
NIKKOR OBJEKTÍVEK

0705119_Nikkor_HUN 29-06-2007 15:03 Pagina 1



2

alán a legfontosabb döntés, amelyet fotográfiai eszközök
választásánál a fotósnak meg kell hoznia, a következő:
melyik objektívrendszert használja? A professzionális
fotósok többsége számára a döntés egyszerű: Nikkor.
Hogy miért? Mert a Nikkor objektívek páratlan élességet,

pontos élességállítást, kiváló használhatóságot és
megbízhatóságot kínálnak.

Több oka van annak, hogy a Nikkor objektívek mindezt
biztosítani tudják. Az egyik az, hogy a Nikon az objektívek

gyártásának minden lépését szigorú ellenőrzés alatt tartja. A
Nikon kizárólag a legjobb nyersanyagokat használja fel, és a
legfejlettebb feldolgozási és gyártási technikák alkalmazásával
állítja elő precíziós objektívjeit, amelyek segítségével Ön a
világ legnagyszerűbb képeit készítheti el.

Az ultramodern gyártási folyamatokra jellemző, megal-
kuvásmentes hozzáállás igaz a teljesítményre is. Minden
egyes Nikkor objektívet úgy tervezünk, hogy olyan tökéletes
módon működjön együtt a Nikon tükörreflexes fényké-

Nikkor objektívek – csúcsteljesítmény, abszolút pontoss

T

Minden helyzetben jól
kihasználható
sokoldalúságot és
hordozhatóságot
ajánlanak a kezdő
fotósoktól a profikig
mindenkinek.

A nagy látószögű AF Nikkor
objektívek (köztük a
halszemobjektív is) kiváló
mélységélességet és gyors
rekeszt biztosítanak a
fotóriportereknek és
utazóknak. A normál AF
Nikkor objektívek
természetes perspektívát
kínálnak a tájképek és
spontán felvételek
készítéséhez.

A telefotó AF Nikkor objektívek (az AF DC-

Nikkor, az AF-S Nikkor, és az AF-S objektívek)
a drámai sportfelvételektől a meggyőző
természet- és portréfotózásig mindig nagyszerű

képeket készítenek. Az AF DC-Nikkor
objektívek kreatív élességállítást
tesznek lehetővé, ezáltal a kivételes
portrék készítését segítik.

Zoom-AF
Nikkor objektívek

DX
Nikkor objektívek

Telefotó
AFNikkor
objektívek

Halszem,
nagy látószögű és

normálAFNikkor
objektívek18-21. oldal

22-27.
oldal

12-17.
oldal

8-11.
oldal

A DX Nikkor objektívek, amelyeket
kifejezetten a Nikon DX-formátumú
digitális tükörreflexes gépekkel való

használatra terveztek, korábban
elérhetetlen kreatív lehetőségekkel

ajándékozzák meg a digitális
fotósokat.
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olút pontosság és teljes megbízhatóság
pezőgépekkel, ami páratlan a maga nemében. Ezt a
tökéletességet a legjobban a legendás Nikon F bajonett
testesíti meg. Még a legmodernebb Nikkor objektívek is
kompatibilisek ezzel a szabvánnyal, amely magas
színvonalával és következetes megbízhatóságával évtizedek
óta hívek sokaságát nyerte meg. Ez a megoldás egyúttal azt
jelenti, hogy amikor olyan, forradalmian új fényképezőgépeket
bocsátunk piacra, mint a 3D színes mátrix fényméréssel és
i-TTL kiegyenlített derítővakuzással ellátott Nikon F6, F5 és D2

sorozat, Ön akkor is biztos lehet abban, hogy számos olyan
Nikkor objektívet talál, amelyek használni tudják ezeket a
funkciókat.

Ha egyszer megtapasztalja, hogy a Nikon-Nikkor
kombináció milyen tökéletesen működik együtt, akkor jó
esélye van arra, hogy a professzionális fotósok
többségéhez hasonlóan Ön is a Nikkor objektíveket
keresse legközelebbi vásárlásakor.

A közeli fényképezésnél
előtűnő részletek abszolút
élességéért.

