See Through Different Eyes
Elke fotograaf is uniek. Ongeacht uw ideeën, ervaring of creatieve visie is er altijd een NIKKOR-objectief waarmee
u uw capaciteiten ten volle kunt benutten. Het ongeëvenaarde assortiment verwisselbare NIKKOR-objectieven voor
Nikon D-SLR's biedt een groot aantal brandpuntsafstanden en omvat een uitgebreide selectie vast-brandpunt-, zoom-,
fisheye- en micro-objectieven en objectieven met perspectiefcorrectie. Elk product uit het assortiment weerspiegelt de
trots en het vakmanschap die alleen een optische fabrikant kan begrijpen en elk objectief is zo helder en betrouwbaar
dat elke enthousiaste fotograaf dit zal waarderen. Hoe ziet u de wereld? Laat NIKKOR u helpen.
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Een geschiedenis van
uitzonderlijke prestaties:
NIKKOR-objectieven
In 1933 begon Nikon met de productie van objectieven onder de naam NIKKOR en
sindsdien heeft Nikon wereldwijd meer dan 100 miljoen objectieven verkocht. In de
loop der jaren heeft ons niet-aflatende streven naar kwaliteit en innovatie geleid tot
vele doorbraken op fotografisch gebied. Zo introduceerde Nikon in 1967 de NIKKOR
Auto 24mm f/2.8 met Nikon's baanbrekende CRC-systeem (Close-Range Correction) en
werd in 1968 begonnen met de productie van asferische lenzen. Daarnaast ontwikkelde
Nikon ED-glas (Extra lage Dispersie) dat in 1971 voor het eerst werd toegepast in het
300 mm f/2.8 ED NIKKOR-teleobjectief en nu wordt gebruikt in een groot aantal andere
NIKKOR-objectieven. In 2003 produceerde Nikon de AF-S DX Zoom-NIKKOR 12-24mm
f/4G IF-ED als eerste objectief dat is geoptimaliseerd voor Nikon DX-formaat digitale
SLR's in de DX NIKKOR-serie. Dit zijn slechts enkele van de vele wapenfeiten op het
gebied van objectiefontwerp die illustratief zijn voor Nikon's positie als 's werelds
toonaangevende fabrikant van professionele foto-apparatuur. Hieronder vindt u
technische informatie die u beter helpt begrijpen waarom NIKKOR-objectieven zo
uitmuntend presteren en daarom de ideale partners zijn voor uw Nikon SLR.

De Nikon F-objectiefvatting: een
traditie van continuïteit
De komst van de oorspronkelijke Nikon F
in 1959 ging gepaard met de introductie
van wat misschien wel de belangrijkste
technologische innovatie van deze camera
is: de Nikon F-objectiefvatting. Sindsdien
is de vatting overgenomen door nieuwe
modellen zonder dat de basisstructuur ervan
is veranderd waardoor nieuwe objectieven
nog steeds compatibel zijn. Daardoor kan
het complete assortiment van NIKKORobjectieven zelfs met de nieuwste digitale
SLR's worden gebruikt, waardoor een
indrukwekkende verscheidenheid van beelden
binnen handbereik ligt. Dit is slechts één
voorbeeld waarom de Nikon F-vatting een
belangrijk onderdeel blijft van het ontwerp van
Nikon- camera-apparatuur.
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Waar het allemaal begint:
Nikon-glasfabriek
Voor de beste lenselementen moet
je beginnen met het beste optische
glas. Nikon is een van de weinige
fabrikanten die consistent alle fasen
van het productieproces bestrijkt, van de
ontwikkeling van optisch glas tot
de uiteindelijke objectiefproductie. Dit
betekent dat Nikon allerlei technologieën
en kennis bezit die andere fabrikanten niet
kunnen bieden. Faciliteiten voor
de productie van optisch glas worden
bijvoorbeeld ontwikkeld, samengevoegd en
gereglementeerd binnen Nikon. Hierdoor
is het mogelijk productiefaciliteiten te
verbeteren, zodat ze voldoen aan de
vereiste specificaties voor Nikon. De
fabricage van optisch glas is de eerste stap
in de productie van NIKKOR-objectieven
en in elk van de volgende stappen worden
herhaaldelijk strenge tests en onderzoeken
uitgevoerd. Dankzij deze procedures wordt

een hoge kwaliteit verkregen. Als het gaat
om nauwkeurigheid wordt de brekingsindex
bijvoorbeeld gegarandeerd tot op zes
cijfers achter de komma (maximaal). Dit
is slechts één voorbeeld waarbij een
zeer nauwkeurige meting en zorgvuldige
controles garant staan voor de hoogste
kwaliteit, waardoor elke gebruiker van
NIKKOR-objectieven zeker weet dat
beslissende momenten altijd goed worden
vastgelegd.

Objectiefontwerpers van
verschillende afdelingen bieden
meerwaarde
Een ontwerpteam dat de vereiste
factoren voor de productie van een
objectief bepaalt, houdt toezicht op alle
ontwikkelafdelingen, waaronder techniek,
optiek en elektronica, en is ook betrokken
bij productietechnologieën. Vaak worden
niet alleen een snelle autofocus en grote
duurzaamheid nagestreefd, maar ook
een comfortabele grip en aangenaam
gebruik. Een compact en licht ontwerp kan
essentieel zijn bij de ontwikkeling van
een objectief. Toen in 2015 bijvoorbeeld
de AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR
werd ontwikkeld in samenwerking met
ontwerpers van verschillende afdelingen,
leidde dit tot een ontwerp met een
compacte en krachtige SWM, een VRsysteem dat het hoogste effect biedt van
alle normale zoomobjectieven en een zeer
accurate belichtingsregeling, terwijl de
hoge optische prestaties behouden bleven.

Hoogste kwaliteit nagestreefd
tijdens fabricageprocedures
Om de hoogste kwaliteit te kunnen
garanderen, worden bij Tochigi Nikon
allerlei processen toegepast, van het
instellen van indexen om de productiviteit
te evalueren tot het aanpassen van
procedures in overeenstemming met die
indexen om verbetering te garanderen.
Hieronder vallen ook processen die door
dochterbedrijven worden uitgevoerd. Soms
is een verbetering van het aanvaardbare
productpercentage vereist voor een
productielocatie in het buitenland. Het

aanvaardbare productpercentage
hangt nauw samen met zintuiglijke
kwaliteiten zoals extern ontwerp en
aangenaam gebruik, en deze factoren
worden verbeterd op de productielocatie.
Wanneer de algehele kwaliteit wordt
verbeterd door het aantal defecte
producten binnen fabricageprocessen
terug te brengen, leidt dit ertoe dat klanten
hoogwaardige producten krijgen.

Betrouwbaarheid: objectieven
die bestand zijn tegen de
zwaarste omstandigheden
Elk NIKKOR-objectief voldoet aan
de strengste eisen van klanten.
Het optische glas wordt minutieus
onderzocht om er zeker van te zijn
dat dit vrij is van onregelmatigheden
en na het proces van gieten, slijpen,
polijsten en coaten, ontstaat een van
de beste lenselementen. Nadat ze
heel precies in de objectiefcilinder zijn
geplaatst, ondergaan lenselementen
en lensconstructies allerlei tests en
onderzoeken, waaronder een analyse van
trilling- en temperatuurbestendigheid.
Dit alles is mogelijk dankzij onze
verzamelde technologische kennis die
is geoptimaliseerd en geautomatiseerd.
Naast deze onverbiddelijke tests
staan ook Nikon-technici borg voor
de prestaties van het eindproduct
doordat ze elk detail van elk voltooid
objectief minutieus controleren. Ze
controleren de mechanische constructie,
elektronica, AF-beweging, zoom- en
diafragmamechanismen en het oplossend
vermogen van het objectief. Tot slot
worden alle NIKKOR-objectieven ook
nauwgezet onderzocht vlak voordat ze
vanuit de fabriek worden verzonden.Dit
alles zorgt ervoor dat elk objectief precies
doet wat het moet doen: de uitstekende
optische prestaties en betrouwbaarheid
bieden die ervoor zorgen dat NIKKORobjectieven de eerste keus zijn voor
fotografen uit de hele wereld.
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NIKKOR G R O O T H O E K ZOOMOBJECTIEVEN

Ultragroothoekzoomobjectief voor uitmuntende beelden

Een optisch meesterwerk: maximaal 14 mm met vast f/2.8

AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR

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

DX

Deze uitstekende groothoekzoomobjectieven bieden een grotere scherptediepte, kortere werkafstanden
en indrukwekkender perspectieven voor uw foto’s. Met uiteenlopende brandpuntsafstanden en diafragmacombinaties voor elk budget en elke camera produceren NIKKOR-objectieven de helderheid en details die
uw foto’s verdienen. Probeer verschillende perspectieven uit of kom dichter bij uw onderwerpen door het
zoombereik te wijzigen en ontdek al snel een nieuwe benadering van groothoekfotografie.

Via dit zeer handzame zoomobjectief kunnen DX-formaat
gebruikers kennismaken met de wereld van echte
ultragroothoekopnamen. De ingebouwde stappenmotor draagt
bij aan een stille en vloeiende AF-regeling. Het nieuwste optische
ontwerp, bestaande uit drie asferische lenselementen, produceert
een zeer hoge beeldkwaliteit. Het effect van de ingebouwde
functie voor vibratiereductie (VR) is equivalent met een sluitertijd
die 3,5 stops* korter is.

Met een vast maximaal diafragma van f/2.8 produceert dit
bekroonde professionele objectief beelden die van rand tot
rand scherp zijn. Nano Crystal Coat en ED-glas zorgen voor
een uitstekend contrast, zelfs bij opnamen met tegenlicht. Dit
duurzame en betrouwbare objectief is onmisbaar voor elke
professionele fotograaf.

*Op basis van CIPA-standaard. Deze waarde wordt bereikt bij bevestiging op een DXformaat digitale SLR-camera, waarbij de zoom is ingesteld op de maximale telestand.
10 mm 109°
20 mm 70°

14 mm 114°
24 mm 84°

Objectiefconstructie: 14 elementen 11 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,22 m.
Maximale reproductieverhouding: 0,17×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 72 mm
Accessoires: zonnekap HB-81/objectieftas CL-1015

Objectiefconstructie: 14 elementen 11 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,28 m (bij 18–24 mm)
Maximale reproductieverhouding: 0,14×
Maat voor filters/voorzetlenzen: er kunnen geen filters worden
bevestigd
Accessoires: vaste zonnekap/objectieftas CL-M3

Ultragroothoekzoomobjectief voor dynamische perspectieven

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

DX

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

DX

Een zeer populaire keuze voor extreme
groothoekfoto’s. Het vaste diafragma
zorgt voor een consistente belichting over
het hele zoombereik. Perfect voor het
fotograferen van grote gebouwen, krappe
interieurs en uitgestrekte landschappen.

12 mm 99°
24 mm 61°

Verken de uitersten van de fotografie met de
ultragroothoekdekking van dit praktische zoomobjectief. Met een
maximale groothoek van 10 mm, die een beeldhoek biedt van
109°, produceert dit objectief indrukwekkende perspectieven
waarmee uw foto’s een creatief tintje krijgen. De mogelijkheid
van close-up opnamen en een minimale vertekening maken dit
objectief nog aantrekkelijker.

© Daniel Dohlus

Objectiefconstructie: 11 elementen 7 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,3 m
Maximale reproductieverhouding: 0,12×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-23/objectieftas CL-S2 (optioneel)

10 mm 109°
24 mm 61°

Objectiefconstructie: 14 elementen 9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,24 m (AF); 0,22 m (MF)
Maximale reproductieverhouding: 0,19×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-23/objectieftas CL-1118

Unieke standpunten veranderen in
indrukwekkende perspectieven
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AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR

: Asferische lenselementen

: Elementen van ED-glas
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NIKKOR-OBJEC TIEVEN
MET GEMIDDELDE ZOOM

Scherp ultragroothoekzoomobjectief met VR

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

Deze opmerkelijke serie objectieven is ontworpen voor uiteenlopende situaties en onderwerpen.
Welk veelzijdig en draagbaar objectief u ook kiest, van compact en laagdrempelig tot krachtig en
geavanceerd, een objectief met gemiddelde zoom zal een belangrijk onderdeel van uw uitrusting
worden. Kies het objectief dat het beste past bij uw vaardigheden en creatieve doelen.

Dit veelzijdige ultragroothoekzoomobjectief heeft een opmerkelijk
breed blikveld, terwijl vibratiereductie (VR), dat een effect biedt
dat equivalent is met 2,5 stops*, het mogelijk maakt scherpe
beelden uit de hand te maken bij langere sluitertijden, bijvoorbeeld
binnenshuis of van nachtlandschappen. Ideaal voor reis- en
documentairefotografie.
*Op basis van CIPA-standaard. Deze waarde wordt verkregen bij bevestiging op een FXformaat digitale SLR-camera, waarbij de zoom is ingesteld op de maximale telestand.

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

16 mm 107°
35 mm 63°

Objectiefconstructie: 17 elementen 12 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,28 m (bij 20–28 mm)
Maximale reproductieverhouding: 0,24×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-23/objectieftas CL-1120

Legendarisch professioneel groothoekzoomobjectief

Compact en laagdrempelig groothoekzoomobjectief

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

AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED

Met een vast maximaal diafragma van
f/2.8 heeft dit objectief een optimale
dekking voor groothoekopnamen. Het
glas produceert heldere, contrastrijke
beelden over het hele zoombereik.
Een zeer betrouwbaar professioneel
objectief.

17 mm 104°
35 mm 62°

Objectiefconstructie: 13 elementen 10 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,28 m
Maximale reproductieverhouding: 0,21×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-23/objectieftas CL-76

Dit compacte en lichte zoomobjectief biedt een beeldhoek
van 100° bij 18 mm en is uitermate mobiel. Het optische
systeem omvat twee elementen van ED-glas en drie asferische
lenselementen, zodat de kwaliteit van D-SLR-camera's met een
groot aantal pixels optimaal kan worden benut.

© Andrew Hancock

18 mm 100°
35 mm 63°

Objectiefconstructie: 12 elementen 8 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,28 m
Maximale reproductieverhouding: 0,19×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-66/objectieftas CL-1118

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR

Laat elke foto tot leven komen met
een dynamisch zoombereik
8

: Asferische lenselementen

: Elementen van ED-glas
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Zeer handzaam objectief met normale zoom en een
uitstekende beeldreproductie

AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR

Praktisch standaardzoomobjectief met VR en een
opmerkelijk brede dekking

DX

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

DX

Snel standaardzoomobjectief met f/2.8 voor een
uitzonderlijke beeldkwaliteit

Zeer krachtige zoomobjectieven met VR voor DX-fotografen

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

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR DX
Een uitstekende keuze als u iets meer
telebereik wilt. Als u dit krachtige
standaardzoomobjectief met circa
5,8× zoom gebruikt, kunt u de meeste
onderwerpen vastleggen met slechts één
objectief. Dankzij vibratiereductie (VR)
waarvan het effect equivalent is met
3,5 stops* kunt u scherpere foto's maken
bij weinig licht en bij teleopnamen.

Dit DX-objectief produceert zowel een
uitstekende scherpte als een schitterend
bokeh. De hoge resolutie zorgt voor
een uitzonderlijke beeldweergave
(van dichtbij tot oneindig), zowel
voor professionals op locatie als voor
ambitieuze fotografen die waarde
hechten aan een hoge beeldkwaliteit.

Een opmerkelijk licht objectief met 5× normale zoom en een
maximaal diafragma van f/2.8 in de maximale groothoekstand. Dit
hoogwaardige objectief gebruikt de nieuwste technologieën, zoals
Nano Crystal Coat, fluorcoat en een elektromagnetisch diafragma,
die alle voor het eerst zijn toegepast in een DX-formaat objectief.
Het effect van de vibratiereductie (VR) is equivalent met een
sluitertijd die 4,0 stops* korter is in de stand Normaal. Dankzij de
uitmuntende beeldreproductie en uitstekende handzaamheid kunt
u hiermee prachtige opnamen op reis maken.

Het meest uitgebalanceerde en veelzijdige standaardzoomobjectief
voor enthousiaste gebruikers van een DX-formaat camera, met
een dekking van 5,3× zoom die begint bij een beeldhoek van 83°
op 16 mm. Met een fantastische scherpte, compacte behuizing en
vibratiereductie (VR) waarvan het effect equivalent is met
3,5 stops* voor stabielere opnamen en meer fotomogelijkheden,
van alledaagse snapshots tot reisdocumentaires.

17 mm 79°
55 mm 28°50’

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

16 mm 83°
85 mm 18°50’

Objectiefconstructie: 17 elementen 13 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,35 m
Maximale reproductieverhouding: 0,22×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 72 mm
Accessoires: zonnekap HB-75/objectieftas CL-1218
(optioneel)

Objectiefconstructie: 17 elementen 11 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,38 m
Maximale reproductieverhouding: 0,21×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 67 mm
Accessoires: zonnekap HB-39/objectieftas CL-1015

(Indien ingetrokken)

AF-P objectieven met normale zoom en een stappenmotor

DX

Objectiefconstructie: 15 elementen 11 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,45 m
Maximale reproductieverhouding: 0,20×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 67 mm
Accessoires: zonnekap HB-32/objectieftas CL-1018

Objectiefconstructie: 14 elementen 10 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,36 m (bij 35 mm)
Maximale reproductieverhouding: 0,20×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-31/objectieftas CL-1120

Veelzijdig, krachtig objectief voor een schitterende
beeldkwaliteit

Opmerkelijk compact en licht DX-formaat
standaardzoomobjectief

16 mm 83°
80 mm 20°

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

18 mm 76°
105 mm 15°20’

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

DX

AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

Dankzij het gebruik van een intrekbaar
objectiefmechanisme is een compacte
en lichte constructie mogelijk. Het
krachtige optische ontwerp met een
asferisch lenselement produceert
zeer scherpe beelden over het
gehele zoombereik. Het effect van
de ingebouwde vibratiereductie (VR)
is equivalent met een sluitertijd die
4,0 stops* korter is. Met een kortste
scherpstelafstand van 0,25 m kunt u
dichter bij het onderwerp komen.

