AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED

Productafbeelding

I AM THE WIDE SIDE OF LIFE
Asferische lenselementen

Elementen van ED-glas

MTF-grafieken

Belangrijkste kenmerken:
	
Lichtsterk objectief met een brandpuntsafstand van 24 mm: FX-formaat ultragroothoekobjectief
met een brandpuntsafstand van 24 mm (36 mm bij gebruik met een Nikon DX-formaat SLR-camera).
Ideaal voor landschappen, architectuur, interieurs en stadsgezichten, maar ook voor filmopnamen.
	
Helder diafragma van f/1.8: produceert opvallende beelden met een kleine scherptediepte en
een vloeiende bokeh. Profiteer van de flexibiliteit om te fotograferen met kortere sluitertijden en zo
heldere opnamen bij weinig licht te realiseren. Bovendien krijgt u ook een helder zoekerbeeld.
	
Compact en licht: dankzij de zeer handzame constructie kunt u dit objectief probleemloos
meenemen en vormt het een uitstekende reisgenoot.
	
Hogeresolutiebeelden: dit objectief is uitermate geschikt voor gebruik met D-SLR’s met een hoge
resolutie en produceert een uitmuntende helderheid en contrast over het hele beeld. Het optische
ontwerp levert prachtige foto’s en films op.
	
Uitmuntende optische prestaties: twee elementen van ED-glas (extra lage dispersie) en twee
asferische lenselementen staan garant voor scherpe, heldere beelden. Vertekening wordt goed
tegengegaan en de meeste vormen van aberratie en kleurverspreiding worden effectief tot het
minimum beperkt.
	
Kortste scherpstelafstand: 0,23 m. U kunt makkelijk dichtbij komen om onderwerpen beeldvullend
vast te leggen.
	
Meegeleverd: zonnekap met bajonetvatting en zachte objectiefbuidel.

Accessoires

Objectiefbuidel CL-1015
(meegeleverd)

Imposante architectuur. Indrukwekkende landschappen. Krachtige stadsgezichten. Ruimtelijke interieurs.
Leg dynamische, creatieve beelden vast met het nieuwe FX-formaat objectief met een vaste brandpunts
afstand van 24 mm van Nikon. Het lichtsterke diafragma van f/1.8 produceert een kleine scherptediepte,
een vloeiende bokeh en heldere beelden bij weinig licht. De kortste scherpstelafstand van slechts 0,23 m
biedt extra veelzijdigheid, terwijl dit ultragroothoekobjectief dankzij het compacte en lichte ontwerp
een fantastische reisgenoot is.

Zonnekap HB-76
(meegeleverd)

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Brandpuntsafstand
Maximaal diafragma
Minimaal diafragma
Objectiefconstructie

24 mm
f/1.8
f/16
12 elementen in 9 groepen (waaronder 2 elementen van ED-glas, 2 asferische lenselementen
en lenselementen met Nano Crystal Coat)
Beeldhoek
Analoge SLR-camera’s en FX-formaat D-SLR-camera’s van Nikon: 84°
DX-formaat D-SLR-camera’s van Nikon: 61°
Scherpstelling
Achterste lensdeel-scherpstelsysteem (RF) met autofocus gestuurd door de Silent Wave Motor
en een afzonderlijke scherpstelring voor handmatige scherpstelling
Kortste scherpstelafstand
0,23 m vanaf filmvlak
Maximale reproductieverhouding 0,20×
Aantal diafragmalamellen
7 (ronde diafragma-opening)
Diafragma
Volledig automatisch
Filtermaat
72 mm
Afmetingen
Circa 77,5 × 83,0 mm
Gewicht
Circa 355 gram
Meegeleverde accessoires
LC-72 opklikbare voorste objectiefdop van 72 mm, LF-4 achterste objectiefdop, HB-76 zonnekap met
bajonetvatting, CL-1015 objectieftas