28-29. oldal

AFMicro-és
PCMicro-
Nikkor objektívek
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Manuális
élességállítású
objektívek A manuális élességállítású objektívek

egyedi, széles választéka.32-33. oldal

Tartozékok
Javasolt készülék-kombinációk,
és tartozékok a Nikkor
objektívekhez.

35. oldal
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A Nikkor objektívek kivételes teljesítményének története

Optikai tervezés számítógép segítségével Az üv
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Ahol minden elkezdődik –
Nikon üveggyártás
A finom objektív-alkatrészek
gyártását a legfinomabb opti-
kai üveg gyártásával kell kez-
deni. Ennek érdekében a Nikon
olyasmit vállal, amire nem sok
objektívgyártó képes: jósze-
rivel az összes Nikkor objektív
számára saját maga állítja elő
az üveget gyáraiban. Ez azt
eredményezi, hogy objektív-
tervező mérnökeink több mint
200 féle üvegből választhatják
ki az igényeiknek leginkább
megfelelőt.

Amikor egy, még nem
létező tulajdonságokkal ren-
delkező lencsére volna szükség,
akkor üvegtechnikusaink meg-
oldást keresnek a megvaló-
sításra, ami gyakran új típusú
üvegek kifejlesztéséhez vezet.
Pontosan így hozta létre a

Nikon 1972-ben az ED (extra
alacsony szórású) üveget,
hogy megfeleljen a Nikkor
szuper-teleobjektív tervezői
igényeinek.

Az objektívek felépítése
A Nikkor objektívek páratlan
gyártástechnológiája méltó
társra lel a lencséket befogadó
vázak minőségében. Minden
egyes objektív összeszere-
lésénél kizárólag a legkiválóbb
anyagokat használjuk. Finom
fémötvözetekből és polikarbo-
nátokból készül néhány
objektív helikoid-szerkezete.
A külső és belső tokokat
maximális pontossággal készí-
tik, ami a Nikkor objektívekre
jellemző, tökéletes mozgatha-
tóságot segíti elő. Az objektív
bajonettzárja szintén hasonló
anyagokból készül.

Számítógépek és
objektívtervezés
A Nikon tervezői a legújabb
számítógépeken és a Nikon
által fejlesztett számítógépes
programokon dolgozzák ki
minden egyes lencse optikai
tervét. A kapott adatok és
felhalmozott tapasztalataik se-
gítségével szakembereink a
legkiválóbb tükörreflexes ob-
jektíveket állítják elő.

A számítógépes tervezés-
ben használt szimulációk se-
gítségével biztosítják, hogy
minden egyes objektív optikai
és mechanikai részei tökéle-
tesen illeszkedjenek, továbbá
az objektívek összeszerelé-
sének minőségét is ellenőrzik.
A számítógép segítségével
kideríthető, hogy melyek a
gyártási folyamat problémás
lépései. Ezek javítása emeli az

Nikon 1933-ban kezdett objektíveket gyártani a Nikkor márkanév alatt, és azóta több mint
38 millió objektívet adott el világszerte. Az eltelt évek alatt a minőség és az innováció
iránti rendíthetetlen elkötelezettségünk számos forradalmi újításhoz vezetett a fotográfiai
termékek iparágán belül. Például a Nikon mutatta be 1967-ben a Nikkor Auto 24 mm f/2.8

objektívet, amelyben először jelent meg a Nikon által kifejlesztett CRC rendszer (közeli
fényképezésnél működő korrekció). A vállalat 1968-ban kezdte meg az aszférikus lencsék
gyártását. Szintén a Nikon fejlesztette ki az ED (extra alacsony szórású) üveget is, amelyet
először a 300 mm-es f/2.8 ED Nikkor teleobjektívnél alkalmazott 1972-ben, és amelyet ma is
számos Nikkor objektív tartalmaz. 2003-ban pedig a Nikon bemutatta az AF-S DX Zoom-
Nikkor 12-24 mm f/4G IF-ED objektívet, a DX Nikkor sorozat első olyan tagját, amelyet
kifejezetten a Nikon DX-formátumú digitális tükörreflexes fényképezőgépek számára
fejlesztettek ki. Csak néhányat említettünk az objektívtervezés területén található számos
példa közül, amelyek megerősítik a Nikon, mint a világ vezető professzionális fotográfiai
eszközgyártó vállalata pozícióját. A következőkben részletes műszaki információ segítségével
mutatjuk be Önnek, hogy miért a kimagasló teljesítményt nyújtó Nikkor objektívek jelentik a
legjobb választást az Ön Nikon tükörreflexes fényképezőgépéhez.