De krachtige zoom van dit objectief
van circa 7,8× dekt een breed
brandpuntsbereik van groothoek tot
tele. Fantastische optische prestaties
produceren HD-beelden bij gebruik in
combinatie met camera's met een groot
aantal pixels. Ingebouwde vibratiereductie
(VR) biedt een effect dat equivalent is met
4,0 stops* en corrigeert cameratrilling
zeer effectief. Dit objectief is ideaal om
uiteenlopende alledaagse onderwerpen
vast te leggen of wanneer u reist met
maar één objectief.

DX
18 mm 76°
55 mm 28°50’

: Aspherical lens elements

(Indien ingetrokken)

Objectiefconstructie: 11 elementen 8 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,28 m (AF); 0,25 m (MF)
Maximale reproductieverhouding: 0,30× (AF); 0,36× (MF)
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm
Accessoires: zonnekap HB-45 (optioneel)/objectieftas CL-0815
(optioneel)

18 mm 76°
55 mm 28°50’

: Aspherical lens elements

: ED glass elements

Objectiefconstructie: 17 elementen 12 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,45 m
Maximale reproductieverhouding: 0,23×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 67 mm
Accessoires: zonnekap HB-32 (optioneel)/
objectieftas CL-1018 (optioneel)

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

(Indien ingetrokken)

Dit compacte en lichte objectief met 3,1x normale zoom
biedt een snelle en stille AF-regeling dankzij het gebruik van
een stappenmotor voor de AF-aansturing. Twee asferische
lenselementen beperken objectiefaberraties tot het minimum
voor een hogere beeldkwaliteit. Het effect van het ingebouwde
systeem voor vibratiereductie (VR) is equivalent met een sluitertijd
die 4,0 stops* korter is. Sommige objectiefinstellingen kunnen via
de camera worden aangepast.

DX

Eén objectief voor elke gelegenheid.
Dit zeer veelzijdige objectief heeft een
dynamische zoomdekking van circa
11×, van 76° bij groothoek tot 8° bij tele.
Daarnaast biedt vibratiereductie (VR),
waarvan het effect equivalent is met
3,5 stops*, nog meer mogelijkheden.
Perfect wanneer u licht moet reizen.

Dit compacte en lichte objectief met 3,1× normale zoom gebruikt
een stappenmotor voor de AF-aansturing en biedt daardoor
een snelle en stille AF-regeling. Twee asferische lenselementen
staan garant voor uitstekende optische prestaties met minimale
objectiefaberraties. Sommige instellingen kunnen worden
aangepast via de menu's van de camera.

18 mm 76°
200 mm 8°
18 mm 76°
55 mm 28°50’

(Indien ingetrokken)

Objectiefconstructie: 12 elementen 9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,25 m
Maximale reproductieverhouding: 0,38×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 55 mm
Accessoires: zonnekap HB-N106 (optioneel)/
objectieftas CL-0815 (optioneel)

18 mm 76°
55 mm 28°50’

(Indien ingetrokken)

Objectiefconstructie: 12 elementen 9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,25 m
Maximale reproductieverhouding: 0,38×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 55 mm
Accessoires: zonnekap HB-N106 (optioneel)/
objectieftas CL-0815 (optioneel)

Objectiefconstructie: 16 elementen 12 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,5 m
Maximale reproductieverhouding: 0,22×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 72 mm
Accessoires: zonnekap HB-35/objectieftas CL-1018

AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR © Kenta Aminaka
: Asferische lenselementen

: Elementen van ED-glas

*Op basis van CIPA-standaard. De waarde wordt verkregen als: een DX-formaat objectief is bevestigd op een DX-formaat digitale SLR-camera, een met het FX-formaat compatibel
objectief is bevestigd op een FX-formaat digitale SLR-camera of een zoomobjectief is ingesteld op de maximale telestand.
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Compact en licht met een zeer veel zoom en VR

Scherpe en laagdrempelige standaardzoomobjectieven

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR DX

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

Dit objectief heeft een compacte
en lichte behuizing, terwijl het toch
krachtige zoommogelijkheden (circa
16,7×) biedt. De uitstekende optische
prestaties zijn te danken aan het gebruik
van drie elementen van ED-glas en drie
asferische lenselementen. Het effect
van de vibratiereductie (VR) is equivalent
met een sluitertijd die 4,0 stops*
korter is. Dit uitgebalanceerde
krachtige zoomobjectief is ideaal als u
uiteenlopende onderwerpen met slechts
één objectief wilt vastleggen.

Een uitstekend compact objectief voor
standaardgebruik dat goed werkt in
combinatie met handzame FX-formaat
camera's. Dit veelzijdige objectief
dekt het meestgebruikte zoombereik
en is geschikt voor uiteenlopende
onderwerpen, zoals landschappen,
binnenopnamen, portretten en spontane
foto's. Dankzij de vibratiereductie (VR)
waarvan het effect equivalent is met
4,0 stops* kunt u gemakkelijker foto's
uit de hand maken, waardoor u meer
mogelijkheden bij weinig licht hebt.
24 mm 84°
85 mm 28°30’

18 mm 76°
300 mm 5°20’

Objectiefconstructie: 16 elementen 12 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,48 m
Maximale reproductieverhouding: 0,29×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 67 mm
Accessoires: zonnekap HB-39 (optioneel)/
objectieftas CL-1018 (optioneel)

Objectiefconstructie: 16 elementen 11 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,38 m
Maximale reproductieverhouding: 0,22×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 72 mm
Accessoires: zonnekap HB-63/objectieftas CL-1118

Zeer krachtig DX-formaat objectief met 16,7x zoom en VR

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR DX
Ondanks de ongeëvenaarde zoom
van maar liefst circa 16,7× biedt dit
objectief een constante beeldkwaliteit
over het gehele brede bereik. Dankzij
de ingebouwde vibratiereductie (VR)
waarvan het effect equivalent is met
3,5 stops* kunt u zelfs opnamen uit
de hand maken bij 300 mm supertele.
Ervaar dit krachtige allroundobjectief dat
ideaal is voor reizen en evenementen.

18 mm 76°
300 mm 5°20’

AF Zoom-NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF
Dit objectief dekt het meestgebruikte
zoombereik en biedt een uitstekende
resolutie en vloeiende toongradaties.
AF-macro-opnamen tot 1/2x vormen een
ander groot voordeel.

24 mm 84°
85 mm 28°30’

Praktisch standaardobjectief met VR en Nano Crystal Coat

Veelzijdig, krachtig objectief met 11x zoom en VR

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

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

24 mm 84°
120 mm 20°20’

Objectiefconstructie: 17 elementen 13 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,45 m
Maximale reproductieverhouding: 0,23×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-53/objectieftas CL-1218
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© Kate Hopewell-Smith

Hoogwaardig zoomobjectief met normale zoom en een
asferisch element van ED-glas

Zeer betrouwbaar, evenwichtig standaardzoomobjectief

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Objectief met 2,9× normale zoom, VR en een vast maximaal
diafragma van f/2.8. Een asferisch element van ED-glas (een
primeur voor NIKKOR-objectieven), lenselementen van ED-glas
en HRI-lenselementen plus Nano Crystal Coat leveren hoge
optische prestaties en produceren hogeresolutiebeelden met
een natuurlijke onscherpte. Het effect van de vibratiereductie
(VR) is equivalent met een sluitertijd die 4,0 stops* korter is.
U bent verzekerd van een snellere en meer nauwkeurige AF,
terwijl een stabiele AE-regeling mogelijk is, zelfs tijdens snelle
continu-opnamen, dankzij het gebruik van een elektromagnetisch
diafragmamechanisme. Fluorcoat is aangebracht op de voorste
en achterste lensoppervlakken voor eenvoudig onderhoud.
De zeer duurzame behuizing is bestand tegen de zwaarste
opnameomstandigheden waar professionele fotografen mee te
maken krijgen, terwijl ze daarbij nog steeds profiteren van het
bedieningsgemak en de comfortabele greep.

Met een vast diafragma van f/2.8 biedt het NIKKOR-glas in dit
objectief zowel een hoge resolutie als een natuurlijke weergave.
Perfect voor FX-formaat camera’s met hun grotere sensor.
Daarnaast helpt de Nano Crystal Coat beeldschaduwen en
lichtvlekken effectief te verminderen in situaties met fel licht, zoals
tegenlicht. Dit objectief wordt geprezen om zijn betrouwbaarheid
en algehele beeldkwaliteit en is sinds lang een favoriet onder
hartstochtelijke professionals.

Objectiefconstructie: 15 elementen 11 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,5 m (0,21 m bij macro)
Maximale reproductieverhouding: 0,17× (0,50× bij 85 mm bij
macro)
Maat voor filters/voorzetlenzen: 72 mm
Accessoires: zonnekap HB-25/objectieftas CL-S2 (optioneel)

Objectiefconstructie: 19 elementen 14 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,45 m (bij 300 mm)
Maximale reproductieverhouding: 0,31×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-58/objectieftas CL-1120

Dit veelzijdige objectief met 5×
zoom produceert een verbluffende
beeldkwaliteit bij elk diafragma en
elke brandpuntsafstand, terwijl de
Nano Crystal Coat beeldschaduwen en
lichtvlekken vermindert. De behuizing is
opmerkelijk slank en compact, ondanks
de ingebouwde vibratiereductie (VR)
waarvan het effect equivalent is met
3,5 stops*. Een uiterst nuttig en
waardevol standaardzoomobjectief voor
gebruikers van een FX-formaat camera.

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR

Krachtig zoomobjectief dat is
geoptimaliseerd voor FX-formaat
camera’s. Dit objectief biedt een
uitstekende scherpte voor zo’n groot
zoombereik, terwijl een diafragma van
f/5.6 in de grootste telestand mogelijk
is. Ingebouwde vibratiereductie (VR)
corrigeert cameratrilling tot 3.5 stops*.
Een opmerkelijk veelzijdig zoomobjectief
dat uitstekend geschikt is voor reizen en
andere toepassingen buitenshuis.
28 mm 75°
300 mm 8°10’

Objectiefconstructie: 19 elementen 14 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,5 m
Maximale reproductieverhouding: 0,31×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-50/objectieftas CL-1120

24 mm 84°
70 mm 34°20’

Objectiefconstructie: 15 elementen 11 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,38 m (bij 35-50 mm)
Maximale reproductieverhouding: 0,26×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-40/objectieftas CL-M3

24 mm 84°
70 mm 34°20’

Objectiefconstructie: 20 elementen 16 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,38 m (bij 35–50 mm),
0,41 m (bij 24, 28, 70 mm)
Maximale reproductieverhouding: 0,28×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 82 mm
Accessoires: zonnekap HB-74/objectieftas CL-M3

: Asferische lenselementen

: Elementen van ED-glas

: Asferische elementen van ED-glas
*Op basis van CIPA-standaard. De waarde wordt verkregen als: een DX-formaat objectief
is bevestigd op een DX-formaat digitale SLR-camera, een met het FX-formaat compatibel
objectief is bevestigd op een FX-formaat digitale SLR-camera of een zoomobjectief is
ingesteld op de maximale telestand.
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N I K K O R T E L E ZOOMOBJECTIEVEN

Telezoomobjectief met een intrekbaar
objectiefmechanisme

Gebruiksvriendelijk zoomobjectief voor scherpe
superteleopnamen

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

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

Dit telezoomobjectief heeft een
brandpuntsbereik van 55-200 mm
en een maximaal diafragma van f/4–5.6.
Het objectief is voorzien van
een intrekbare cilinder, waardoor het
opmerkelijk compact is. Het effect van
de vibratiereductie (VR) is equivalent
met een sluitertijd die 4,0 stops*
korter is. Doordat een element van
ED-glas is gebruikt, zijn de optische
prestaties uitstekend met een minimale
chromatische aberratie.

Met één telezoomobjectief kunt u uw creatieve en compositorische mogelijkheden aanzienlijk
vergroten. Dankzij de langere brandpuntsafstanden, een relatief kleine scherptediepte en een
indrukwekkend telecompressie-effect kunt u uiteenlopende onderwerpen vastleggen op manieren
die met maar weinig objectieven mogelijk zijn. Daarnaast beschikken veel van deze objectieven
over vibratiereductie (VR) om cameratrilling te corrigeren, zodat u verzekerd bent van scherpere
opnamen van verre onderwerpen.

55 mm 28°50’
200 mm 8°

Objectiefconstructie: 13 elementen 9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,1 m
Maximale reproductieverhouding: 0,23×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm
Accessoires: zonnekap HB-37 (optioneel)/
objectieftas CL-0915 (optioneel)

DX

Met dit praktische zoomobjectief
beschikken gebruikers van een DX-camera
over 300 mm supertele en kunnen
ze gemakkelijk scherpe foto's maken,
dankzij ingebouwde vibratiereductie (VR)
waarvan het effect equivalent is met
3,0 stops*. De nieuwe HRI-lens (met
hoge brekingsindex), een primeur voor
het NIKKOR-assortiment, produceert
bovendien heldere, contrastrijke beelden bij
elk diafragma en elke brandpuntsafstand
en draagt bij aan de compactheid van
dit objectief. Ideaal voor reizen en
evenementen.
55 mm 28°50’
300 mm 5°20’

Objectiefconstructie: 17 elementen 11 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,4 m
Maximale reproductieverhouding: 0,27×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 58 mm
Accessoires: zonnekap HB-57/objectieftas CL-1020

Handzaam en betrouwbaar, lichtsterk telezoomobjectief
voor professionele fotografen

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

Dit lichtsterke telezoomobjectief van f/2.8 is opmerkelijk licht,
waardoor u zeer wendbaar kunt fotograferen in uiteenlopende
situaties. Beweegbare onderdelen en andere delen zijn afgedicht
voor maximale stofbestendigheid en druipwaterdichtheid.
Verbeterde optische prestaties zijn mogelijk dankzij een nieuw
ontwikkeld optisch systeem en de toepassing van Fluoriet,
ED-glas, HRI-lenzen en Nano Crystal Coat. Het VR-systeem,
waarvan het effect equivalent is met een sluitertijd die
4,0 stops* korter is in de stand Normaal, biedt ook de stand Sport
en presteert beter direct na het inschakelen. De prestaties van de
AF-aansturing en AF-tracking zijn verbeterd, terwijl een stabiele
AE-regeling mogelijk is dankzij het gebruik van een
elektromagnetisch diafragmamechanisme. Door een
kleinere kortste scherpstelafstand en een grotere maximale
reproductieverhouding is het fotografische resultaat vergelijkbaar
met close-up-opnamen. Een vloeiende bediening is mogelijk
dankzij een goed uitgebalanceerde, comfortable grip en vier
functieknoppen voor scherpstelling.

© Jaanus Ree

70 mm 34°20’
200 mm 12°20’

Pak het beslissende moment
en leg de actie vanuit de verte vast
14

Objectiefconstructie: 22 elementen 18 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,1 m
Maximale reproductieverhouding: 0,21×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-78/objectieftas CL-M2

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR © Jaanus Ree

*Op basis van CIPA-standaard. De waarde wordt verkregen als: een DX-formaat
objectief is bevestigd op een DX-formaat digitale SLR-camera, een met het FX-formaat
compatibel objectief is bevestigd op een FX-formaat digitale SLR-camera of een
zoomobjectief is ingesteld op de maximale telestand.
: Elementen van ED-glas

: Fluoriet
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Onmisbare telezoomobjectieven voor
professionele fotografen

Laagdrempelig AF-P telezoomobjectief

AF-P telezoomobjectieven met ED-glas

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR

AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR

AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR DX

AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED

Dit draagbare telezoomobjectief is geschikt voor uiteenlopende
soorten opnamen, zoals sport en snapshots. De Nano Crystal Coat
vermindert beeldschaduwen en lichtvlekken op effectieve wijze,
terwijl de krachtige vibratiereductie (VR) het effect van cameratrilling tot het minimum beperkt, waardoor u kunt fotograferen
met een sluitertijd die circa 4,0 stops* korter is. De close-upmogelijkheden vormen een extra voordeel.

Dit objectief biedt een uitstekende balans tussen beeldkwaliteit,
prestaties en handzaamheid. Het nieuwste optische ontwerp
omvat één element van ED-glas en produceert beelden met een
hoge resolutie over het gehele zoombereik. Het ingebouwde
VR-systeem (effect van 4,5 stops*) gebruikt de stand Sport die
met name effectief is bij opnamen van bewegende onderwerpen.
Een stabiele AE-regeling is mogelijk dankzij het gebruik van een
elektromagnetisch diafragmamechanisme.

Dit compacte en lichte tele-objectief met 4,3× zoom gebruikt een
stappenmotor voor de AF-aansturing en biedt daardoor een snelle
en stille AF-regeling. Eén element van ED-glas wordt gebruikt
waardoor hoogwaardige beelden met minimale chromatische
aberratie worden geproduceerd. Het effect van het ingebouwde
systeem voor vibratiereductie (VR) is equivalent met een sluitertijd
die 4,0 stops* korter is. Sommige objectiefinstellingen kunnen via
de camera worden gewijzigd.

Dit compacte en lichte teleobjectief met 4,3× zoom biedt een
snelle en stille AF-regeling. Dankzij het gebruik van één element
van ED-glas worden hoogwaardige beelden met minimale
chromatische aberratie verkregen. Sommige objectiefinstellingen
kunnen via de camera worden gewijzigd.

70 mm 34°20’
200 mm 12°20’

Objectiefconstructie: 20 elementen 14 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,0 m
Maximale reproductieverhouding: 0,27×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 67 mm
Accessoires: zonnekap HB-60 / tas CL-1225 /
statiefbevestigingsring RT-1 (optioneel)

70 mm 34°20’
300 mm 8°10'

Objectiefconstructie: 18 elementen 14 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,2 m
Maximale reproductieverhouding: 0,25×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 67 mm
Accessoires: zonnekap HB-82/objectieftas CL-1022

70 mm 22°50’
300 mm 5°20’

DX

70 mm 22°50’
300 mm 5°20’

Objectiefconstructie: 14 elementen 10 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,1 m
Maximale reproductieverhouding: 0,22×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 58 mm
Accessoires: zonnekap HB-77 (optioneel)/
objectieftas CL-1020 (optioneel)

Objectiefconstructie: 14 elementen 10 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,1 m
Maximale reproductieverhouding: 0,22×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 58 mm
Accessoires: zonnekap HB-77 (optioneel)/
objectieftas CL-1020 (optioneel)

Compact en toegankelijk telezoomobjectief
met een krachtig 300mm bereik.

AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED
Of u nu fotografeert in DX-formaat of in
FX-formaat, dit kleine en draagbare zoomobjectief is indrukwekkend veelzijdig met
een vrij lange brandpuntsafstand van
300 mm. Dankzij het zoombereik van
circa 4,3× en vibratiereductie (VR)
waarvan het effect equivalent is met 2,5 stops* kan dit objectief
worden gebruikt voor de meeste soorten teleopnamen.

70 mm 34°20’
300 mm 8°10’

Objectiefconstructie: 17 elementen 12 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,5 m
Maximale reproductieverhouding: 0,24×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 67 mm
Accessoires: zonnekap HB-36/objectieftas CL-1022

: Elementen van ED-glas

AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR © Delly Carr
AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR © Chris McLennan
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*Op basis van CIPA-standaard. De waarde wordt verkregen als: een DX-formaat objectief
is bevestigd op een DX-formaat digitale SLR-camera, een met het FX-formaat compatibel
objectief is bevestigd op een FX-formaat digitale SLR-camera of een zoomobjectief is
ingesteld op de maximale telestand.
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Supertelezoomobjectief met een ingebouwde
1,4x-teleconverter voor een superieure beeldkwaliteit,
flexibiliteit en veel functionaliteit.

AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR

Dit supertelezoomobjectief met een dekking van 180 mm tot 400 mm
(252 mm tot 560 mm bij gebruik van de ingebouwde teleconverter)
biedt veel flexibele mogelijkheden, waardoor het ideaal is voor
sport- en natuurfotografie. Doordat een fluorietlenselement en een
magnesiumlegering zijn gebruikt, heeft dit objectief een licht gewicht
van circa 3500 gram. Alle onderdelen en instellingen zijn zorgvuldig
ontworpen en staan garant voor een superieur bedieningsgemak,
zodat u comfortabeler kunt fotograferen. In de optische prestaties
die met één fluorietlenselement en acht elementen van ED-glas
worden bereikt, komt het volledige potentieel van digitale camera's
met een groot aantal megapixels tot uiting. Het verbeterde
vibratiereductiesysteem (VR) gebruikt de stand SPORT die met name
effectief is bij opnamen van snel en grillig bewegende onderwerpen.
De superieure stofbestendige en druipwaterdichte constructie en
Nikon's fluorcoat maken dit objectief extra betrouwbaar.
AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR © Ray Demski

Zonder ingebouwde teleconverter

Met ingebouwde teleconverter

180 mm 13°40'
400 mm 6°10'

Zonder ingebouwde teleconverter

Vast diafragma van f/2.8 met uitstekende optiek en
prachtig bokeh

400 mm-zoomobjectief met VR en een groot bereik

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

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR

252 mm 9°50'
560 mm 4°30'

Objectiefconstructie: 16 elementen 11 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,8 m (1,5 m bij macro)
Maximale reproductieverhouding: 0,13× (0,17× bij macro)
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-7 (optioneel)/objectieftas CL-43A

Dit teleobjectief met 5× zoom is ideaal om sport, wilde vogels,
vliegtuigen en landschappen te fotograferen. De uitstekende
optische prestaties zijn deels te danken aan één element van
Super ED-glas en vier elementen van ED-glas en aan de Nano
Crystal Coat. Het effect van de ingebouwde vibratiereductie (VR) is
equivalent met een sluitertijd die 4 stops* korter is.

80 mm 30°10'
400 mm 6°10'

Objectiefconstructie: 20 elementen 12 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,75 m (AF); 1.5 m (MF)
Maximale reproductieverhouding: 0,17× (AF); 0,19× (MF)
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-65/objectieftas CL-M2

AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR

Objectiefconstructie: 27 elementen 19 groepen
Kortste scherpstelafstand: 2,0 m
Maximale reproductieverhouding: 0,25x (bij 400 mm), 0,36x (bij 500 mm)
Maat voor filters/voorzetlenzen: 40,5 mm
Accessoires: zonnekap HK-41, tas CL-L2

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

80 mm 30°10'
200 mm 12°20'

Supertelezoomobjectief met superieure optische
prestaties en VR

Met ingebouwde teleconverter

Topmodel supertelezoomobjectief voor belangrijke opnamen

Dit hoogwaardige zoomobjectief heeft een vast diafragma van f/2.8
over het hele zoombereik waardoor uw teleopnamen een prachtig
achtergrondbokeh krijgen. U kunt rekenen op een opmerkelijke
reproductie van fijne details, ook al fotografeert u met een groot
diafragma. Close-up opnamen met AF zijn ook mogelijk, waarbij u
kunt scherpstellen en fotograferen vanaf 1,5 m.

AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR © Richard Peters

Dit supertelezoomobjectief heeft een brandpuntsbereik van
200-500 mm met een vast maximaal diafragma van f/5.6.
Doordat elementen van ED-glas worden gebruikt, zijn de optische
prestaties uitstekend met een minimale chromatische aberratie
over het hele zoombereik. Het effect van het systeem voor
vibratiereductie (VR) is equivalent met een sluitertijd die 4,5 stops*
korter is in de stand Normaal. De stand Sport is beschikbaar als
VR-stand voor snelle bewegingen. U bent verzekerd van een
stabiele AE-regeling, zelfs tijdens snelle continu-opnamen, dankzij
het gebruik van een elektromagnetisch diafragmamechanisme.
Hierdoor kunnen beslissende momenten van vliegende vogels of
vliegtuigen moeiteloos worden vastgelegd.

200 mm 12°20'
500 mm 5°

Dit zoomobjectief met een bereik van 200-400 mm en een vast
diafragma van f/4 is een exclusief NIKKOR-kwaliteitsobjectief. Ideaal
voor fotografen die zo min mogelijk willen meenemen wanneer ze
teleopnamen moeten maken waarvoor een zeer hoge beeldkwaliteit is
vereist. Nano Crystal Coat en vibratiereductie (VR) waarvan het effect
equivalent is met 3,0 stops* bieden extra mogelijkheden en dragen bij
aan scherpere beelden in veeleisende omstandigheden.

Objectiefconstructie: 19 elementen 12 groepen
Kortste scherpstelafstand: 2,2 m
Maximale reproductieverhouding: 0,22x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 95 mm
Accessoires: zonnekap HB-71/objectieftas CL-1434

200 mm 12°20'
400 mm 6°10'

Objectiefconstructie: 24 elementen 17 groepen
Kortste scherpstelafstand: 2 m (AF); 1,95 m (MF)
Maximale reproductieverhouding: 0,26× (AF); 0,27x (MF)
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm
Accessoires: zonnekap HK-30/objectieftas CL-L2
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: Elementen van ED-glas

: Elementen van Super ED-glas

: Fluoriet

*Op basis van CIPA-standaard. De waarde wordt verkregen als: een DX-formaat
objectief is bevestigd op een DX-formaat digitale SLR-camera, een met het
FX-formaat compatibel objectief is bevestigd op een FX-formaat digitale SLRcamera of een zoomobjectief is ingesteld op de maximale telestand.
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NIKKOR-OBJECTIEVEN MET VASTE
B R A N D P U N T S A F S TA N D

Dynamische perspectieven dankzij ultragroothoek

Uitmuntende optiek met een snelle f/1.4 voor een
verrassend bokeh

AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
Het grootste voordeel van dit veelzijdige
groothoekobjectief is het prachtige bokeh
op f/1.4 met een beeldhoek van 84°. Het
optische ontwerp legt meer fijne details
vast met nog minder aberratie. Daarnaast
vermindert de Nano Crystal Coat effectief
beeldschaduwen en lichtvlekken bij felle
verlichting.

Met 14 mm biedt dit objectief een
zeer grote beeldhoek van 114°, zodat
een opmerkelijk groot gebied met een
overdreven perspectief kan worden
vastgelegd. Daardoor is dit objectief
ideaal voor het fotograferen van grote
gebouwen, kleine ruimten of uitgestrekte
landschappen.

Objectieven met een vaste brandpuntsafstand bieden niet alleen een uitstekende scherpte. Met
deze laagdrempelige objectieven met een groot diafragma beschikken fotografen tevens over
een eenvoudige manier om een prachtig achtergrondbokeh vast te leggen en over meer opname-

84°

114°

mogelijkheden bij weinig licht. Van 14 mm-ultragroothoek tot 800 mm-supertele produceren de

Objectiefconstructie: 14 elementen 12 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,2 m
Maximale reproductieverhouding: 0,15x
Maat voor filters/voorzetlenzen: bevestiging op achterzijde
Accessoires: vaste zonnekap/objectieftas CL-S2

NIKKOR-objectieven met een vaste brandpuntsafstand beelden met een geheel eigen karakter.

Objectiefconstructie: 12 elementen 10 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,25 m
Maximale reproductieverhouding: 0,18x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-51/objectieftas CL-1118

Compact, licht en lichtsterk groothoekobjectief en een
hoge beeldkwaliteit

AF NIKKOR 20mm f/2.8D
Met zowel een dynamisch perspectief als
een grote scherptediepte biedt dit
20 mm-objectief scherpte van rand
tot rand en minder vertekening bij het
fotograferen van interieurs, landschappen
en meer. Uitmuntende optiek en compact
ontwerp (circa 270 gram).

AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED

94°

Objectiefconstructie: 12 elementen 9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,25 m
Maximale reproductieverhouding: 0,12x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 62 mm
Accessoires: zonnekap HB-4 (optioneel)/
objectieftas CL-S2 (optioneel)

Compact ultragroothoekobjectief voor allerlei creatieve
toepassingen

Een lichtsterk, compact en licht groothoekobjectief met vaste
brandpuntsafstand dat een natuurlijke onscherpte creëert dankzij
het maximale diafragma van f/1.8. Nano Crystal Coat, elementen
van ED-glas en asferische lenselementen staan garant voor
uitmuntende optische prestaties met minimale beeldschaduwen
en chromatische aberratie. De nieuwste technologieën voor optisch
ontwerp produceren een grote scherpte tot aan de randen van het
beeld. Ideaal voor opnamen van weidse landschappen.
84°

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
Dit 20-mm objectief biedt veel
fotografische mogelijkheden dankzij de
kleine scherpte-diepte bij het maximale
diafragma van f/1.8. De nieuwste
technologie voor optisch ontwerp
produceert een hoge resolutie
en biedt een uitstekende reproductie
van puntlichten, waarbij chromatische
aberratie tot het minimum wordt
beperkt. Elementen van ED-glas en Nano
Crystal Coat staan garant voor een hoge
beeldkwaliteit. Een uitstekende keus voor
landschappen en binnenopnamen.

© Drew Gurian

Objectiefconstructie: 12 elementen 9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,23 m
Maximale reproductieverhouding: 0,20x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 72 mm
Accessoires: zonnekap HB-76/objectieftas CL-1015

Standaardgroothoekobjectief voor algemeen gebruik

AF NIKKOR 24mm f/2.8D
Dit compacte en laagdrempelige
groothoekobjectief produceert scherpe
beelden met een schitterend perspectief.
Ideaal voor landschappen, reizen,
omgevingsportretten en meer.

94°

Objectiefconstructie: 13 elementen 11 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,2 m
Maximale reproductieverhouding: 0,23x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-72/objectieftas CL-1015

Objectiefconstructie: 6 elementen 6 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,25 m
Maximale reproductieverhouding: 0,11x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm
Accessoires: zonnekap HN-1 (optioneel)/objectieftas
CL-0715 (optioneel)

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

Creëer een persoonlijk beeld met een uniek perspectief
20

84°

: Asferische lenselementen

: Elementen van ED-glas
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Lichtsterk groothoekobjectief, ideaal voor portretten en
landschappen

AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED

Met een beeldhoek die vergelijkbaar is met die van het menselijk
blikveld, kan een natuurlijke verdeling van ruimte en diepte
worden verkregen. Het maximale diafragma van f/1.4 creëert
een prachtige bokeh. Twee elementen van ED-glas en drie
asferische lenselementen beperken verschillende soorten
aberraties tot het minimum. Nano Crystal Coat onderdrukt effectief
beeldschaduwen en lichtvlekken en zorgt zo voor heldere beelden.
De behuizing garandeert een uitstekende stofbestendigheid
en druipwaterdichtheid, terwijl fluorcoat is aangebracht voor
eenvoudig onderhoud.
75°

AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED © Marko Marinkovic

Standaardgroothoekobjectief voor algemeen gebruik

AF NIKKOR 28mm f/2.8D

Objectiefconstructie: 14 elementen 11 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,28 m.
Maximale reproductieverhouding: 0,17x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-83/objectieftas CL-1118

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

Met dit lichte, compacte en handige groothoekobjectief kunt u tot
op slechts 0,25 m fotograferen met een natuurlijk perspectief. Een
uitstekend objectief voor vrijwel elk type groothoekopname.

Snel groothoekobjectief met f/1.8 voor een uitstekende
scherpte en een prachtig bokeh

Groothoekobjectief met f/1.4 voor een verbluffende
scherpte

Compact en licht groothoekobjectief met een groot
diafragma en een hoge resolutie

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED

De legendarische NIKKOR 35mm f/1.4 met handmatige
scherpstelling is nu opgewaardeerd naar een AF-S-objectief met de
nieuwste digitale technologie. Dit objectief biedt een uitstekende
correctie van coma-aberratie voor prachtige beelden, zelfs bij een
groot diafragma. Nano Crystal Coat zorgt voor een aanzienlijke
afname van beeldschaduwen en lichtvlekken in groothoekopnamen
waarin de kans op deze effecten groter is. Een uitstekende keuze
voor natuur, landschappen, nachtopnamen en astrofotografie.

Dit groothoekobjectief met vaste brandpuntsafstand staat garant
voor een uitstekende reproductie van puntlichten. Dankzij het
hoge oplossend vermogen en de scherpe beeldproductie kan
een indrukwekkende artistieke expressiviteit met een prachtige,
natuurlijke bokeh voor zowel voorgrond als achtergrond worden
verkregen. Dit objectief is ideaal voor uiteenlopende onderwerpen,
zoals (nacht)landschappen en portretten.

74°

Objectiefconstructie: 6 elementen 6 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,25 m
Maximale reproductieverhouding: 0,17x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm
Accessoires: zonnekap HN-2 (optioneel)/objectieftas
CL-0715 (optioneel)

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

Opvallend helder objectief met f/1.8 voor DX-gebruikers

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Dit objectief is ontworpen om optimaal gebruik te maken van de
nieuwste camera’s met een groot aantal megapixels doordat het
een uitstekende scherpte en helderheid biedt. De Nano Crystal
Coat vermindert beeldschaduwen en lichtvlekken voor een nog
hogere beeldkwaliteit.
75°

Objectiefconstructie: 11 elementen 9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,25 m
Maximale reproductieverhouding: 0,21x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 67 mm
Accessoires: zonnekap HB-64/objectieftas CL-0915

DX

Dit objectief is geoptimaliseerd voor
DX-formaat camera‘s en biedt zowel de
uitstekende scherpte als het zachte bokeh
dat u verwacht van een objectief met een
vaste brandpuntsafstand, waardoor dit
zeer geschikt is voor portretten. Het snelle
diafragma biedt meer mogelijkheden om te
fotograferen bij weinig licht.

63°

63°

Objectiefconstructie: 11 elementen 8 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,25 m
Maximale reproductieverhouding:0,23x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 58 mm
Accessoires: zonnekap HB-70/objectieftas CL-0915

Objectiefconstructie: 10 elementen 7 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,3 m
Maximale reproductieverhouding: 0,19x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 67 mm
Accessoires: zonnekap HB-59/objectieftas CL-1118

44°

Objectiefconstructie: 8 elementen 6 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,3 m
Maximale reproductieverhouding: 0,16x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm
Accessoires: zonnekap HB-46/objectieftas CL-0913

Aspherical lens elements

: Asferische lenselementen

22

© Toshiya Hagihara

ED glass elements

: Elementen van ED-glas
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AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G © Noriyuki Yuasa

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G © Ryo Ohwada

Dynamische perspectieven dankzij ultragroothoek

Zeer snelle f/1.4 voor prachtige scherpte en bokeh

Normaal objectief met groot diafragma voor de Nikon Df

Buitengewoon heldere, compacte en laagdrempelige
objectieven met vaste brandpuntsafstand

AF NIKKOR 35mm f/2D

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
Opmerkelijk lichte en compacte behuizing
gezien het snelle maximale diafragma
van f/1.8 en een ingebouwde SWM-motor
voor een vloeiende AF. Dit objectief heeft
een nieuw ontworpen optisch systeem
met een asferisch lenselement dat garant
staat voor een verbluffende scherpte
en een prachtig bokeh. Een uitstekende
keuze voor portretten, stillevens,
opnamen bij weinig licht en meer.

Uitstekende beeldkwaliteit, scherpte van rand
tot rand en een hoog contrast bij elk diafragma
en elke scherpstelafstand. Het zeer snelle
maximale diafragma van f/1.4 produceert niet
alleen een aantrekkelijk bokeh, mede dankzij
het afgeronde diafragma met negen lamellen,
maar presteert ook uitstekend bij weinig licht.
Ideaal voor portretten, landschappen, reizen en
meer.

Dankzij het snelle diafragma van f/2 kunt u
gemakkelijker fotograferen bij weinig licht en
scherpe, contrastrijke beelden maken van
oneindig tot dichtbij. Een uitstekende keuze
voor landschappen en omgevingsportretten
met een grote scherptediepte of een prachtig
achtergrondbokeh.

