lukkertider forekommer der lejlighedsvis ujævn
eksponering.
Kan ikke benyttes.

—
—
✔
*a
*b

Kan benyttes.
Der forekommer let vignettering.
Vignettering forekommer kun
i visse situationer.

33

Valg af det rette objektiv –
overvejelser

Valg af det rette objektiv er en af de vigtigste beslutninger, man tager som fotograf, fordi objektivet
bestemmer ofte både, hvad man kan fotografere, og hvordan man kan fotografere. Nedenfor finder
du en række tekniske faktorer, du skal tage højde for, når du leder efter det rette objektiv.

16 mm

20 mm

24 mm

28 mm

35 mm

50 mm

105 mm

135 mm

180 mm

210 mm

300 mm

600 mm

Billedvinkel

Billedvinklen henviser til den visning eller det billedområde, objektivet
giver, og forskellige billedvinkler kan i høj
grad påvirke, hvordan du ser verden gennem dit objektiv.
Det er objektivets brændvidde,
der bestemmer billedvinklen – jo kortere
brændvidde, jo bredere billedvinkel og jo

20 mm

50 mm

Perspektiv

Perspektiv er nemmere at vise
med et eksempel end at beskrive og
bestemmes af afstanden fra kameraet til
motivet (se billederne ovenfor).
Perspektivet er kort sagt motivernes relative størrelse og dybde på et

200 mm

Tilsvarende giver vidvinkelobjektiver en bredere visning og foretrækkes af landskabsfotografer og til
indendørs, tæt komponerede billeder.
Teleobjektiver trækker fjerne motiver ind
til en smallere billedvinkel, der kan give
dramatiske nærbilleder til mange typer
fotografering.

400 mm

billede, dvs. hvor langt forgrunden og
baggrunden virker til at være fra hinanden. Hvis motiver i forgrunden virker til at
være større end dem i baggrunden, kaldes det overdrevet perspektiv. Dette forekommer ved brug af vidvinkelobjektiver.

Hvis man først forstår de forskellige perspektiver, de forskellige objektiver giver, er det nemmere at vælge,
hvilke objektiver der skal bruges for at
opnå bestemte fotografiske effekter.

Største blændeåbning
(blændeværdi)

værdier) er "hurtige" objektiver, der giver
fotograferne mulighed for at benytte korte
lukkertider ved svag belysning. Dette
minimerer behovet for et stativ eller, giver
større kontrol over dybdeskarpheden (se
nedenfor) og giver et lysere billede i søgeren, så det er nemmere at fokusere.
Objektiver med mindre største blændeåbninger (større blændeværdier) gør

det muligt at bruge lange lukkertider til de
forhåndenværende lysforhold, men er
også lettere og mindre end hurtigere
objektiver. Nikon tilbyder nogle Nikkorobjektiver med samme brændvidde, men
med forskellige største blændeåbninger,
så du har flere valgmuligheder.

Dybdeskarphed

f.eks. f/16 eller f/22 giver et billede, hvor meget mere af motivet er i skarpt fokus.
Brændvidden er også vigtig,
da dybdeskarpheden reduceres, når objektivets brændvidde øges. Vidvinkelobjektiver
giver dermed i sagens natur større dybdeskarphed i hele brændvidden, mens
teleobjektiver har mindre dybdeskarphed.

Objektivets største blænde kan
bestemme, hvordan og ved hvilke belysningsforhold du kan fotografere. Blændeværdien angives med en f-værdi, som
kan udtrykkes på forskellige måder: F.eks.
beskriver f/8, F8 og 1:8 alle den samme
effektive blænde. Objektiver med store
største blændeåbninger (små blænde-
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mindre billedstørrelse. En længere
brændvidde betyder en smallere billedvinkel og en større billedstørrelse. For
eksempel bruger man betegnelsen 50
mm normalt objektiv for et objektiv, som
giver en billedvinkel på 46° for billeder,
der har ca. samme størrelse som det billede, menneskeøjet ser.

Denne term henviser til
de områder på billedet – både foran og
bag hovedmotivet – der er tilpas skarpe.
Dybdeskarpheden kan justeres ved at
justere blænden. Jo lavere blænde (større
blændeværdi), jo større dybdeskarphed
opnår du. Det betyder, at fotografering
ved store blændeåbninger som f.eks.
F/1.8 får baggrunden til at fremstå sløret,
mens brug af små blændeåbninger som

Lille dybdeskarphed (F/2.8)

Stor dybdeskarphed
(f/16)

TILbehør

til Nikkor-objektiver

Makrotilbehør

Modlysblænder

Mellemringe PK og PN
Disse ringe – PK-11A, PK-12, PK-13 og
PN-11 – er kompakte, lette og nemme at
montere og giver mulighed for en lang
række gengivelsesforhold. De placeres
mellem kameraets hus og objektivet –
enten enkeltvist eller flere ad gangen.

Modlysblænder minimere falsk lys og
hjælper med at reducere sløring, og desuden beskytter de bjektivet.

Objektivdæksler

Disse dæksler er fremstillet af hård plast,
metal eller læder og beskytter objektivet
både foran og bagpå mod støv, snavs og
ridser.
Fordækslerne fås i følgende størrelser:
52 mm, 58 mm, 62 mm, 72 mm, 77 mm,
85 mm, 95 mm, 108 mm. Bagdækslet
LF-1 er kompatibelt med alle objektiver.

Mellemstykke til stativ

AH-5 til PC Micro-Nikkor 85 mm f/2.8D
Ved brug af et stativ til PC Micro-Nikkor
85 mm f/2.8D giver AH-5 afstand mellem
kamerahuset og stativet, så det er nemmere at foretage tilt/shift.

Fotografisk

Objektivrem

kobling

Objektivremmen LN-1 kan nemt justeres,
så du kan bære forskellige teleobjektiver
bekvemt på skulderen, også selv om de
er store og tunge.

Med denne kobling kan du forvandle
Nikon Fieldscopes III/III A/EDIII/EDIII A til
et 800mm f/12.8 (1.000mm f/13.3 for
ED78/ED78A/ED82/ED82A) super-teleobjektiv.

Objektivetuier

Tilbehør til Fieldscope til digitalt
spejlreflekskamera FSA-L1

Etuierne til Nikon-objektiver holder det
optiske udstyr fri for støv, fugt og stød
Cylindrisk etui (CL): Det flotte sorte
læderetui suppleres af blødt plysfor.
Kuffertetui (CT): Der medfølger et holdbart kuffertetui til større objektiver som
f.eks. hurtige super-teleobjektiver.
Blødt etui (CL-S2~S4/M1/ M2/L1/L2):
Passer til en række objektiver med forskellig brændvidde.

Forvandl dit Fieldscope til et 1.200 mm*
eller 1.500 mm* super-teleobjektiv til
Nikons digitale spejlreflekskameraer, og
tag spektakulære makrobilleder.
* Svarer til 35 mm

LN-1

CT-F1

CL-M1

CL-M2

CL-L1

CL-S2

CL-S3

CL-S4

CL-L2
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