AF-S NIKKOR 200–500mm f/5.6E ED VR

MTF-grafieken
Groothoek

I AM FAR REACHING
Tele

Accessoires

CL-1434 halfzachte
tas (meegeleverd)

HB-71 zonnekap
met bajonetvatting
(meegeleverd)

Circulair
polarisatiefilter II,
95 mm (optioneel)

Neutraal kleurfilter
(NC), 95 mm (optioneel)

Vergroot uw bereik met slechts één objectief. Met een brandpuntsafstand van 200-500 mm en een constant
diafragma van f/5.6 biedt dit FX-formaat superteleobjectief een ongekende veelzijdigheid. Dit objectief is
momenteel het zoomobjectief met het grootste vaste diafragma in het assortiment van Nikon en biedt een
ongekende flexibiliteit, of u nu opnamen maakt van wilde dieren, vogels, vliegtuigen of snelle sporten.
Belangrijkste kenmerken:
	
FX-formaat supertelezoomobjectief: biedt een flexibel brandpuntsbereik van 200-500 mm
(equivalent in DX-formaat: 300-750 mm). Ideaal voor het fotograferen van wilde dieren, vogels, vliegtuigen
en snelle sporten.
	
Constant diafragma van f/5.6: staat garant voor een consistente snelheid en vloeiende controle
over de scherptediepte over het hele zoombereik.
	
Hoge optische prestaties: drie elementen van ED-glas (extra lage dispersie) staan garant voor
minimale chromatische aberraties.
	
Vibratiereductie (VR): beperkt cameratrilling tot het minimum, waardoor u opnamen kunt maken
met sluitertijden die tot 4,5 stops langer zijn.¹ De VR-stand SPORT biedt een stabiel zoekerbeeld
wanneer u snelle bewegingen vastlegt. In deze stand zijn ook een beeldsnelheid bij continu-opnamen
en een ontspanvertraging mogelijk die vergelijkbaar zijn met wanneer VR is uitgeschakeld. Gebruik
de VR-stand SPORT om bewegende onderwerpen, zoals vliegende vogels of snelle sporten, perfect
vast te leggen.
	
Supersnelle autofocus: Nikon’s Silent Wave Motor (SWM) biedt een zeer snelle, zeer stille autofocus
met de mogelijkheid tot directe handmatige scherpstelling.
	
Elektromagnetisch diafragma: voor een consistente, nauwkeuriger belichting tijdens snelle
serieopnamen.
	
Kortste scherpstelafstand: 2,2 m.
Zoomvergrendeling: zet het objectief vast wanneer het niet in gebruik is.
	
Statiefbevestiging: helpt het objectief te stabiliseren bij gebruik van een statief.
	
AF bij teleconverters: het vaste maximale diafragma van f/5.6 maakt ook het gebruik van AF
mogelijk als een 1,4x-teleconverter wordt gebruikt (op een f/8-compatibele camera).
	
Meegeleverd: afneembare zonnekap en zachte tas.
¹ In de stand Normaal, op basis van CIPA-standaard.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Brandpuntsafstand
Maximaal diafragma
Minimaal diafragma
Objectiefconstructie
Beeldhoek

200-500 mm
f/5.6
f/32
19 elementen in 12 groepen (waaronder 3 elementen van ED-glas)
Analoge SLR-camera’s en FX-formaat D-SLR-camera’s van Nikon: 12°20’-5°00’
DX-formaat D-SLR-camera’s van Nikon: 8°00’-3°10’
Scherpstelling
Nikon-systeem voor interne scherpstelling (IF) met autofocus gestuurd door de Silent Wave Motor
en een afzonderlijke scherpstelring voor handmatige scherpstelling
Kortste scherpstelafstand
2,2 m vanaf het filmvlak (over het gehele zoombereik)
Maximale reproductieverhouding 0,22x
Aantal diafragmalamellen
9 (ronde diafragma-opening)
Diafragma
Elektromagnetisch
Filtermaat
95 mm
Afmetingen
Circa 108 mm × 267,5 mm
Gewicht
Circa 2300 gram (inclusief statiefbevestigingsring)
Circa 2090 gram (zonder statiefbevestigingsring)
Meegeleverde accessoires
LC-95 opklikbare voorste objectiefdop van 95 mm, HB-71 zonnekap met bajonetvatting,
LF-4 achterste objectiefdop, CL-1434 halfzachte tas