46°

62°

Objectiefconstructie: 6 elementen 5 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,25 m
Maximale reproductieverhouding: 0,23x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm
Accessoires: zonnekap HN-3 (optioneel)/
objectieftas CL-0715 (optioneel)

Objectiefconstructie: 8 elementen 7 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,45 m
Maximale reproductieverhouding: 0,14x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 58 mm
Accessoires: zonnekap HB-47/objectieftas CL-1013

Het ontwerp van de huidige versie van de 50 mm f/1.8G is
aangepast aan het uiterlijk van de Nikon Df, de kleinste en lichtste
FX-formaat camera, en profiteert maximaal van de superieure
optische prestaties en handzaamheid. Het externe ontwerp
vormt een eerbetoon aan klassieke objectieven met handmatige
scherpstelling, met een afwerking die oogt als leer, een zilveren
aluminiumring en een geribbelde scherpstelring die passen bij de
ontwerpelementen van de Df.

AF NIKKOR 50mm f/1.4D
Met een hoogwaardige optiek en een zeer snel
maximaal diafragma van f/1.4 biedt dit objectief
een uitstekende resolutie en kleurreproductie.
Een laagdrempelig standaardobjectief voor
beelden met fijne details en een prachtig
bokeh.

47°

: Aspherical lens elements

Objectiefconstructie: 7 elementen 6 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,45 m
Maximale reproductieverhouding: 0,15x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 58 mm
Accessoires: zonnekap HB-47/objectieftas CL-1013

AF NIKKOR 50mm f/1.8D

Objectiefconstructie: 7 elementen 6 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,45 m
Maximale reproductieverhouding: 0,15x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 58 mm
Accessoires: zonnekap HR-47/objectieftas
CL-1013

Dit zeer compacte en lichte objectief
produceert natuurlijke beelden en een
uitzonderlijke scherpte en weegt circa
155 gram waardoor u het gemakkelijk
overal mee naartoe kunt nemen.

46°

46°

Objectiefconstructie: 7 elementen 6 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,45 m
Maximale reproductieverhouding: 0,14x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm
Accessoires: zonnekap HB-2 (optioneel)/
objectieftas CL-0715 (optioneel)
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47°

: Asferische lenselementen

Objectiefconstructie: 6 elementen 5 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,45 m
Maximale reproductieverhouding: 0,15x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm
Accessoires: zonnekap HR-2 (optioneel)/objectieftas CL-0715
(optioneel)

25

Teleobjectief met een gemiddeld bereik,
ideaal voor portretten

Lichtsterk vast-brandpunt-objectief met gemiddelde tele
en uitstekende bokeh-kenmerken

DC-objectieven voor een creatieve scherpstelregeling

AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

AF DC-NIKKOR 105mm f/2D
Met DC (Defocus Image Control) kunt
u de hoeveelheid soft focus in de
voorgrond of achtergrond van een foto
bepalen. Dankzij een brandpuntsafstand
van 105 mm en een snel maximaal
diafragma van f/2 vormt dit een
uitstekend portretobjectief met een
uitstekende scherpte en een prachtig
bokeh.
23° 20'

Dit objectief gebruikt een nieuw ontworpen optisch systeem
met Nano Crystal Coat, een zeer groot diafragma van f/1.4 en
een ronde diafragma-opening met negen lamellen voor een
verbluffende bokeh. Daarnaast verkort het nieuw ontworpen MFaansturingsmechanisme de scherpstelvertraging en werkt dit zeer
vloeiend in de M/A-stand. Verwacht een ongelooflijke scherpe,
maar toch natuurlijke reproductie voor portretten, ongeacht of ze
zijn gemaakt in de studio of tijdens andere commerciële opnamen
buitenshuis.
28°30'

Objectiefconstructie: 10 elementen 9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,85 m
Maximale reproductieverhouding: 0,11x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-55/objectieftas CL-1118

AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

Dit lichtsterke objectief met gemiddeld telebereik belichaamt
NIKKOR's unieke ontwerpconcept van 'driedimensionale
natuurgetrouwheid' door een prachtig, diep bokeh-effect te
bieden dat vloeiend verloopt vanaf het scherpstelvlak, waardoor
onderwerpen een natuurlijke diepte krijgen. De uitmuntende
optische prestaties staan garant voor een hoge resolutie, zelfs
aan de randen, een scherpe weergave van onderwerpen in de
verte, zelfs bij het maximale diafragma, en een uitstekende
reproductie van puntlichtbronnen. Drie elementen van ED-glas
verminderen chromatische aberratie, terwijl Nano Crystal Coat
beeldschaduwen en lichtvlekken tot het minimum beperkt. De
nieuwste ontwerptechnologie heeft geleid tot een origineel
optisch systeem van 105 mm f/1.4 met AF en een stabiele AE
met een elektromagnetisch diafragmamechanisme. Fluorcoat is
aangebracht op de lensoppervlakken voor eenvoudig onderhoud.

AF DC-NIKKOR 135mm f/2D
Dit objectief gebruikt dezelfde DC
(Defocus Image Control) als de 105mm
f/2D, maar de brandpuntsafstand
van 135 mm biedt meer telebereik,
waardoor dit objectief ideaal is voor
close-up portretten, maar ook voor
opnamen met een kleine scherptediepte
of bij weinig licht.

© Cherie Stenberg Coté
23° 10'

Lichtsterk standaard objectief met een overweldigende
beeldreproductie

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

Dit objectief met vaste brandpuntsafstand legt onderwerpen
op indrukwekkende wijze vast met een hoge resolutie en een
prachtige zachte bokeh. Ondanks het grote diafragma kunnen
scherpe hogeresolutiebeelden van verafgelegen onderwerpen
worden vastgelegd, zelfs bij het maximale diafragma.
Puntlichtbronnen in de verte worden scherp gereproduceerd
als punten, zelfs bij het maximale diafragma. Daarnaast worden
onderwerpen prachtig vastgelegd met een zorgvuldig ontworpen
bokeh, waardoor beelden een natuurlijke diepte krijgen. Doordat
deze twee tegengestelde aspecten kunnen worden vastgelegd
dankzij de uitmuntende beeldreproductie, opent dit nieuwe
creatieve fotografische mogelijkheden. Met al deze voordelen
vormt dit objectief een zeer speciale toevoeging aan het NIKKORassortiment.

18°

Objectiefconstructie: 14 elementen 9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,0 m
Maximale reproductieverhouding: 0,13x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 82 mm
Accessoires: zonnekap HB-79/objectieftas CL-1218

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

Objectiefconstructie: 7 elementen 6 groepen (plus één
beschermende lens)
Kortste scherpstelafstand: 1,1 m
Maximale reproductieverhouding: 0,13x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 72 mm
Accessoires: vaste zonnekap/objectieftas CL-38 (optioneel)

Krachtig objectief met gemiddelde tele en ED-glas

Kristalhelder, verrassend lichtsterk teleobjectief met VR

AF NIKKOR 180mm f/2.8D IF-ED

AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II

Dit opmerkelijk compacte en handzame
objectief met een gemiddelde tele
gebruikt NIKKOR’s vermaarde ED-glas
om chromatische aberratie te corrigeren
en heldere, contrastrijke beelden te
produceren, zelfs bij het maximale
diafragma van f/2.8. Dit objectief is
favoriet onder astrofotografen, maar is
ook geschikt voor close-up portretten,
sportopnamen op korte afstand,
theaterfotografie en meer.

Een laagdrempelig portretobjectief met een vaste
brandpuntsafstand voor zowel FX- als DX-fotografen. Met een
snel diafragma van f/1.8 en een nieuw optisch ontwerp in een
verrassend lichte en compacte body produceert dit objectief zowel
prachtige details als een schitterend bokeh. Bovendien zorgt de
SWM (Silent Wave Motor) voor een stillere en vloeiender AF.

28°30'

Objectiefconstructie: 9 elementen 9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,8 m
Maximale reproductieverhouding: 0,12x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 67 mm
Accessoires: zonnekap HB-62/objectieftas CL-1015

13°40'

Objectiefconstructie: 8 elementen 6 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,5 m
Maximale reproductieverhouding: 0,15x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 72 mm
Accessoires: vaste zonnekap/objectieftas CL-38

40°50'

Objectiefconstructie: 9 elementen 6 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,58 m
Maximale reproductieverhouding: 0,12x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 72 mm
Accessoires: zonnekap HB-68/objectieftas CL-1015
: Aspherical lens elements

Objectiefconstructie: 6 elementen 6 groepen
(plus één beschermende lens)
Kortste scherpstelafstand: 0,9 m
Maximale reproductieverhouding: 0,13x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 72 mm
Accessoires: vaste zonnekap/objectieftas CL-38
(optioneel)

: Asferische lenselementen

: Elementen van ED-glas

Talloze professionals vertrouwen op dit teleobjectief met
vaste brandpuntsafstand, waarmee ze veel belangrijke sporten theatermomenten en prachtige studioportretten hebben
vastgelegd. Elementen van ED-glas, waaronder één element
van Super ED-glas, corrigeren chromatische aberratie, terwijl
Nano Crystal Coat garant staat voor helderheid in moeilijke
lichtomstandigheden. Vibratiereductie (VR) waarvan het effect
equivalent is met 3,0 stops* en een groot diafragma van f/2
vergroten de creatieve mogelijkheden.
• De kortste scherpstelafstand is de afstand tussen de filmvlakmarkering van de camera
en het onderwerp.
12°20'

Objectiefconstructie: 13 elementen 9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,9 m
Maximale reproductieverhouding: 0,12x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm
Accessoires: zonnekap HK-31/objectieftas CL-L1

: Element van Super ED-glas
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Superteleobjectief van de nieuwe generatie met een lichte
behuizing en hoge optische prestaties

Krachtig superteleobjectief met een PF-lens (Phase Fresnel)
waarmee u mobiel opnamen uit de hand kunt maken

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR

AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR

Dit superteleobjectief van de nieuwe generatie biedt uitstekende
optische prestaties met een minimale chromatische aberratie.
Het objectief weegt slechts circa 3800 gram dankzij het gebruik
van fluoriet en is daardoor zeer handzaam. Vibratiereductie (VR),
waarvan het effect equivalent is met 4,0 stops*, gebruikt een nieuwe
stand 'Sport' die met name effectief is bij sportopnamen. Andere
opmerkelijke functies zijn een elektromagnetisch diafragma voor een
stabiele belichtingsregeling, zelfs tijdens continu-opnamen, een zeer
betrouwbare fluorcoat die is aangebracht op de voorzijde van het
objectief en een statiefbevestigingsring met lagers voor een soepel
gebruik.

Door het gebruik van een PF-lenselement (Phase Fresnel) is een
opvallend compact formaat en een licht gewicht mogelijk. Dankzij
zijn superieure weerbestendigheid kunt u met dit handzame objectief
betrouwbaar fotograferen in uiteenlopende omstandigheden. Het
nieuwste optische ontwerp dat één PF-lenselement en drie elementen
van ED-glas gebruikt, biedt beelden met een hoge resolutie en minimale
kleurranden en is geoptimaliseerd voor digitale camera's met een
groot aantal pixels. Door het gebruik van nieuw ontwikkelde materialen
worden lichtvlekken als gevolg van de eigenschappen van het PFlenselement optimaal tegengegaan. Nano Crystal Coat vermindert
effectief beeldschaduwen en lichtvlekken, waardoor zelfs bij fel licht
heldere beelden worden geproduceerd. Met een lichtere lensgroep voor
scherpstellen en de VR-stand SPORT die met name effectief is voor
opnamen van bewegende onderwerpen, worden bij het volgen van het
onderwerp voortreffelijke prestaties met een hogere AF-snelheid bereikt.

6°10'

AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR © Robert Bösch

Het befaamde professionele teleobjectief met vaste
brandpuntsafstand

Teleobjectief met vaste brandpuntsafstand en PF-lens
(Phase Fresnel)

AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II

AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR

Dit zeer gewaarde professionele
superteleobjectief is opnieuw
uitgebracht met vibratiereductie (VR)
waardoor u tot 3,0 stops* langzamer
uit de hand kunt fotograferen.
De Nano Crystal Coat vermindert
beeldschaduwen en lichtvlekken en
draagt zo bij aan de uiterst scherpe,
heldere beelden. De beste keuze voor
binnen- en actiesporten.
8°10'

Objectiefconstructie: 11 elementen 8 groepen (plus één
beschermende, meniscusvormige lens)
Kortste scherpstelafstand: 2,3 m (AF); 2,2 m (MF)
Maximale reproductieverhouding: 0,15x (AF); 0,16x (MF)
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm
Accessoires: zonnekap HK-30/objectieftas CL-L1

Objectiefconstructie: 19 elementen 11 groepen
Kortste scherpstelafstand: 3,0 m
Maximale reproductieverhouding: 0,18x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 95 mm
Accessoires: zonnekap HB-84, tas CL-M5

AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR

Als eerste in het NIKKOR-assortiment gebruikt dit teleobjectief
een PF-lenselement (Phase Fresnel), waardoor de behuizing
opmerkelijk licht en compact is, terwijl chromatische aberratie
effectief tot het minimum wordt beperkt. Een element van ED-glas
en Nano Crystal Coat staan garant voor hoge optische prestaties.
Het effect van de functie voor vibratiereductie (VR) is equivalent
met een sluitertijd die 4,5 stops* korter is in de stand Normaal.
Ideaal voor opnamen van uiteenlopende onderwerpen, zoals sport,
wilde dieren, landschappen en portretten.

8°10'

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

Objectiefconstructie: 16 elementen 10 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,4 m
Maximale reproductieverhouding: 0,24x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-73/objectieftas CL-M3 /
Statiefbevestigingsring (optioneel)

Dit objectief biedt een uitstekende
balans tussen grootte en beeldkwaliteit
en produceert zeer scherpe
beelden. Daardoor is het een ideaal
superteleobjectief voor sport-, natuurof reisfotografie. Het is ook uitermate
geschikt voor onderwerpen op kortere
afstand.

Dit lichtsterke 500-mm superteleobjectief heeft een uitstekende
beeldreproductie en is zeer handig voor sportopnamen. Dankzij twee
lenselementen van fluoriet weegt dit zeer lichte objectief slechts
circa 3090 gram. Naast fluorietelementen worden elementen van
ED-glas en Nano Crystal Coat gebruikt om hoge optische prestaties te
verkrijgen met minimale chromatische aberratie en beeldschaduwen.
Het systeem voor vibratiereductie (VR) (waarvan het effect equivalent
is met een sluitertijd die 4,0 stops* korter is in de stand Normaal)
gebruikt de stand Sport als VR-stand. Zelfs tijdens snelle continuopnamen is een uitstekende AF-tracking mogelijk, terwijl de belichting
stabiel wordt geregeld dankzij het gebruik van een elektromagnetisch
diafragmamechanisme. Een statiefbevestigingsring met lagering zorgt
voor een vloeiende overgang tussen de horizontale en de verticale
stand. Een fluorcoat is aangebracht voor extra duurzaamheid en
bescherming tegen stof.

5°

8°10'
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5°

Superteleobjectief van de nieuwe generatie met een lichte
behuizing en hoge optische prestaties

Laagdrempelig, handzaam teleobjectief

Objectiefconstructie: 10 elementen 6 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,45 m
Maximale reproductieverhouding: 0,27x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: vaste zonnekap/objectieftas CL-M2

Objectiefconstructie: 16 elementen 12 groepen
Kortste scherpstelafstand: 2,6 m
Maximale reproductieverhouding: 0,17x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 40,5 mm
Accessoires: zonnekap HK-38/objectieftas CT-405

: Elementen van ED-glas

: Fluoriet

: PF-lenselement

*Op basis van CIPA-standaard. De waarde wordt verkregen als: een DX-formaat objectief is
bevestigd op een DX-formaat digitale SLR-camera of een met het FX-formaat compatibel
objectief is bevestigd op een FX-formaat digitale SLR-camera.

Objectiefconstructie: 16 elementen 12 groepen (plus één
beschermende, meniscusvormige lens)
Kortste scherpstelafstand: 3,6 m
Maximale reproductieverhouding: 0,15x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 40,5 mm
Accessoires: zonnekap HK-34/objectieftas CT-505

AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR © Junichi Noguchi
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SPECIALE
NIKKOR-OBJEC TIEVEN
Laat u niet misleiden door de naam: speciale objectieven zijn niet alleen bedoeld voor speciale
gelegenheden. Deze categorie omvat fisheye-objectieven, PC-objectieven (perspectiefcorrectie)
en micro-objectieven. Elk type biedt een nieuwe manier om naar de wereld te kijken, waardoor
fotograferen nog leuker en creatiever wordt.

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR © Sergey Gorshkov

Superteleobjectief van de nieuwe generatie met een lichte
behuizing en hoge optische prestaties

Indrukwekkend superteleobjectief met fluoriet

AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR
AF-S TELECONVERTER TC800-1.25E ED

Dit lichtsterke 600-mm teleobjectief levert uitstekende optische
prestaties in een opmerkelijk lichte behuizing. Dankzij twee
lenselementen van fluoriet weegt dit zeer lichte objectief slechts
circa 3810 gram. Daarnaast worden elementen van ED-glas en
Nano Crystal Coat gebruikt om hoge optische prestaties te leveren
met minimale chromatische aberratie en beeldschaduwen. Het
effect van het systeem voor vibratiereductie (VR) is equivalent
met een sluitertijd die 4,0 stops* korter is in de stand Normaal.
De stand Sport wordt ook gebruikt om een stabiel zoekerbeeld
te krijgen, zelfs als u grillig bewegende onderwerpen zoals
wilde dieren volgt. Zelfs tijdens snelle continu-opnamen is een
uitstekende AF-tracking mogelijk, terwijl de belichting stabiel
wordt geregeld dankzij het gebruik van een elektromagnetisch
diafragmamechanisme. Een statiefbevestigingsring met lagering
zorgt voor een vloeiende overgang tussen de horizontale en
de verticale stand. Een fluorcoat is aangebracht voor extra
duurzaamheid en bescherming tegen stof.