A
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objektívtervezés általános mi-
nőségét, és biztosítja a
késztermék kivételes teljesít-
ményét.

Elektronika – mikroszámító-
gépes innováció a pontos
teljesítmény szolgálatában
A számítástechnika legújabb
fejlesztései nélkülözhetetlen
szerepet játszanak a Nikkor
objektívek tervezési folyama-
taiban: a kivételes optika mel-
lett ugyanis minden AF Nikkor
objektívben található egy
beépített mikroszámítógép is.
Ez együttműködik az AF Nikon
fényképezőgépek számítógép-
rendszerével, információt
biztosítva a gyors automatikus

élességállításhoz, a Matrix
fénymérési rendszerhez, a
kiegyenlítő derítővakuzáshoz,
valamint a Nikon tükörreflexes
fényképezőgépek egyéb inno-
vatív funkcióihoz.

Csak a Nikkor objektívek
vannak úgy kialakítva, hogy
tökéletesen illeszkedjenek a
jelenlegi és a jövőbeli Nikon
tükörreflexes fényképezőgé-
pekhez. Fejlesztésük során a
Nikon olyan információkat és
szakértelmet hasznosít, ame-
lyeknek kizárólagos birtokosa
– ideértve az automatikus
élességállítás paramétereit.
Semmilyen más objektívgyártó
nem tud ehhez hasonló
garanciát vállalni.

A Nikon F bajonettzár – a
hagyományok folytatása és

kompatibilitás a jövőben
piacra kerülő eszközökkel
Az eredeti Nikon F modell
bevezetése magával hozta a
Nikon talán legfontosabb
technológiai innovációját, a
Nikon F bajonettzárat. A
legendás tervezés biztosítja,
hogy az Ön Nikon fényképe-
zőgépe kompatibilis lehessen
a legtöbb Nikkor objektívvel,
és hogy az Ön Nikon
berendezései a jövőbeli rend-
szerek fejlesztéseihez is
illeszkedni tudjanak.

Az F bajonettzár olyasmit
valósít meg, amire egyetlen
más megoldás sem képes:
mindkét típusú objektív-
rendszerrel kompatibilis, a

nagy látószögű és általános
zoom objektíveknél alkalma-
zott, hagyományos mechanikai
AF csatlakozással, és a
legfejlettebb Nikkor szuper-
teleobjektívekben alkalmazott,
exkluzív Silent Wave Motor
rendszerrel egyaránt. Ez csak
egyetlen példa arra, hogy miért
játszik olyan fontos szerepet a
Nikon F bajonettzár a Nikon
fényképezőgépek berendezé-
seinek tervezésében.

Megbízhatóság – a legmos-
tohább körülményeknek is
ellenálló lencsék
Minden Nikkor objektívet úgy
készítenek el, hogy minősége
az iparág legszigorúbb köve-
telményeinek is megfeleljen. Az
optikai üveget alaposan átvizs-
gálják, hogy ne legyen rajta

semmilyen tökéletlenség.
Ezután újraolvasztják, öntik,
őrlik, csiszolják és bevonják
egy kemény védőréteggel, így
a világ legjobb minőségű
objektívlencséjét kapják ered-
ményül. A lencse pontos
objektívszárba helyezése után
az objektív alkatrészeit és
szerkezetét egy sor alapos
ellenőrző tesztnek és vizsgá-
latnak vetik alá, többek között
vibráció- és hőmérséklettűrés-
analízisnek is. Az egyik ilyen
vizsgálat az Optical Transfer
Function (OTF) teszt, amely
kiértékeli az objektív felbon-
tóképességét és az általa
készített képek kontrasztját. A
teszt elvégzését a Nikon exklu-

zív Nikon OTF Analyser (NOA)
alkalmazása teszi lehetővé.