Met een brandpuntsafstand van 800 mm is dit het objectief waar sporten persfotografen op hebben gewacht. Het objectief gebruikt fluoriet,
ED-glas en Nano Crystal Coat en produceert daardoor zeer heldere
beelden met minimale chromatische aberratie, beeldschaduwen
en lichtvlekken. Superteleopnamen worden ondersteund door een
elektromagnetisch diafragma-mechanisme en vibratiereductie (VR)
waarvan het effect equivalent is met een sluitertijd die 4,5 stops* korter
is (4,0 stops* met de AF-S TELECONVERTER TC800-1.25E ED). Dankzij
het gebruik van fluoriet en magnesiumlegering in de constructie is het
objectief zowel licht als duurzaam. Met de speciale 1,25x teleconverter
met ED-glas kan de brandpuntsafstand worden vergroot tot 1000 mm
terwijl de beeldreproductie nog steeds voortreffelijk is.
• Compatibele camera's: D4-serie/D3-serie/D800-serie/D750/D600-serie/D7000-serie/
D5000-serie/D3000-serie
• Compatibele AF-teleconverters: [AF is mogelijk bij bevestiging op een f/8-compatibele
camera] AF-S TELECONVERTER TC800-1.25E ED/AF-S TELECONVERTER TC-14E III,
[alleen MF] AF-S TELECONVERTER TC-20E III/AF-S TELECONVERTER TC-17E II.
3°10'

4°10'

Objectiefconstructie: 16 elementen 12 groepen (plus één
beschermende, meniscusvormige lens)
Kortste scherpstelafstand: 4,4 m
Maximale reproductieverhouding: 0,14x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 40,5 mm
Accessoires: zonnekap HK-40/objectieftas CT-608

: Elementen van ED-glas
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*Op basis van CIPA-standaard.

: Fluoriet

© Fabrice Wittner

: Fluorites

: ED glass elements

Met AF-S TELECONVERTER TC800-1.25E
ED bevestigd
[Opmerking] De meegeleverde AF-S
TELECONVERTER TC800-1.25E ED
is een speciale teleconverter voor de
AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR die
niet op andere objectieven kan worden
bevestigd. Deze is niet los verkrijgbaar.

Objectiefconstructie: 20 elementen 13 groepen
Kortste scherpstelafstand: 5,9 m (AF); 5,8 m (MF)
Maximale reproductieverhouding: 0,15x (AF); 0,15x (MF)
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm
Accessoires : zonnekap HK-38 / tas CT-801 / AF-S
TELECONVERTER TC800-1,25E ED
AF-S TELECONVERTER TC800-1,25E ED*1
Objectiefconstructie: 5 elementen 3 groepen
Gewicht: 135 g
2
Diameter x lengte* : 62,5 x 16 mm

*1 Brandpuntsafstand wordt met 1,25× vergroot.
*2 Afstand vanaf objectiefbevestigingsvlak van camera.

Vergroot uw mogelijkheden
op zoek naar nieuwe dimensies

AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED
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FISHEYE-OBJECTIEVEN

Deze speciale objectieven hebben een zeer grote beeldhoek waarbij het onderwerp naar de randen van het beeld
toe steeds verder wordt verbogen en vervormd. Probeer verschillende standpunten en hoeken uit met een fisheyeobjectief in uiteenlopende situaties en u zult zien dat zelfs doodgewone onderwerpen opvallende foto’s opleveren.

PC-OBJECTIEVEN/ PC
MICRO-OBJECTIEVEN

Dankzij NIKKOR’s exclusieve tilt- en shift-functies voor perspectiefcorrectie (PC) kunt u met deze objectieven perspectief,
vertekening en scherptediepte in uw beelden zelf regelen. Met PC-objectieven kunt u gemakkelijker professionele
creatieve technieken toepassen die gewoonlijk alleen beschikbaar zijn bij grootformaat NIKKOR-objectieven.

NIKKOR's eerste fisheyezoomobjectief biedt
twee fisheye-effecten

Krachtig ultragroothoekobjectief met perspectiefcorrectie

PC-E-objectieven: meer vrijheid bij perspectiefregeling

AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED

PC NIKKOR 19mm f/4E ED

PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED

Dit fisheyezoomobjectief biedt zowel ronde als full-frame fisheyeeffecten voor allerlei toepassingen. Drie elementen van ED-glas
verminderen laterale chromatische aberratie en zorgen zo voor
scherpe en contrastrijke beelden. Nano Crystal Coat onderdrukt
effectief de beeldschaduwen en lichtvlekken die vaak optreden bij
een grote beeldhoek tot 180°, waardoor scherpe, heldere beelden
ontstaan. Voor extra betrouwbaarheid is een stofbestendige en
druipwaterdichte constructie gebruikt, terwijl fluorcoat eenvoudig
onderhoud garandeert.
AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED

© Joshua Cripps

8 mm 180°
15 mm 175°

Objectiefconstructie: 15 elementen 13 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,16 m.
Maximale reproductieverhouding: 0,34×
Accessoires: zonnekap HB-80/objectieftas CL-1218

8 mm (FX-formaat)

15 mm (FX-formaat)

Bij de DX-markering (DX-formaat)

Ronde fisheye

Full-frame fisheye

Full-frame fisheye

De brandpuntsafstand van 19 mm van dit objectief creëert een
beeldhoek die vertrouwd is voor fotograferen van architectuur en
interieurs. De mechanische structuur van het shift-mechanisme
maakt een vloeiende en nauwkeurige aanpassing van de
shiftpositie mogelijk. Hierdoor is geen vergrendeling meer nodig
en is shiften zeer gebruiksvriendelijk. Met een 'PC-rotatie'mechanisme kan de richting van de tilt-verschuiving parallel met of
loodrecht op de shift-verschuiving staan, in overeenstemming met
verschillende opnamesituaties. De nieuwste ontwerptechnologie
staat garant voor uitstekende optische prestaties die een hoge
resolutie, zelfs aan de randen, en een plat beeldvlak creëren. Drie
elementen van ED-glas, twee asferische lenselementen en Nano
Crystal Coat worden gebruikt om de beeldkwaliteit nog verder te
verhogen. Fluorcoat met een uitstekende vuilafstotende werking is
aangebracht voor eenvoudig onderhoud. Dit krachtige PC-objectief
stimuleert de creativiteit van fotografen die hiermee verfijnde
beelden met een geheel eigen invalshoek kunnen creëren.
Compatibele camera's: De D5, D4-serie, D3-serie, Df, D850, D810-serie en D500
kunnen zonder beperkingen worden gebruikt. Bij de D800-serie, D750, D700, D610,
D600, D300-serie, D7500, D7200, D7100, D7000, D5600, D5500, D5300, D5200, D5100,
D5000, D3400, D3300, D3200 en D3100 zijn sommige combinaties van shift en rotatie
mogelijk niet beschikbaar doordat het objectief in contact komt met de camerabody.

: Beeldveld (DX-formaat)
: Beeldveld (FX-formaat)
: Beeldcirkel

Scherp, full-frame fisheye-objectief voor opvallende
perspectieven

Leuk, compact fisheye-objectief voor DX-fotografen

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

DX

AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Dit compacte en lichte fisheye-objectief
is uitsluitend ontworpen voor DX-formaat
camera’s. Door de beeldvullende hoek
van 180° en de unieke buigingseffecten
krijgt elk onderwerp een nieuwe
dimensie door de zoeker, waardoor
fotograferen extra leuk wordt. Het
objectief biedt een scherpte van rand tot
rand en maakt het mogelijk onderwerpen
te fotograferen op slechts 3 cm vanaf de
voorzijde van het objectief.
180°
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NIKKOR’s uitstekende optische
prestaties staan garant voor een
continue scherpte, van oneindig
tot zeer dichtbij. Dit leidt tot de
unieke, vervormde werkelijkheid
van ultragroothoekfotografie en
levert prachtige, opvallende beelden
op. Vier filters met bajonetvatting
kunnen op de achterzijde van het
objectief worden bevestigd voor nog
meer creatieve mogelijkheden met
filtereffecten.
180°

Objectiefconstructie: 10 elementen 7 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,14 m
Maximale reproductieverhouding: 0,20×
Accessoires: vaste zonnekap/objectieftas CL-0715

Objectiefconstructie: 17 elementen 13 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,25 m
Maximale reproductieverhouding: 0,18×
Accessoires: objectieftas CL-1120

Objectiefconstructie: 8 elementen 5 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,25 m
Maximale reproductieverhouding: 0,09×
Accessoires: vaste zonnekap/objectieftas CL-0715
(optioneel), filter L37C, A2, B2, O56

PC-objectief met gemiddelde tele en macromogelijkheden

PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D

Dit PC-groothoekobjectief heeft een
beeldhoek van 84° en biedt behalve
tilt- en shift-functies een draaiend
mechanisme van +/-90°. Ideaal voor
architectuur, stadsgezichten, algemene
binnenopnamen en natuurfoto’s.
Automatische diafragmaregeling is
mogelijk met het elektromagnetische
diafragma*. Nano Crystal Coat
vermindert beeldschaduwen en
lichtvlekken.
Compatibele camera's: De D5, D4-serie, D3-serie en D500 kunnen zonder beperkingen
worden gebruikt. Bij de Df, D850, D810-serie, D800-serie, D750, D700, D610, D600,
D300-serie, D7500, D7200, D7100, D7000, D90, D5600, D5500, D5300, D5200,
D5100, D5000, D3400, D3300, D3200, D3100 en D3000 zijn sommige combinaties van
shift en rotatie mogelijk niet beschikbaar doordat het objectief in contact komt met de
camerabody.
84°

Objectiefconstructie: 13 elementen 10 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,21 m
Maximale reproductieverhouding: 0,36×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-41/objectieftas CL-1120

PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED
Naast een snel diafragma van f/2.8
beschikt dit standaard PC-objectief
ook over micro-mogelijkheden, zodat
u kunt fotograferen op ware grootte
(1/2×). Met tilt- en shift-functies
en een draaiend mechanisme van
+/-90°. Perfect voor reclamewerk,
productopnamen, natuurfotografie of
andere onderwerpen die een natuurlijk perspectief en fijne details
vereisen. Automatische diafragmaregeling is mogelijk met het
elektromagnetische diafragma*. Nano Crystal Coat vermindert
beeldschaduwen en lichtvlekken.
Compatibele camera's: De D5, D4-serie, D3-serie, Df, D850, D810-serie, D800-serie,
D750, D700, D610, D600, D500, D300-serie, D7500, D7200, D7100, D7000, D90,
D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3400, D3300, D3200, D3100 en D3000
kunnen zonder beperkingen worden gebruikt.

Dit PC-objectief met gemiddelde tele
beschikt over tilt- en shift-functies en een
draaiend mechanisme van +/-90° en biedt
tevens micromogelijkheden voor foto’s
op ware grootte (1/2×). Een uitstekende
keuze voor portretten op grotere afstand,
natuurfoto’s en reclamewerk waarbij u
zelf het perspectief bepaalt. Automatische
diafragmaregeling is mogelijk met het elektromagnetische
diafragma*. Nano Crystal Coat vermindert beeldschaduwen en
lichtvlekken.

51°

Objectiefconstructie: 9 elementen 8 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,253 m
Maximale reproductieverhouding: 0,50×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-43/objectieftas CL-1120

Compatibele camera's: De D5, D4-serie, D3-serie, Df, D850, D810-serie, D800-serie,
D750, D700, D610, D600, D500, D300-serie, D7500, D7200, D7100, D7000, D90,
D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3400, D3300, D3200, D3100 en D3000
kunnen zonder beperkingen worden gebruikt.
28°30'

Objectiefconstructie: 6 elementen 5 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,39 m
Maximale reproductieverhouding: 0,50×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-22/objectieftas CL-1120

: Asferische lenselementen

: Elementen van ED-glas

33

MICRO-OBJECTIEVEN

Deze optische wonderen maken levensgrote close-up opnamen, waarbij de fijnste details op ware grootte op de
sensor worden vastgelegd. Ongeacht of u macro’s, portretten of andere opnamen maakt, kunt u altijd rekenen op
een uitstekende scherpte, een prachtig achtergrondbokeh en uiteenlopende scherpstelafstanden: van zeer dichtbij
(1:1) tot oneindig.

Compact en laagdrempelig DX Micro-objectief met een
verrassende helderheid

Compacte en veelzijdige standaardmicro-objectieven

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

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

DX

Dit opmerkelijk lichte, compacte en
veelzijdige micro-objectief vormt een
uitstekende aanvulling op DX-camera’s.
Naast close-ups op ware grootte (1x)
kunt u met de brandpuntsafstand van
40 mm uiteenlopende onderwerpen
vastleggen, waaronder portretten. Een
uitstekend Micro NIKKOR-objectief
voor elke DX-fotograaf.

Produceert prachtig scherpe beelden op
ware grootte (1x) bij alle f-stops met een
schitterend bokeh. Nano Crystal Coat
vermindert effectief beeldschaduwen
en lichtvlekken in situaties met fel
licht, zoals tegenlicht. Dankzij het grote
scherpstelbereik is dit objectief niet
beperkt tot extreme close-ups en kan
het worden gebruikt voor vrijwel elk
onderwerp.

AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR © Scott A. Woodward

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

39°40'

Objectiefconstructie: 12 elementen 9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,185 m
Maximale reproductieverhouding: 1,00×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 62 mm
Accessoires: zonnekap HB-42/objectieftas CL-1018

38°50'

Objectiefconstructie: 9 elementen 7 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,163 m
Maximale reproductieverhouding: 1,00×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm
Accessoires: zonnekap HB-61/objectieftas CL-0915

Veelzijdig, krachtig micro-objectief voor DX-fotografen

Uitstekend evenwichtig micro-objectief met VR

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

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

DX

AF Micro-NIKKOR 60mm f/2.8D
Dit succesvolle model produceert
scherpe beelden op elke
scherpstelafstand van oneindig tot ware
grootte (1×). Ideaal voor algemene closeups, portretten, landschappen, kopieën
en meer.

39°40'

Objectiefconstructie: 8 elementen 7 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,219 m
Maximale reproductieverhouding: 1,00×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 62 mm
Accessoires: zonnekap HN-22 (optioneel)/
objectieftas CL-0815 (optioneel)

Compact en licht, zelfs met de ingebouwde vibratiereductie (VR)
waarvan het effect equivalent is met 3,0 stops* en dat stabielere
opnamen uit de hand mogelijk maakt. Met een uitstekende
werkafstand en een continue autofocus van oneindig tot ware
grootte (1×) biedt dit objectief een prachtige scherpte en een
mooie achtergrond bokeh voor close-ups, portretten, natuurfoto's
en meer.
*Op basis van CIPA-standaard. Deze waarde wordt bereikt bij bevestiging op een DXformaat digitale SLR-camera.

18°50'

Objectiefconstructie: 14 elementen 10 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,286 m
Maximale reproductieverhouding: 1,00×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm
Accessoires: zonnekap HB-37/objectieftas CL-1018

Dit micro-objectief met gemiddelde
tele biedt vibratiereductie (VR) waarvan
het effect equivalent is met 3,0 stops*
voor eenvoudige macrofotografie uit de
hand. Het objectief produceert scherpe,
maar natuurlijke beelden voor elk soort
fotografie. De langere brandpuntsafstand
biedt een uitstekende werkafstand als u close-ups maakt van
bloemen, insecten en andere kleine dieren. Daarnaast kunt
u hiermee fantastische portretten maken. Nano Crystal Coat
vermindert effectief beeldschaduwen en lichtvlekken.

23°20'

Objectiefconstructie: 14 elementen 12 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,314 m
Maximale reproductieverhouding: 1,00×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 62 mm
Accessoires: zonnekap HB-38/objectieftas CL-1020

Krachtig telemicro-objectief met een uitstekende
werkafstand

AF Micro-NIKKOR 200mm f/4D IF-ED
Dankzij de grote werkafstand van
0,26 m bij ware grootte (1x) is dit
objectief ideaal voor het fotograferen
van bloemen, insecten en andere
kleine dieren zonder ze te storen.
Het NIKKOR-glas zorgt voor heldere,
contrastrijke beelden ongeacht de
f-stop en het objectief is ook uitstekend
geschikt als normaal teleobjectief.
12°20'

Objectiefconstructie: 13 elementen 8 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,5 m
Maximale reproductieverhouding: 1,00×
Maat voor filters/voorzetlenzen: 62 mm
Accessoires: zonnekap HN-30 (optioneel)/
objectieftas CL-45

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

: Asferische lenselementen

: Elementen van ED-glas
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OBJECTIEVEN MET HANDMATIGE SCHERPSTELLING
Deze groep omvat acht uitstekende objectieven met een vaste brandpuntsafstand, waaronder twee micro-objectieven.
Objectiefnaam

Objectiefconstructie
[groepen/elementen]

Maximale
Minimale
Maat voor filters/
reproductieverhouding
scherpstelafstand [m]
voorzetlenzen [mm]
[x]

Zonnekap
(optioneel)

Objectieftas
(optioneel)

Objectiefnaam

Minimale
Maat voor filters/
Maximale
Objectiefconstructie
scherpstelafstand reproductieverhouding
voorzetlenzen
[groepen/elementen]
[x]
[m]
[mm]

Zonnekap
(optioneel)

Objectieftas
(optioneel)

NIKKOR 20 mm f/2.8

9/12

0,25

1/8,3

62

HK-14

CL-0915

NIKKOR 50 mm f/1.2

6/7

0,5

1/7,9

52

HS -12/ HR -2

CL-0915

NIKKOR 24 mm f/2.8

9/9

0,3

1/8,8

52

HN -1

CL-0915

NIKKOR 50 mm f/1.4

6/7

0,45

1/6,8

52

HS -9/ HR -1

CL-0815

NIKKOR 28 mm f/2.8

8/8

0,2

1/3,9

52

HN -2

CL-0815

5/6

0,25
(0,225)

1/2 (1)

52

HN -3

CL-0915

NIKKOR 35 mm f/1.4

7/9

0,3

1/5,6

52

HN -3

CL-0915

9/10

0,41
(0,37)

1/2 (1/0,88)

52

HS -14
(meegeleverd)

CL-1018 /
CL-38

Micro-NIKKOR 55 mm
f/2.8 / automatische
tussenring PK-13
Micro-NIKKOR
105 mm f/2.8 /
automatische
tussenring PN-11

* De kortste scherpstelafstand is de afstand tussen de filmvlakmarkering van de camera en het onderwerp.
* Waarden tussen haakjes zijn van toepassing als de automatische tussenring PK-13 of PN-11 wordt gebruikt.