A kimerítően alapos elle-
nőrzésen felül a Nikon szakem-
berei azzal is bebiztosítják a
végtermék teljesítményét, hogy
minden elkészült objektívet
részletesen átvizsgálnak. Elle-
nőrzik a mechanikai szerke-
zeteket, az elektronikát, az AF
rendszer mozgását, a zoom és
a rekesz mechanizmusait,
valamint az objektív felbon-
tását. Mindezek együttesen
garantálják, hogy az objektív
azt a teljesítményt nyújtja,
amire tervezték: hogy kivételes
teljesítménye és megbízha-
tósága révén a világon
mindenütt a profi fotósok első
választása legyen.

5

A lencsék bevonása Az optikai tengely beállítása A felbontás ellenőrzéseAz üvegblokkok vizsgálata

Optikai üveg
nyersanyagai
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ED üveg – a Nikkor
teleobjektívek

kulcsfontosságú eleme
A Nikon az ED (extra
alacsony szórású) üveg
kifejlesztésével elérte,
hogy az általa gyártott
objektívek kiemelkedő
élességet és színhűséget

biztosítanak, a kromatikus eltérést
pedig minimálisra csökkentik.
Egyszerűen fogalmazva, a kroma-
tikus eltérés olyan kép- és
színszórást jelent, amelyet az
optikai üvegen keresztülhaladó,
különböző hullámhosszú fénysu-
garak okoznak. Korábban a
problémát úgy igyekeztek kikü-
szöbölni, hogy a teleobjek-
tívekben különleges, rendhagyó

szórási tulajdonságokkal rendel-
kező optikai elemeket – kálcium-
fluorid kristályokat – alkalmaztak.
Ez az anyag azonban törékeny,
érzékenyen reagál a hőmérsék-
letváltozásra, és így az objektív
fénytörési mutatójának megvál-
toztatásával hátrányosan befo-
lyásolja az élességállítást.
A Nikon tervezői és mérnökei
munkához láttak, és előálltak az
ED üveggel, amely a kálcium-
fluorid alapú üveg minden
előnyével rendelkezik, viszont
egyetlen hátrányát sem örökli. Az
újítás felhasználásával a Nikon
különböző típusú ED lencse-
tagokat fejlesztett ki objektívjei
számára.

Ezek mindegyike csodálatos
élességet biztosít, és a legna-
gyobb rekesz használata esetén is
gyönyörű kontrasztú képeket
készít. A Nikkor ED-sorozatú
objektívek ilyen módon a Nikon
innovációs képességét és objek-
tívgyártási teljesítményét teste-
sítik meg.

A Nikon Super
Integrated Coating

bevonat kiemelkedő
teljesítményt biztosít
A lencsetagok teljesítményének
növelésére a Nikon egy egye-
dülálló, több rétegű bevonattal
látja el őket, amely elhanya-
golható szintre csökkenti a
szellemképet és a tükröződést.

A Nikon Super Integrated Coat-
ing tükröződésgátló bevonat több
szempontból is előnyös: nagyobb
hullámhossztartományban mini-
malizálja a tükröződést, valamint
kiváló színegyensúlyt és színrep-
rodukciót biztosít még a sok
lencsetagból álló Zoom-Nikkor
objektívek esetében is. A bevo-
nat ezen kívül hatékonyan mini-
malizálja a Nikon digitális
tükörreflexes fényképezőgépek
képérzékelőjének belső tükröző-
déséből adódó szellemképeket
és a tükröződéseket,
A Nikon többrétegű bevonatának
felviteli folyamatát az adott
objektívhez szabják. A bevonatok
számát az objektív típusa és a
használt üveg alapján számítják
ki, miközben ügyelnek arra, hogy
a Nikon objektívekre jellemző,
egységes színegyensúly garantált
legyen. Ennek eredményeképpen
a Nikon objektívjei sokkal szigo-

rúbb elvárásoknak felelnek meg,
mint a versenytársak termékei.