OPTIONELE ACCESSOIRES
AF-S Teleconverters

Tussenringen

Teleconverters worden bevestigd tussen een AF-S/AF-I-objectief en de camerabody en vergroten de oorspronkelijke brandpuntsafstand
met 2×, 1,7× of 1,4×. Dankzij hun uitstekende optische prestaties blijft de hoge beeldkwaliteit van het objectief behouden, terwijl ook de
signaaloverdracht wordt ondersteund.

n Auto Extension Ring PK-11A, 12, 13

Deze tussenringen zijn bedoeld voor NIKKOR-objectieven met het
AI-systeem (automatische indexering van maximaal diafragma).
Er zijn zeven verlengingsniveaus mogelijk als u deze ringen
afzonderlijk of in combinatie gebruikt.
* De belichtingsmeter kan niet worden gebruikt met camera's zonder diafragmasimulator,
zoals de D5500 en D3400.

n Verloopring BR-3

AF-S Teleconverter TC-20E III

AF-S Teleconverter TC-17E II

AF-S Teleconverter TC-14E III

Deze teleconverter vergroot de
brandpuntsafstand met 2× en vertraagt
het diafragma met 2 stops.

Deze teleconverter vergroot de
brandpuntsafstand met 1,7× en vertraagt
het diafragma met 1,5 stop.

Deze teleconverter vergroot de brandpuntsafstand met 1,4× en verkleint het diafragma
met 1 stop. Fluorcoat is aangebracht op de
voorste en achterste elementen.

Objectiefconstructie: 7 elementen 5
groepen
Objectieftas: CL-0715

Objectiefconstructie: 7 elementen 4
groepen
Objectieftas: CL-0715

Objectiefconstructie: 7 elementen 4
groepen
Objectieftas: CL-0715

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8D IF-ED II*5
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8D IF-ED*5
AF-I NIKKOR 400mm f/2.8D IF-ED*5
AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR*3
AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR*3
AF-S NIKKOR 500mm f/4D IF-ED II*3*5
AF-S NIKKOR 500mm f/4D IF-ED*3*5
AF-I NIKKOR 500mm f/4D IF-ED*3*5
AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR*3
AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR*5
AF-S NIKKOR 600mm f/4D IF-ED II*3*5
AF-S NIKKOR 600mm f/4D IF-ED*3*5

*1 Autofocus kan niet worden gebruikt.
*2 Autofocus met de TC-20E III/TC-17E II kan worden gebruikt als deze is bevestigd op een
f/8-compatibele autofocuscamera waarbij de AF-stand is ingesteld op AF-S.
*3 Autofocus met de TC-20E III/TC-17E II kan worden gebruikt als deze is bevestigd op een
f/8-compatibele autofocuscamera.
*4 Autofocus met de TC-14E III kan worden gebruikt als deze is bevestigd op een f/8compatibele autofocuscamera. Autofocus met de TC-20E III/TC-17E II kan niet worden
gebruikt.
*5 Niet compatibel met TC-14E III

*6 Bij gebruik van een ingebouwde teleconverter met de TC-14E III/TC-14E II/TC-14 III
kan autofocus worden gebruikt bij bevestiging op een f/8-compatibele camera.
Bij gebruik van een ingebouwde teleconverter met de TC-17E II/TC-20E/TC-20
III kan autofocus niet worden gebruikt. Zonder een ingebouwde teleconverter is
autofocus alleen beschikbaar met een f/8-compatibele camera.
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•
•
•
•
•

AF-I NIKKOR 600mm f/4D IF-ED*3*5
AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR*4
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G IF-ED
AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR*3
AF-S Zoom-NIKKOR 80-200mm f/2.8D IF-ED*5
AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR*4
AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR*6
AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II*3
AF-S VR Zoom-NIKKOR 200-400mm f/4G IF-ED*3
AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR*4

Andere objectieven kunnen niet worden gebruikt. Bevestig de teleconverter niet op andere objectieven aangezien de
achterste lenselementen van het objectief de elementen van de teleconverter raken en deze kunnen beschadigen.
De functie voor vibratiereductie (VR) werkt met VR-objectieven bij gebruik met de volgende Nikon SLR-camera's: FX/
DX-formaat digitale SLR-camera's, F6, F5, F100, F80-serie, F75-serie en F65-serie.
Afhankelijk van de gebruikte digitale/analoge SLR-camera wordt de brandpuntsafstand van de teleconverter mogelijk
niet correct weergegeven in de Exif-gegevens. Raadpleeg de handleiding van de desbetreffende teleconverter voor
meer informatie.
De AF-S TELECONVERTER TC800-1.25E ED is een meegeleverd accessoire van de AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL
ED VR en is niet los verkrijgbaar. For details, Meer informatie vindt u op pagina 30.
Als het effectieve diafragma f/5.6 tot f/8 is, is autofocus mogelijk bij bevestiging op een f/8 - compatibele
autofocuscamera. In dit geval kan alleen het middelste scherpstelpunt worden gebruikt voor autofocus of handmatige
scherpstelling met de elektronische afstandsmeter. Bovendien kan mogelijk niet worden scherpgesteld bij
onderwerpen met een laag contrast of bij weinig licht.

PK-13

BR-2A

BR-3

Zonnekappen

n Neutral Color NC Filter

Zonnekappen verminderen de hoeveelheid invallend licht die
leidt tot een afname van de beeldkwaliteit en beperken tevens
beeldschaduwen en lichtvlekken. Ze kunnen ook worden gebruikt
als lensbescherming. Er is een zonnekap
verkrijgbaar voor elk type NIKKORobjectief. Ze worden ingedeeld op
basis van de bevestigingsmethode
en het materiaal: HB (bajonet), HN
(opschroefbaar), HK (opsteekbaar),
HS (opklikbaar) en HR (rubber
opschroefbaar).

Dit filter is ideaal als lensbescherming en is niet van invloed op de
kleurbalans (zichtbaar lichtspectrum) van het objectief. De meerlaagse
coating voorkomt lichtreflecties in het glas.

n Zacht filter

n Circulair polarisatiefilter II

De volgende AF-S/AF-I NIKKOR-objectieven zijn compatibel met AF-S-teleconverters:

PK-11A PK-12

Filters/holders

Maakt beelden iets zachter en voegt een mooie onscherpte toe.
Geschikt voor uiteenlopende soorten opnamen, zoals portretten.

: Asferische lenselementen

AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED*1
AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
AF-S VR NIKKOR 200mm f/2G IF-ED
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II
AF-S VR NIKKOR 300mm f/2.8G IF-ED
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8D IF-ED II*5
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8D IF-ED*5
AF-I NIKKOR 300mm f/2.8D IF-ED*5
AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR*2
AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED*3*5
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR

Deze verloopring zet de bajonetvatting van objectieven die
achterstevoren worden bevestigd om in de 52 mm-schroefdraad
die wordt gebruikt voor filters en zonnekappen (zonnekappen met
bajonetvatting van het type HB kunnen niet worden gebruikt).

Polarisatiefilters verminderen reflecties aanzienlijk, waardoor u
rechtstreeks door glas of wateroppervlakken kunt fotograferen en
andere niet-metalen voorwerpen die licht reflecteren beter kunt
vastleggen. Polarisatiefilters verwijderen ook het weerkaatste
licht van damp en kleine stofdeeltjes in de lucht, waardoor blauwe
luchten nog blauwer worden.

n Bajonetfilter: ultraviolet L37C

Dit filter absorbeert ultraviolet licht en produceert heldere,
contrastrijke beelden. De L37C heeft een meerlaagse coating
die reflecties vermindert. Kan ook worden gebruikt als
lensbescherming.

n Circulair insteekpolarisatiefilter

Dit filter, dat is ontworpen voor gebruik met teleobjectieven
met een houder voor insteekfilters, vermindert de hoeveelheid
weerkaatst licht en creeert een betere helderheid en kleur.
Hierbij wordt het effect verminderd van zonlicht dat door
waterdamp en stof in de lucht wordt weerkaatst. Polarisatiefilters
maken ook het blauw in de lucht donkerder zonder dat dit van
invloed is op het contrast, waardoor het onderwerp nog meer
nadruk krijgt. Als u fotografeert in kleur, verwijdert dit filter
kleurzwemen die worden veroorzaakt door weerkaatst licht.

BR-5

NAL-1 zoom-/scherpstelhendel
Bij bevestiging op een zoomring of scherpstelring maakt dit
objectiefaccessoire het mogelijk vloeiender te zoomen of
scherp te stellen. Dit is met name handig als u wilt zoomen
tijdens filmopnamen of voor een nauwkeurige handmatige
scherpstelling.

FT1 vattingadapter
De FT1 vattingadapter maakt het mogelijk
NIKKOR-objectieven met F-vatting te gebruiken
op Nikon 1-camera's met een 1-vatting voor
Nikon 1. De beeldhoek van een objectief met een
F-vatting dat is bevestigd op de FT1, is equivalent
met die van een kleinbeeldobjectief met een
brandpuntsafstand die circa 2,7× groter is.

37

NIKKOR-TECHNOLOGIE
NIKKOR, Nikon‘s exclusieve objectiefmerk, staat bekend om zijn betrouwbaarheid, helderheid en toewijding aan de wensen van hartstochtelijke
fotografen, waarbij er voortdurend naar wordt gestreefd de beste optiek ter wereld te bieden. Doordat Nikon zich houdt aan de strengste eisen en
tests uitvoert in het laboratorium en in uiteenlopende opnameomstandigheden in de praktijk, ontwikkelt Nikon technologieën die ervoor zorgen dat
NIKKOR-objectieven de beste keuze zijn voor elke type foto of film.

Asferisch ED-glas
Dit type lens gebruikt ED-glas (extra lage dispersie) dat kleurranden
tot het minimum beperkt en heeft daardoor niet-sferische
oppervlakken op een of beide zijden van het glas. Het biedt een
uitmuntende beeldreproductie door optimaal gebruik te maken
van de voordelen van zowel ED-glas als een asferische lens. Zo
worden diverse objectiefafwijkingen, zoals laterale chromatische
aberratie, comalichtvlekken aan de randen, vertekening en
sferische aberratie, effectief gecorrigeerd. Hiermee wordt de
aberratiecorrectie van ED-glas en een asferische lens toegepast in
één element, wat bijdraagt aan de compactheid van het objectief.
Gebruikt in de AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR.
Afbeelding van asferisch ED-glas
Asferisch ED-glas: biedt een uitmuntende beeldreproductie door optimaal gebruik te maken van
de voordelen van ED-glas en een asferische lens
ED-glas: maakt het mogelijk lenzen te produceren die een uitstekende scherpte en
kleurcorrectie bieden door chromatische aberratie tot het minimum te beperken

Optische
as

Optische
as
Chromatische aberratie
(kleurranden): groot

Normale lens

Chromatische aberratie
(kleurranden): klein

ED-glas

Asferische lens: elimineert het probleem van coma en andere soorten lensafwijkingen vrijwel volledig
Beeldvlak

Brandpunt

PF-lens (Phase Fresnel)

Aspherical lens

Conceptuele
afbeelding

Sferische
aberratie

Normale lens

Beeldvlak

Conceptuele
afbeelding

Brandpunt

Asferische lens

Dit type lens gebruikt niet-sferische
Schematische afbeelding van
vertekeningscorrectie
oppervlakken op een of beide zijden
van het glas om bepaalde soorten
lensafwijkingen te elimineren. Deze
asferische elementen worden met
name gebruikt om de vertekening in
groothoekobjectieven te corrigeren.
Deze vertekeningen worden
veroorzaakt door variaties in de
vergroting van het beeld, afhankelijk
Vertekening wordt gecorrigeerd
van de afstand tot de optische as.
Asferische lenselementen corrigeren
Schematische
afbeelding van sferische
deze vertekeningen doordat ze
aberratiecorrectie
een niet-sferisch oppervlak met
een voortdurende veranderende
krommingsstraal hebben.Sinds
de jaren zestig hebben NikonSferische
aberratie
technici ontwerptheorieën en
Normale lens
lensverwerkingstechnieken ontwikkeld
om de asferische lens te vervolmaken.
In 1968 was de OP Fisheye-NIKKOR
10mm f/5.6 het eerste objectief voor
SLR-camera's met verwisselbaar
Asferische lens
objectief dat asferische lenselementen
Brekingsindex verandert
gebruikte. Sinds die tijd vormen
voortdurend vanuit het midden
asferische lenzen een belangrijk
onderdeel van NIKKOR-objectieven,
waarbij elke nieuwe aanvulling op het assortiment een beter
contrast, hogere resolutie en compacter ontwerp biedt.
Hybride asferische lenzen: worden gemaakt van speciaal plastic
dat op optisch glas wordt gegoten.
Asferische lenzen van gegoten glas: worden gemaakt door
optisch glas rechtstreeks in een zeer nauwkeurige asferische vorm
te drukken.

ED-glas/Super ED-glas
Nikon was de eerste camerafabrikant
ter wereld die ED-glas (extra
lage dispersie) ontwikkelde dat
chromatische aberraties in lenzen
tot het minimum beperkt. Dit EDglas met lage dispersie beschikt ook
over afwijkende dispersiekenmerken
zoals calciumfluoridekristallen, die het
secundaire spectrum beperken. Voor
objectieven met normaal optisch glas
geldt dat hoe groter de brandpuntsafstand is, hoe moeilijker het is om
chromatische aberratie, die kleurranden
veroorzaakt, te corrigeren. Nikon's
ED-glas, dat dit type chromatische
aberratie effectief corrigeert, wordt
gebruikt in een groot aantal NIKKORteleobjectieven voor een voortreffelijke
beeldreproductie. Nikon heeft ook
Super ED-glas ontwikkeld dat een nog
lagere dispersie heeften er zeer goed
in slaagt het secundaire spectrum
te verwijderen om zo chromatische
aberratie en andere objectiefafwijkingen
nog verder te beperken.

Fluoriet Lenselementen
Conceptuele afbeeldingen van
secundair spectrum
Normale lens

Secundair
spectrum

Fluoriet is een monokristallijn optisch materiaal dat een
hoge transmissiesnelheid heeft in zowel het infrarode als
ultraviolette gebied. Dankzij de uitmuntende abnormale
dispersie-eigenschappen blokkeert fluoriet het secundaire
spectrum waardoor chromatische aberratie binnen het zichtbare
lichtspectrum effectief wordt gecorrigeerd, iets wat moeilijker
te bereiken is bij grotere brandpuntsafstanden. Het is ook
aanzienlijk lichter dan optisch glas, waardoor het objectief lichter
en effectiever is.

ED-glas/Super ED-glas/fluoriet

HRI-lens (High Refractive Index of hoge
brekingsindex)
Secundair
spectrum

De PF-lens (Phase Fresnel), ontwikkeld door
Nikon, corrigeert chromatische aberratie op
effectieve wijze door gebruik te maken van
diffractie*. Deze lens biedt een uitstekende
correctie van chromatische aberratie wanneer
hij wordt gecombineerd met een lens met
normaal glas. Vergeleken met veel algemene
cameraobjectieven waarvan het optische
systeem gebruikmaakt van diffractie, kan een
opmerkelijk compacte en lichte behuizing
worden verkregen met minder lenselementen.

Conceptuele afbeelding van het
uiterlijk van een PF-lens (Phase
Fresnel)

Een normaal verwisselbaar objectief vormt een beeld op een
beeldvlak met behulp van diffractie. De mate van diffractie
verschilt en hangt af van de kleur (golflengte). Het beeld wordt
gevormd in de volgorde blauw (B), groen (G) en rood (R) vanaf
het gedeelte dicht bij de lens. De kleurafwijking die chromatische
aberratie wordt genoemd, veroorzaakt uitlopende kleuren, wat
leidt tot een verslechtering van waargenomen of vastgelegde
beelden.
Bij PF-lenzen (Phase Fresnel) daarentegen wordt het beeld
gevormd in de volgorde rood (R), groen (G) en blauw (B) vanaf
het gedeelte dicht bij de lens. Door de PF-lens (Phase Fresnel)
te combineren met een lens die werkt met lichtbreking, kan
chromatische aberratie effectief worden gecorrigeerd.
* Diffractie: licht heeft de eigenschappen van een golfvorm. Als een golfvorm een obstakel
tegenkomt, probeert de golfvorm eromheen en erachter langs te buigen en deze
eigenschap wordt diffractie genoemd. Diffractie veroorzaakt chromatische dispersie in de
omgekeerde volgorde dan bij breking.

Correctie van chromatische aberratie met een PF-lens (Phase Fresnel)

Lenselement met breking
Hoe langer de golflengten, hoe
verder het brandpunt

NIKKOR’s Nano Crystal Coat vindt zijn
Weerkaatst licht
oorsprong in Nikon’s werk op het gebied Invallend licht
Conventionele meerlaagse
van technologie voor halfgeleiderfabricage.
coating
Deze anti-reflectiecoating gebruikt een
Lens
coating met een extra lage brekingsindex
en met uiterst fijne kristallen deeltjes van
nanoformaat*. Deze gekristalliseerde
Zonder coating
deeltjes verwijderen reflecties binnen
in het objectief over het spectrum van
Invallend licht
Weerkaatst licht
zichtbare lichtgolven (380 tot 780 nm)
Nano Crystal Coat
op manieren die veel verder gaan dan
Lens
conventionele systemen voor antireflectiecoating. Nano Crystal Coat
verhelpt niet alleen beeldschaduwen
die worden veroorzaakt door rood licht,
Nano Crystal Coat
wat zeer moeilijk was voor oudere
systemen. Het vermindert ook
effectief beeldschaduwen en
lichtvlekken die worden veroorzaakt
door licht dat diagonaal in het objectief
(Vanaf links) Zonder coating, Nikon Super
valt. Dit levert nog heldere beelden op.
Integrated Coating, Nano Crystal Coat
* Eén nanometer is gelijk aan één miljoenste millimeter.

Nikon’s coatingsysteem met fluorcoat
Nikon’s fluorcoat stoot effectief stof, waterdruppels, vet en
vuil af, waardoor deze stoffen gemakkelijk kunnen worden
verwijderd, zelfs als ze zich op het lensoppervlak hebben
gehecht. Dankzij Nikon’s eigen materiaaltechnologie biedt
fluorcoat een hogere duurzaamheid en laat het niet los.
Vergeleken bij vergelijkbare coatings van andere fabrikanten is
de Nikon-fluorcoat beter bestand tegen de schurende werking
van reiniging en levert het betere prestaties. Het anti-reflectieeffect draagt ook bij aan het vastleggen van heldere beelden.

PF-lens (Phase Fresnel)
Wederzijdse opheffing corrigeert
chromatische aberratie

PF-lenselement (Phase Fresnel)
Hoe korter de golflengten, hoe
verder het brandpunt
Wit licht

Blauw

Groen

Statische contacthoek: 110˚

Rood

Met fluorcoat

Statische contacthoek: 40˚

Zonder coating

[Opmerking]
Vanwege de eigenschappen van een PF-lens (Phase Fresnel) die gebruikmaakt van
diffractie, kunnen er bij een sterke lichtbron in het beeld of wanneer licht van buiten het
beeld in het objectief valt, ringvormige gekleurde lichtvlekken ontstaan, afhankelijk van de
opnameomstandigheden. Dit verschijnsel kan tot het minimum worden beperkt met de optie
'PF Flare Control' in Capture NX-D. Raadpleeg de softwarehandleiding voor meer informatie.
Capture NX-D is beschikbaar op onze website. Download en gebruik de laatste versie.

Vergelijkende beelden van het effect van PF Flare Control

Met een brekingsindex van meer dan 2,0 kan één HRI-lens
effecten bieden die overeenkomen met die van meerdere
elementen van normaal glas en zowel beeldkromming als
sferische aberratie corrigeren. Daarom bieden HRI-lenzen
uitstekende optische prestaties in een nog compactere
behuizing.
Originele foto
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Nano Crystal Coat

PF Flare Control toegepast
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NIKKOR-TECHNOLOGIE
Vibratiereductie (VR)
Met NIKKOR‘s vibratiereductieVR-objectief
systeem wordt informatie over
cameratrilling gedetecteerd door
de VR-sensor van de VR-lens,
Beeldsensor
die voortdurend in het objectief
Bewegingsrichting
beweegt om de optische as van
VR-mechanisme
de beeldsensor van de camera uit
te lijnen en zo onscherpte te verminderen. Door het equivalent te bieden
van fotograferen met een sluitertijd die tot 4,5 stops* korter is, helpt het
systeem u scherpere opnamen te maken van sporten en landschappen
bij weinig licht en scherpere opnamen uit de hand.

Silent Wave Motor

M/A-stand (automatisch met handinstellingsprioriteit)

Nikon’s originele SWM (Silent Wave Motor) zet ’voortbewegende
golven’ om in omwentelingsenergie om zo de scherpsteloptiek
aan te sturen. De twee soorten SWM-objectieven (ringtype
en compact type) zijn speciaal gekozen in overeenstemming
met de specificaties en het ontwerp van elk objectief. Elk
AF-S NIKKOR-objectief met deze SWM’s gebruikt een uiterst
vloeiende, stille en comfortabele autofocus voor zowel algemene
opnamen als extreme situaties, zoals sport en wilde dieren.
VR uit

VR aan

Stappenmotor
Ingebouwde onscherptecorrectie is nuttig voor
uiteenlopende onderwerpen
Optimalisatie in elk objectief
Nikon's functie voor vibratiereductie (VR) die ingebouwde
onscherptecorrectie mogelijk maakt, is geoptimaliseerd voor elk objectief.
Een micro-objectief kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor close-ups van
een bloem waarbij de fotograaf op de hurken zit. Bij een motorgestuurd
zoomobjectief kunnen de onscherptekenmerken bij de maximale
groothoeken telestand aanzienlijk verschillen. Rekening houdend met de
verschillen in onderwerpen en objectiefspecificaties stelt Nikon de meeste
geschikte VR-parameters voor elke type objectief in en worden meer dan
10.000 opnametests uitgevoerd om de unieke algoritmen te verfijnen. Dit
vormt een extra reden waarom het systeem is ingebouwd in het objectief.
Tweevoudig algoritme
Als ze gedurende langere tijd door een zoeker met volledige
onscherptecorrectie kijken, kan dit bij sommige fotografen een gevoel
veroorzaken dat lijkt op wagenziekte. Om dit te voorkomen heeft
Nikon een exclusief algoritme ontwikkeld dat wordt gebruikt wanneer
de ontspanknop half wordt ingedrukt. Dit eerste algoritme stelt de
onscherptecorrectie in op een iets lager niveau dan normaal. Wanneer
de ontspanknop volledig wordt ingedrukt, wordt een tweede algoritme
ingeschakeld dat tijdens de belichting een maximale correctie van
cameratrilling toepast voor scherpe beelden.

Panningdetectie voor bewegende onderwerpen
Voor een panningopname
waarin de beweging van het
onderwerp moet worden
benadrukt, detecteert Nikon's
VR de camerabeweging voor
panning, waarbij de functie
voor onscherptecorrectie
automatisch wordt onderdrukt.
Voor een onderwerp dat
horizontaal beweegt, wordt alleen
verticale onscherpte gecorrigeerd. Bij VR-objectieven die de actieve stand
gebruiken, kiest u de normale stand voor panningopnamen.

Deze functie maakt automatisch onderscheid tussen de frequentie
van de vibratie en die van de cameratrilling en wijzigt het algoritme om
beeldonscherpte te corrigeren die wordt veroorzaakt door een lichte trilling
van het statief.
• Raadpleeg pagina 42 voor VR-objectieven met deze functie.

Op het moment dat de sluiter ontspant, wordt de VR-lens teruggezet op
een centrale positie (optische as) vanaf een niet-gecentreerde positie die
het resultaat is van de VR. Hoewel het verschuivingsbereik van de
VR-lens beperkt is, zorgt het centreren van de lens voor een gelijkmatige
verschuiving in elke richting, waardoor zowel het VR-effect als de optische
prestaties worden gemaximaliseerd.

Normale stand
De normale stand wordt aanbevolen voor de meeste algemene
onderwerpen. In deze stand worden trage en grote camerabewegingen
beschouwd alsof de fotograaf de compositie aanpast en wordt de
onscherptecorrectie dienovereenkomstig beperkt. De normale stand biedt
ook automatische panningdetectie.
Actieve stand
Wanneer u fotografeert vanaf een bewegend voertuig of een andere
onstabiele positie, kan het objectief camerabewegingen of de bedoeling
van een fotograaf soms verkeerd interpreteren. Kies in dat geval de
actieve stand voor een betere correctie, een stabieler zoekerbeeld en nog
stabielere opnamen.

n Nikon Super Integrated Coating
Nikon’s exclusieve meerlaagse lenscoating
zorgt voor minder interne reflecties
over een groter golflengtebereik. Zelfs
bij zoomobjectieven met een groot
aantal glaselementen vermindert dit
coatingsysteem effectief beeldschaduwen
en lichtvlekken die vaak optreden in
situaties met tegenlicht, waardoor
contrastrijke beelden met rijke gradaties
worden verkregen. Dankzij een uitstekende
kleurbalans en reproductievermogen
zijn hoge optische prestaties mogelijk.
Beeldschaduwen en lichtvlekken die
worden veroorzaakt door interne reflecties
die eigen zijn aan digitale camera’s worden
ook effectief beperkt. Dit coatingsysteem
wordt toegepast op alle objectieven in het
huidige NIKKOR-assortiment.

• Raadpleeg pagina 42 voor VR-objectieven met actieve stand.

Sportstand
De sportstand is met name effectief
voor sportopnamen aangezien deze
stand een betrouwbaar en natuurlijk
zoekerbeeld biedt, zelfs wanneer u
grillig bewegende onderwerpen volgt. Dit
is ook het geval wanneer u onderwerpen uit de hand volgt met panning
en tijdens filmopnamen. Een stabieler zoekerbeeld kan worden verkregen
bij gebruik van een statief of eenpootstatief. Voor het fotograferen van
stilstaande onderwerpen wordt de stand Normaal aanbevolen aangezien
deze een betere correctie van onscherpte biedt.
• Raadpleeg pagina 42 voor VR-objectieven met Sport-stand.

*Op basis van CIPA-standaard. De waarde wordt verkregen als: een DX-formaat
objectief is bevestigd op een DX-formaat digitale SLR-camera, een met het
FX-formaat compatibel objectief is bevestigd op een FX-formaat digitale SLRcamera of een zoomobjectief is ingesteld op de maximale telestand. Raadpleeg
pagina 42 voor het VR-effect in stops bij elk objectief.
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A/M-stand (automatisch met
handinstellingsprioriteit)
In deze stand kunt u ook eenvoudig
overschakelen van automatisch naar handmatig
bij AF-gebruik. De gevoeligheid van de schakelaar
is echter gewijzigd, zodat de kans kleiner is dat u
tijdens het fotograferen onopzettelijk
overschakelt naar handmatige scherpstelling.

Ring/hendel/schakelaar voor A-M-stand
Dankzij een ingebouwd mechanisme in de objectiefbehuizing
is een vloeiende scherpstelling mogelijk in de handmatige
scherpstelstand. Dit gebeurt op dezelfde manier die gebruikers
al kennen van conventionele objectieven met handmatige
scherpstelling, namelijk door te draaien aan de scherpstelring.
De AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II en AF-S DX
NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II zijn voorzien van een
schakelaar voor de A-M-stand en de scherpstelring van deze
objectieven draait tijdens autofocus.

Statieffunctie voor vibratiereductie

Drie VR-standen kunnen worden gekozen op basis van de
opnamesituatie

Vaak wordt gezegd
dat een sluitertijd van
1/[brandpuntsafstand
(mm)] seconde of
Met de AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E
langer beeldonscherpte
ED VR ingesteld op 500 mm
veroorzaakt. Dit geldt
Hoeveelheid
onscherpte
echter niet in elke
VR: UIT
VR AAN (4,5 stops)
situatie omdat er
Effect:
4,5
stops
verschillen zijn tussen
de vaardigheden van
fotograferen en de
prestaties van objectieven/
Sluitertijd [s]
1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4
camera‘s. Daarom vergeleken
Nikon-technici een beeld met
VR en een beeld zonder VR op basis van
de CIPA-standaard. Het resultaat bevestigde dat het VR-effect het equivalent
biedt van een sluitertijd die maximaal 4,5 stops* korter
is. Hierdoor kunnen fotografen langere sluitertijden gebruiken dan anders
mogelijk zou zijn en toch scherpe beelden vastleggen met een minimale
onscherpte. Dit vergroot hun fotografische mogelijkheden.

[OPMERKING] Het aantal compatibele camera's is beperkt. Zelfs voor compatibele camera's kan voor sommige modellen een firmware-update nodig zijn.

• Raadpleeg pagina 42 voor VR-objectieven met actieve stand.

Centreren voorafgaand aan de belichting

Uitstekende correctie van onscherpte

Een AF-P objectief gebruikt een STM (stappenmotor) om de AF
aan te sturen. De motorbediening wordt gesynchroniseerd met
elektrische pulsen, waarbij het objectief per elektrische puls één
stap wordt gedraaid. Dit levert een snelle respons op, terwijl
starten en stoppen nauwkeurig kan worden geregeld. Bovendien
zorgt de eenvoudige mechanische structuur voor een zeer stille
werking. Handig voor video-opnamen en andere situaties waarin
het werkingsgeluid van het objectief een probleem kan vormen.

In de M/A-stand kunt u eenvoudig aan een scherpstelring draaien
om vrijwel zonder vertraging te schakelen tussen autofocus en
handmatige scherpstelling. Hierdoor is het mogelijk naadloos
over te schakelen naar nauwkeurige handmatige scherpstelling
terwijl u door de zoeker kijkt.

n Beschermende meniscusvormige lens
NIKKOR’s exclusieve beschermende glas
bevindt zich op de voorzijde van snelle
superteleobjectieven. Bij normaal vlak
beschermend glas wordt invallend licht
weerkaatst door het oppervlak van de
beeldsensor of film, met name bij een
sterke lichtbron zoals een spot. Dit licht
wordt vervolgens opnieuw weerkaatst door
het beschermende glas, waardoor een
beeldschaduw ontstaat. NIKKOR’s
gebogen meniscusglas vermindert dit
opnieuw weerkaatste licht aanzienlijk, wat
leidt tot helderder beelden met minder
beeldschaduwen.

n D-signaal: doorgifte van afstandsinformatie
De D staat voor Distance (afstand).
Informatie over de afstand tussen het
onderwerp en de camera wordt verkregen
via een intern coderingsmechanisme dat
is gekoppeld aan de scherpstelring van het
objectief. Deze informatie wordt vervolgens
doorgegeven aan de camera en gebruikt
voor de zeer nauwkeurige belichtingsregeling
van 3D-Color-matrixmeting II/ III en i-DDL
uitgebalanceerde invulflits. Elk AF-, AF-S-,
PC- en PC-E-objectief heeft een ingebouwd
afstandssignaal.
n E-type objectieven
Deze objectieven bevatten een
elektromagnetisch diafragmamechanisme
dat wordt aangestuurd via elektronische
signalen van de camera. Hierdoor beschikt
u over een uitermate nauwkeurige
diafragmaregeling, zelfs als een
teleconverter wordt gebruikt met een
superteleobjectief*.
*Er gelden beperkingen

n G-type objectieven
Voor dit type objectief wordt het diafragma
altijd geselecteerd op de camera aangezien
het objectief geen diafragmaring bevat.
Door een krachtige aansturing van de
diafragmalamellen zijn stabiele snelle
continu-opnamen mogelijk, zelfs bij een
kleiner diafragma*.
*Er gelden beperkingen

n Afgerond diafragma
Als u fotografeert met een normaal
diafragma, is de kans groot dat er wazige,
veelhoekige vlekken verschijnen in foto’s van
onderwerpen met een puntlichtbron, zoals
straatlantaarns of nachtelijke feestverlichting.
Een afgerond diafragma wordt verkregen
door speciale lamellen te gebruiken en zorgt
ervoor dat onscherpe elementen er mooi
uitzien met een natuurlijke afgeronde vorm.
n Interne scherpstelling
Bij deze scherpstelmethode zijn alle
lenselementen verdeeld over een voorste,
middelste en achterste groep, waarbij alleen
de middelste groep beweegt tijdens het
scherpstellen.
n Rear Focusing
Bij Nikon’s RF-systeem (Rear Focusing)
zijn alle lenselementen verdeeld over
lensgroepen en beweegt tijdens het
scherpstellen alleen de achterste lensgroep.
n Correctiesysteem voor korte afstand
Het CRC-systeem (correctie voor korte
afstand) is een van Nikon’s belangrijkste
vernieuwingen op scherpstelgebied aangezien
dit een uitstekende beeldkwaliteit produceert
wanneer u fotografeert op korte afstanden,
waardoor het scherpstelbereik toeneemt. Bij
CRC zijn de lenselementen geconfigureerd
in een ontwerp met ’zwevende elementen’,
waarbij elke lensgroep onafhankelijk van de
rest beweegt om zo scherp te stellen.
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SPECIFICATIES
Objectiefconstructie
[groepen/
elementen]

Objectiefnaam

Vibratiereductie (VR)
Beeldhoek bij FX Beeldhoek bij DX- ScherpstelStatief
VR-formaat camera’s formaat camera’s systeem*1 prestaties VR-stand
trillingin stops*2

Maat voor
filters/
Type objectiefvoorzetlenzen
dop
[mm]

Aantal
diafragmalamellen

Minimale
f-stop

Kortste scherp stelafstand [m]*3

Maximale
reproductieverhouding [x]

Gewicht [gr.]