Nano Crystal Coat
bevonat

A Nano Crystal Coat tükrö-
ződésgátló bevonat, amelyet ere-
detileg az NSR-sorozatú (Nikon
Step and Repeat) félvezető-
gyártó készülékekhez fejlesztettek
ki. Egy igen széles hullámhossz-
tartományban gyakorlatilag meg-
szünteti a lencsetagok belső tük-
röződését, és kifejezetten jól
használható a nagyon nagy látó-
szögű objektívek szellemképeinek
és tükröződésének csökkenté-
sére. A Nano Crystal Coat a Nikon
kiváló, rendkívül alacsony fénytö-
rési mutatójú bevonatának több

rétegét alkalmazza. Ez a bevonat
egészen finom, nanoméretű kris-
tályrészecskéket tartalmaz (a na-
nométer a milliméter egymil-
liomod része). A Nikon, a világon
elsőként, kereskedelmi forga-
lomba kerülő optikai termékeinek
széles skálájában is alkalmazza
ezt a bevonó technológiát.

Aszférikus
lencsetagok

A Nikon mutatta be a világ első
aszférikus lencsetagjait 1968-ban.
Mi különbözteti meg őket a kon-
kurens termékektől? Az aszférikus
lencsetagok még a legszélesebb
rekesz használata esetén is
kiküszöbölik az objektív torzítását.
Különösen alkalmasak a nagy
látószögű objektívek torzításának
javítására. Ráadásul használa-
tukkal könnyebb és kisebb objek-
tívek tervezhetők.
A Nikon háromféle aszférikus

lencsetagot alkalmaz. A precíziós
aszférikus lencsetagok a lencse-
gyártás művészetének csúcstel-
jesítményei, amelyeket rendkívül
szigorú szabványok szerint készí-
tenek. A hibrid lencséket optikai
üvegre öntött speciális műanyag-
ból készítik. Az öntött üveg asz-
férikus lencsetagokat pedig egy
egyedi típusú optikai üvegből
öntik, különleges technikával.

Korrekció közeli
fényképezésnél:

a CRC rendszer
A CRC rendszer egyike a Nikon
legfontosabb élességállítási újítá-
sainak. Megnöveli az élesség-
állítási tartományt, és kiváló
minőségű közelképeket készít.

A CRC rendszerben a lencse-
tagokat ún. „lebegő elem” rend-
szerben tervezik, amelyben az
egyes csoportok élességállítás
közben egymástól függetlenül
mozognak. Ez teszi lehetővé a
kiemelkedő minőségű közelképek
készítését.
A CRC rendszert a halszemopti-
kákban, valamint a nagy látó-
szögű, a Micro és néhány köze-
pes telefotó-tartományú Nikkor
objektívben alkalmazzák.

Belső élességállítás (IF)
Képzeljen el egy olyan

objektívet, amely élességállítás
közben nem változtatja a hosszú-
ságát! A Nikon IF technológiája
pontosan ezt teszi lehetővé.
Minden optikai mozgás az állandó
méretű objektívváz belsejére kor-
látozódik. Ez kisebb méretű,
könnyebb objektívek tervezését
teszi lehetővé, amelyek minimális

6

A világ legjobb objektívjeinek terveztük őket

Aszférikus lencsetagok

ED üveg

Másodlagos spektrum

Normál üveg ED üveg
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élességállítási távolsága is kisebb.
Ráadásul az élességállítást egy
kisebb és könnyebb lencse-
csoport mozgatásával érik el. Az
IF rendszert a legtöbb Nikkor tele-
fotó és néhány más Nikkor zoom
objektívben alkalmazzák.

Hátsó élességállítás
(RF)

A Nikon RF rendszerében a
lencsetagokat meghatározott cso-
portokba osztják, és az éles-
ségállítást a hátsó csoport moz-
gatásával érik el. Ez a megoldás
egyszerűbbé és gyorsabbá teszi
az automatikus élességállítást.

AF DC-Nikkor objek-
tívek– egyedi Nikkor

megoldások az egyedi
portrékhoz
Az AF DC-Nikkor objektívek ren-
delkeznek az egyedi Nikon Defo-
cus-image vezérlőtechnológiával.
Ennek használatakor a fotós az
objektív DC-gyűrűjének mozga-
tásával szabályozhatja az előtér
vagy a háttér elmosódását. Az így
létrehozott, kerekített elmosódás
ideális a portréfotózás során. A
világ egyetlen más objektívje sem
képes ennek a technikának az
alkalmazására.

Távolságadatok
A D és G típusú Nikkor

objektívek továbbítják a téma
távolságadatait az AF Nikon
vázaknak. Ez teszi lehetővé a 3D
színes mátrixmérés és a 3D
többérzékelős kiegyenlített derítő-

vakuzás alkalmazását.
Megjegyzés: A D és G típusú Nikkor
objektívek a következő vázaknak
továbbítják a távolságadatokat: Auto-
matikus expozíció; F6, F5, F100,
F90X, F80, F75, F70, F65, F60, F55,
F50, PRONEA S, PRONEA 600i, D2
sorozat, D1 sorozat, D200, D100,
D70s/D70, D50 és D40X/D40.

Vakuvezérlés; F6, F5, F100, F90X,
F80, F75, F70, D2 sorozat, D1 sorozat,
D200, D100, D70s/D70, D50 és
D40X/D40.

Silent Wave motor
A Nikon AF-S techno-

lógiája is olyan tényező, amely
népszerűvé teszi a Nikkor telefotó
objektíveket a professzionális
fotósok körében. Az AF-S Nikkor
objektíveket a Nikon Silent Wave
Motor hajtja, amely a „mozgó

hullámokat" forgató energiává
alakítva állít élességet. Ez gyors,
rendkívül pontos és elképesztően
csöndes automatikus élesség-
állítást tesz lehetővé.

M/A mód
Az AF-S Nikkor objektí-

vek egyedi M/A módja révén egy
szempillantás alatt lehet váltani az
automatikus élességállítás és a
manuális működtetés között –
még az AF szervo működtetése
közben is, tekintet nélkül az
éppen érvényben lévő AF módra.

Rázkódáscsökkentés
(VR)

Az innovatív VR rendszer mini-
málisra csökkenti a fényképező-
gép rázkódása okozta elmosó-
dást, és használatával a fotós
három lépésközzel hosszabb
(azaz nyolcszor akkora) záridővel

fényképezhet.*
Lehetővé válik
a kézi
fényképezés
alkonyatkor,
éjszakavagy
gyengén
megvilágított
belső térben. Az objektív VR
rendszere automatikusan érzékeli
a pánozást is – ehhez nem
szükséges külön beállítás.
* A Nikon teljesítménytesztjei alapján.

DX Nikkor
A DX Nikkor objektíveket,

amelyek kis méretűek, könnyűek
és kisebb képkörrel rendelkeznek,
kifejezetten az alábbi digitális

tükörreflexes fényképező-gépekre
tervezték és optimalizálták:
Nikon D2-sorozat, D1 sorozat,
D200, D100, D70s/D70, D50 és
D40X/D40. A DX sorozat kitűnő
választás a Nikon DX-formátumú
digitális tükörreflexes fényképe-
zőgépet használó, tájképeket és
más átfogó képeket készítő
fotósok számára.
Megjegyzés: Nem
javasoljuk a DX
Nikkor objektívek
35 mm-es (135)
vagy IX240
formátumú
fényképezőgéppel
való használatát.

Nikon
technológia

7

Aszférikus lencse

: Normál lencse
optikai útja

: Aszférikus lencse
optikai útja

Rázkódáscsökkentő
egység

A zoom mozgató mechanikája

CRC (AF 24 mm f/2.8D)

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

RRFF (AF DC 135 mm f/2D)

Az élességállítást végző
lencsecsoportok

Silent Wave Motor
(SWM)
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DX Nikkor sorozat a Nikon
világhírű Nikkor objektív-
családjának legújabb tagjait

foglalja magába. Ezeket az objek-
tíveket azoknak a professzionális
és haladó amatőr fotósoknak
fejlesztették, akik nagyobb optikai
teljesítményt várnak el digitális
tükörreflexes
fényképezőgépeiktől. A Nikon
digitális tükörreflexes fényképező-
gépeinek népszerűsége rohamo-
san nő, és a Nikon olyan inno-
vációval felel meg az elvárá-
soknak, amely méltó az optikai
technológia terén betöltött nem-
zetközi vezető szerepéhez.