Diameter x lengte
[mm]*4

√

7
7
7
9
9
9
7

22-29
22-29
22
22
22
22
22-29

0,22
0,24 (0,22)*6
0,3
0,28*9
0,28*10
0,28
0,28

0,17
0,19
0,12
0,14
0,24
0,21
0,19

230
460
465
970
680
745
385

77,0 × 73,0
82,5 × 87
82,5 × 90
98 × 131,5
82,5 × 125
82,5 × 106
83 × 95

72
77
77
—
77
77
77

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

0,22
0,21
0,20
0,38
0,38
0,30 (0,36)*6
0,20
0,23
0,22
0,31
0,29
0,28
0,26
0,17 (0,5)*8
0,22
0,23
0,31

480
485
755
205
195
195
420
490
565
830
550
1070
900
545
465
710
800

80 × 85,5
72 × 85
85,5 × 110,5
64,5 × 62,5
64,5 × 62,5
66 × 59,5
76 × 89
78 × 97
77 × 96,5
83 × 120
78,5 × 99
88 × 154,5
83 × 133
78,5 × 82,5
78 × 82
84 × 103,5
83 × 114,5

300
530
1430
850
680
745
415
400
1300
1570 (1480)*16

reductie

Zonnekap*5

Objectieftas

Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opsteekbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar

HB-81 (meegeleverd)
HB-23 (meegeleverd)
HB-23 (meegeleverd)
Ingebouwd
HB-23 (meegeleverd)
HB-23 (meegeleverd)
HB-66 (meegeleverd)

CL-1015 (meegeleverd)
CL-1118 (meegeleverd)
CL-S2 (optioneel)
CL-M3 (meegeleverd)
CL-1120 (meegeleverd)
CL-76 (meegeleverd)
CL-1118 (meegeleverd)

72
67
77
55
55
52
67
67
72
77
67
82
77
72
72
77
77

Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar

HB-75 (meegeleverd)
HB-39 (meegeleverd)
HB-31 (meegeleverd)
HB-N106 (optioneel)
HB-N106 (optioneel)
HB-69 (optioneel)
HB-32 (meegeleverd)
HB-32 (optioneel)
HB-35 (meegeleverd)
HB-58 (meegeleverd)
HB-39 (optioneel)
HB-74 (meegeleverd)
HB-40 (meegeleverd)
HB-25 (meegeleverd)
HB-63 (meegeleverd)
HB-53 (meegeleverd)
HB-50 (meegeleverd)

CL-1218 (optioneel)
CL-1015 (meegeleverd)
CL-1120 (meegeleverd)
CL-0815 (optioneel)
CL-0815 (optioneel)
CL-0815 (optioneel)
CL-1018 (meegeleverd)
CL-1018 (optioneel)
CL-1018 (meegeleverd)
CL-1120 (meegeleverd)
CL-1018 (optioneel)
CL-M3 (meegeleverd)
CL-M3 (meegeleverd)
CL-S2 (optioneel)
CL-1118 (meegeleverd)
CL-1218 (meegeleverd)
CL-1120 (meegeleverd)

70,5 × 83
76,5 × 123
88,5 × 202,5
78 × 178,5
80,5 × 146,0
80 × 143,5
72 × 125
72 × 125
87 × 187
95,5 × 203

52
58
77
67
67
67
58
58
77
77

Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar

HB-37 (optioneel)
HB-57 (meegeleverd)
HB-78 (meegeleverd)
HB-60 (meegeleverd)
HB-82 (meegeleverd)
HB-36 (meegeleverd)
HB-77 (optioneel)
HB-77 (optioneel)
HB-7 (optioneel)
HB-65 (meegeleverd)

CL-0915 (optioneel)
CL-1020 (meegeleverd)
CL-M2 (meegeleverd)
CL-1225 (meegeleverd)
CL-1022 (meegeleverd)
CL-1022 (meegeleverd)
CL-1020 (optioneel)
CL-1020 (optioneel)
CL-43A (meegeleverd)
CL-M2 (meegeleverd)

3500*19

128 × 362,5*19

40,5

Opsteekbaar

HK-41 (meegeleverd)

CL-L2 (meegeleverd)

3360
2300 (2090)*16

124 × 365,5
108 × 267,5

52
95

Opsteekbaar
Opklikbaar

HK-30 (meegeleverd) CL-L2 (meegeleverd)
HB-71 (meegeleverd) CL-1434 (meegeleverd)

■ NIKKOR-GROOTHOEKZOOMOBJECTIEVEN [p6–p8]
AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR
AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED
AF-S DX Zoom-NIKKOR 12-24mm f/4G IF-ED
AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-NIKKOR 17-35mm f/2.8D IF-ED
AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED

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

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

109°-70°
109˚-61˚
99˚-61˚
90˚-61˚
83˚-44˚
79˚-44˚
76˚-44˚

IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF

3,5

Normal

2,5

Normal

13/17
11/17
10/14
9/12
9/12
8/11
11/15
12/17
12/16
14/19
12/16
16/20
11/15
11/15
11/16
13/17
14/19

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

83˚-20˚
83˚-18˚50'
79˚-28˚50'
76˚-28°50’
76˚-28°50’
76˚-28˚50'
76˚-15˚20'
76˚-11˚30'
76˚-8˚
76˚-5˚20'
76˚-5˚20'
61˚-22˚50'
61˚-22˚50'
61˚-18˚50'
61˚-18˚50'
61˚-13˚20'
53˚-5˚20'

IF
IF
IF
IF
IF

4,0
3,5

Normal / Active
Normal / Active

√

4,0

Normal

√

4,0
3,5
4,0
3,5
3,5
4,0
4,0

Normal
Normal
Normal
Normal / Active
Normal / Active
Normal
Normal / Active

√

4,0
3,5
3,5

Normal
Normal / Active
Normal / Active

9/13
11/17
18/22
14/20
14/18
12/17
10/14
10/14
11/16
12/20
19/27
24/35
17/24
12/19

—
—
34˚20’-12˚20’
34˚20'-12˚20'
34°20'-8°10'
34˚20'-8˚10'
—
—
30˚10'-12˚20'
30˚10'-6˚10'
13˚40'-6˚10'
9˚50'-4˚30'
12˚20'-6˚10'
12˚20'-5˚

28˚50'-8˚
28˚50'-5˚20'
22˚50’-8˚
22˚50'-8˚
22°50’-5°20’
22˚50'-5˚20'
22˚50’-5˚20’
22˚50’-5˚20’
20˚-8˚
20˚-4˚
9˚-4˚
6˚20'-2˚50'
8˚-4˚
8˚-3˚10'

IF

4,0
3,0
4,0
4,0
4,5
2,5
4,0

Normal
Normal
Normal / Sport
Normal / Active
Normal / Sport
Normal / Active
Normal

√

IF

4,0

Normal / Active

√

7
9
9
9
9
9
7
7
9
9

IF

4,0

Normal/Sport

√

9

IF
IF

3,0
4,5

Normal / Active
Normal / Sport

√
√

12/14
11/13
9/12
10/12
9/12
9/9
11/14
9/11
6/6
7/10
8/11
6/8
5/6
7/8
6/7
6/7
6/7
5/6
6/9
9/10
9/9
9/14
6/6
6/7
6/8
9/13
8/11
10/16
6/10
12/16
12/16
11/19
12/16
13/20

114˚
94˚
94˚
84˚
84˚
84˚
75˚
75˚
74˚
63˚
63˚
—
62˚
46˚
46˚
47˚
47˚
46˚
40˚50'
28˚30'
28˚30'
23˚10’
23˚20'
18˚
13˚40'
12˚20'
8˚10'
8˚10'
8˚10'
6˚10'
5˚
5˚00'
4˚10'
3˚10'

90˚
70˚
70˚
61˚
61˚
61˚
53˚
53˚
53˚
44˚
44˚
44˚
44˚
31˚30'
31˚30'
31˚30'
31˚30'
31˚30'
27˚20'
18˚50'
18˚50'
15˚20’
15˚20'
12˚
9˚
8˚
5˚20'
5˚20'
5˚20'
4˚
3˚10'
3˚10'
2˚40'
2˚

13/15
7/10
5/8
7/9
9/12
7/8
10/14
12/14
8/13
13/17
10/13
8/9
5/6

180°-175°
—
180˚
—
39˚40'
39˚40'
—
23˚20'
12˚20'
97˚
84˚
51˚
28˚30'

180°-110°
180˚
107˚
38˚50'
26˚30'
26˚30'
18˚50'
15˚20'
8˚
73˚
61˚
34˚50'
18˚50'

■ NIKKOR-OBJECTIEVEN MET GEMIDDELDE ZOOM [p9–p13]
AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR
AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX Zoom-NIKKOR 17-55mm f/2.8G IF-ED
AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G
AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II
AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
AF Zoom-NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF
AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF

22-32
22-36
22
22-38
22-38
22-36
22-38
22-38
22-36
22-32
22-40
22
22
22-32
22-29
22
22-38

0,35
0,38
0,36*11
0,25
0,25
0,28 (0,25)*6
0,45
0,45
0,5
0,45*12
0,48
0,38*13 (0,41)*14
0,38*13
0,5 (0,21)*8
0,38
0,45
0,5

■ NIKKOR-TELEZOOMOBJECTIEVEN [p14–p19]
AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR*15
AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR
AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED
AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR
AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED
AF Zoom-NIKKOR 80-200mm f/2.8D ED*15
AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR*15
AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR

Zonder ingebouwde teleconverter:
Met ingebouwde teleconverter:

AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II*15
AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR*15

IF
IF
IF
IF
IF
IF

√
√

1,1
1,4
1,1
1,0
1,2
1,5
1,1
1,1
1,8 (1,5)*7
1,75 (1,5)*6

9
9

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

2 (1,95)*6
2,2

0,23
0,27
0,21
0,27
0,25
0,24
0,22
0,22
0,13 (0,17)*7
0,17 (0,19)*6
0,25
0,36
0,26 (0,27)*6
0,22

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

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

0,2
0,2
0,25
0,25
0,23
0,3
0,28
0,25
0,25
0,3
0,25
0,3
0,25
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,58
0,85
0,8
1,0
0,9
1,1
1,5
1,9
2,3 (2,2)*6
1,4
1,45
2,6
3,6
3,0
4,4
5,9 (5,8)*6

0,15
0,23
0,12
0,18
0,20
0,11
0,17
0,21
0,17
0,19
0,23
0,16
0,23
0,14
0,14
0,15
0,15
0,15
0,12
0,11
0,12
0,13
0,13
0,13
0,15
0,12
0,15 (0,16)*6
0,24
0,27
0,17
0,15
0,18
0,14
0,15 (0,15)*6

670
355
270
620
355
270
645
330
205
600
305
200
205
280
230
190
185
155
385
595
350
985
640
815
760
2930
2900
755
1440 (1300)*16
3800
3090
1460
3810
4590

87 × 86,5
82,5 × 80,5
69 × 42,5
83 × 88,5
77,5 × 83
64,5 × 46
83,0 × 100,5
73 × 80,5
65 × 44,5
83 × 89,5
72 × 71,5
70 × 52,5
64,5 × 43,5
73,5 × 54
64,5 × 42,5
73 × 52,5
72 × 52,5
63,5 × 39
85 × 70
86,5 × 84
80 × 73
94,5 × 106
79 × 111
79 × 120
78,5 × 144
124 × 203,5
124 × 267,5
89 × 147,5
90 × 222,5
159,5 × 358
140 × 387
106 × 237
166 × 432
160 × 461

Gelatinefilter
77
62
77
72
52
77
67
52
67
58
52
52
58
52
58
58
52
72
77
67
82
72
72
72
52
52
77
77
40,5
40,5
95
40,5
52

Opsteekbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opsteekbaar
Opsteekbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opsteekbaar
Opsteekbaar
Opklikbaar
Opsteekbaar
Opsteekbaar

Ingebouwd
HB-72 (meegeleverd)
HB-4 (optioneel)
HB-51 (meegeleverd)
HB-76 (meegeleverd)
HN-1 (optioneel)
HB-83 (meegeleverd)
HB-64 (meegeleverd)
HN-2 (optioneel)
HB-59 (meegeleverd)
HB-70 (meegeleverd)
HB-46 (meegeleverd)
HN-3 (optioneel)
HB-47 (meegeleverd)
HR-2 (optioneel)
HB-47 (meegeleverd)
HB-47 (meegeleverd)
HR-2 (optioneel)
HB-68 (meegeleverd)
HB-55 (meegeleverd)
HB-62 (meegeleverd)
HB-79 (meegeleverd)
Ingebouwd
Ingebouwd
Ingebouwd
HK-31 (meegeleverd)
HK-30 (meegeleverd)
HB-73 (meegeleverd)
Ingebouwd
HK-38 (meegeleverd)
HK-34 (meegeleverd)
HB-84 (meegeleverd)
HK-40 (meegeleverd)
HK-38 (meegeleverd)

CL-S2 (meegeleverd)
CL-1015 (meegeleverd)
CL-S2 (optioneel)
CL-1118 (meegeleverd)
CL-1015 (meegeleverd)
CL-0715 (optioneel)
CL-1118 (meegeleverd)
CL-0915 (meegeleverd)
CL-0715 (optioneel)
CL-1118 (meegeleverd)
CL-0915 (meegeleverd)
CL-0913 (meegeleverd)
CL-0715 (optioneel)
CL-1013 (meegeleverd)
CL-0715 (optioneel)
CL-1013 (meegeleverd)
CL-1013 (meegeleverd)
CL-0715 (optioneel)
CL-1015 (meegeleverd)
CL-1118 (meegeleverd)
CL-1015 (meegeleverd)
CL-1218 (meegeleverd)
CL-38 (optioneel)
CL-38 (optioneel)
CL-38 (meegeleverd)
CL-L1 (meegeleverd)
CL-L1 (meegeleverd)
CL-M3 (meegeleverd)
CL-M2 (meegeleverd)
CT-405 (meegeleverd)
CT-505 (meegeleverd)
CL-M5 (meegeleverd)
CT-608 (meegeleverd)
CT-801 (meegeleverd)

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

22-29
22
22
22
32
32
32
32
32
32
32
32
32

0,16
0,14
0,25
0,163
0,185
0,219
0,286
0,314
0,5
0,25
0,21
0,253
0,39

0,34
0,20
0,09
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,18
0,36
0,50
0,50

485
305
290
235
425
440
355
750
1190
885
730
740
635

77,5 × 83,0
63 × 62,5
63 × 57
68,5 × 64,5
73 × 89
70 × 74,5
73 × 98,5
83 × 116
76 × 193
89 × 124
82,5 × 108
82,5 × 112
83,5 × 107

Gelatinefilter
Gelatinefilter

Opsteekbaar
Opsteekbaar
Opsteekbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opsteekbaar
Opklikbaar
Opklikbaar
Opklikbaar

HB-80 (meegeleverd)
Ingebouwd
Ingebouwd
HB-61 (meegeleverd)
HB-42 (meegeleverd)
HN-22 (optioneel)
HB-37 (meegeleverd)
HB-38 (meegeleverd)
HN-30 (optioneel)
—
HB-41 (meegeleverd)
HB-43 (meegeleverd)
HB-22 (meegeleverd)

CL-1218 (meegeleverd)
CL-0715 (meegeleverd)
CL-0715 (optioneel)
CL-0915 (meegeleverd)
CL-1018 (meegeleverd)
CL-0815 (optioneel)
CL-1018 (meegeleverd)
CL-1020 (meegeleverd)
CL-45 (meegeleverd)
CL-1120 (meegeleverd)
CL-1120 (meegeleverd)
CL-1120 (meegeleverd)
CL-1120 (meegeleverd)
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■ NIKKOR-OBJECTIEVEN MET VASTE BRANDPUNTSAFSTAND [p20–p30]
AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED
AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
AF NIKKOR 20mm f/2.8D*17
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED
AF NIKKOR 24mm f/2.8D*17
AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED
AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
AF NIKKOR 28mm f/2.8D
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED
AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
AF NIKKOR 35mm f/2D
AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
AF NIKKOR 50mm f/1.4D
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
AF NIKKOR 50mm f/1.8D
AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED
AF DC-NIKKOR 105mm f/2D
AF DC-NIKKOR 135mm f/2D
AF NIKKOR 180mm f/2.8D IF-ED
AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II*15
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II*15
AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR*15
AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED*15
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR*15
AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR*15
AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR
AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR*15
AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR*15

RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF

IF
IF
IF
RF
RF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF

3,0
3,0
4,5

Normal / Active
Normal / Active
Normal / Sport

√
√
√

4,0
4,0
4,0
4,0
4,5

Normal / Sport
Normal / Sport
Normal/Sport
Normal / Sport
Normal / Active

√
√
√
√
√

■ SPECIALE NIKKOR-OBJECTIEVEN [p31–p35]

42

AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED
AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5mm f/2.8G ED*17
AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D*17
AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G*17
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
AF Micro-NIKKOR 60mm f/2.8D*17
AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR
AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
AF Micro-NIKKOR 200mm f/4D IF-ED*15*17
PC NIKKOR 19mm f/4E ED
PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED*18
PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED*17*18
PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D*17*18

IF

IF
IF
IF
IF
RF
RF

3,0
3,0

Normal
Normal

bevestiging op achterzijde

52
62
62
52
62
62
—
77
77
77

*1 Bij het IF-systeem (interne
scherpstelling) geldt hoe korter
de opnameafstand, hoe korter de
brandpuntsafstand wordt vanwege de
optische eigenschappen ervan.
*2 Op basis van CIPA-standaard. Deze
waarde wordt bereikt als: een DXformaat objectief is bevestigd op een
DX-formaat digitale SLR-camera,
een met het FX-formaat compatibel
objectief is bevestigd op een FXformaat digitale SLR-camera of een
zoomobjectief is ingesteld op de
maximale telestand.
*3 De kortste scherpstelafstand is de
afstand tussen de filmvlakmarkering
van de camera en het onderwerp.
*4 Afstand vanaf objectiefbevestigingsvlak van camera.
*5 De namen van zonnekappen geven
het type aan: HB (bajonet), HN
(opschroefbaar), HK (opsteekbaar),
HS (opklikbaar) en HR (rubber
opschroefbaar).
*6 Getal tussen ( ) geldt voor MF.
*7 Getal tussen ( ) geldt voor macroinstelling.
*8 Getal tussen ( ) geldt voor macroinstelling bij 85 mm-tele.
*9 Indien tussen 18 en 24 mm.
*10 Indien tussen 20 en 28 mm.
*11 Op 35 mm.
*12 Op 300 mm.
*13 Indien tussen 35 en 50 mm.
*14 Bij 24, 28, 70 mm.
*15 Statiefbevestigingsring wordt
meegeleverd.
*16 Getal tussen ( ) is het gewicht zonder
statiefbevestigingsring.
*17 Correctiesysteem voor korte afstand
(CRC)
*18 Het gebruik van shift en/of tilt
kan in bepaalde omstandigheden
vignettering veroorzaken.
*19 Op basis van CIPA-standaard.

Bij gebruik van de volgende camera's
is autofocus alleen mogelijk met de
vermelde soorten objectieven
• D3400: AF-S (type E of G), AF-P
objectieven
• D5600/D5500/D5300/D5200/
D3300: AF-S, AF-P, AF-I objectieven
(firmware-update kan zijn vereist voor
AF-P objectieven)
• D5100/D5000/D3200/D3100/ D3000/
D60/D40-serie: AF-S, AF-I objectieven

De volgende camera's zijn
compatibel met E-type objectieven
met een elektromagnetisch
diafragmamechanisme:
D5, D4-serie, D3-serie, Df, D850,
D810-serie, D800-serie, D750, D700,
D610, D600, D500, D300-serie, D7500,
D7200, D7100, D7000, D5600, D5500,
D5300, D5200, D5100, D5000, D3400,
D3300, D3200, D3100, Nikon 1-serie
met de FT1.
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Specificaties kunnen zonder aankondiging of verplichting van de zijde van de fabrikant worden gewijzigd.
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