A Nikon azért hozta létre a DX
Nikkor sorozatot, hogy nagyobb
látószögű objektíveket tudjon
ajánlani a Nikon DX-formátumú
digitális tükörreflexes fényképe-
zőgépek tulajdonosainak. Ha egy
digitális vázra (35 mm-es for-
mátumban számítva) 14 mm-
es objektívet szerelnek fel, akkor
az eredményül kapott képszög
egy 21 mm-es objektívének felel
meg, azaz a nagy látószög előnye
nem érvényesül. A DX Nikkor
objektívek a Nikon DX-formátumú
digitális tükörreflexes fényképező-
gépek számára elsőként kifejlesz-
tett cserélhető objektívek. Kis
méretük és tömegük ellenére igazi
nagy látószögű fényképezést tesz-
nek lehetővé.

A Nikon kilenc DX Nikkor
objektívet kínál – köztük külön-
féle Zoom-Nikkor objektívek-
kel és a 10,5 mm-es halszem-
optikával –, amelyek nagyon
sokféle fényképezési helyzetben
használhatók. A népszerű zoom-
tartománnyal rendelkező objektí-
vek mellett a termékkészlet újabb
zoom objektívekkel is bővült,
melyek telefotó tartománya már
200 mm-ig terjed (ez 35 mm-es
formátumban 300 mm-nek felel
meg). A legújabb 18-200 mm-es
objektív kimagasló, 11,1x-es zoom-
mal rendelkezik.

A
DX Nikkor objektívek –
jellegzetes tulajdonságok

DXNikkor objektívek

Megjegyzés: Nem javasoljuk a DX Nikkor
objektívek 35 mm-es (135) vagy
IX240 formátumú fényképező-
géppel való használatát.
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Teljes képet betöltő halszemobjektívek,
kizárólag Nikon digitális tükörreflexes
fényképezőgépekkel való használatra
• Teljes képet betöltő fényképek, 180°-os

(átlós) képszöggel
• ED üveg lencsetagok
• 0,14 m-es minimális élességállítási

távolság

Az objektív felépítése: 10 lencsetag 7 csoportban
Minimális élességállítási távolság: 0,14 m
A képszög Nikon DX-formátum esetén: 16 mm-
nek felel meg 35 mm-es (135) formátumban
Szűrőméret: Hátsó toldalék 27 mm
Napellenző: Beépített Méretek: 63 x 62,5 mm
Tömeg: 305 g

AF DX Fisheye-Nikkor 10.5 mm f/2.8G ED* e d s C

Nagyon nagy látószögű zoom objektív,
kizárólag Nikon digitális tükörreflexes
fényképezőgépekkel való használatra
• Aszférikus lencsetagok és ED üveg lencsetagok
• A beépített Silent Wave motor rendkívül gyors

és csendes automatikus élességállítást végez
• M/A mód az automatikus élességállítás és a

manuális működtetés között történő gyors
váltáshoz

• Kis méretű és könnyű

Nagy látószögű zoom objektív, kizárólag Nikon
digitális tükörreflexes fényképezőgépekkel
való használatra
• Aszférikus lencsetagok és ED üveg lencsetagok
• A beépített Silent Wave motor rendkívül gyors

és csendes automatikus élességállítást végez
• M/A mód az automatikus élességállítás és a

manuális működtetés között történő gyors
váltáshoz

• Kis méretű és könnyű

: ED üveg lencsetagok
: Aszférikus lencsetagok

Az objektív felépítése: 11 lencsetag 7 csoportban
Minimális élességállítási távolság: 0,3 m
A képszög Nikon DX-formátum esetén: 18-36
mm-nek felel meg 35 mm-es (135) formátumban
Szűrőméret: 77 mm
Napellenző: HB-23 (mellékelve)
Méretek: 82,5 x 90 mm Tömeg: 465 g

Az objektív felépítése: 14 lencsetag 10 csoportban
Minimális élességállítási távolság: 0,36 m
A képszög Nikon DX-formátum esetén: 25,5-82,5
mm-nek felel meg 35 mm-es (135) formátumban
Szűrőméret: 77 mm
Napellenző: HB-31 (mellékelve)
Méretek: 85,5 x 110,5 mm Tömeg: 755 g

AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24 mm f/4G IF-ED* (2,0x)e a i d S M s C

9

AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55 mm f/2.8G IF-ED* (3,2x) e a i d SM s C

A G típusú Nikkor objektíveken nincs rekeszállító gyűrű, ezért a rekeszértéket a fényképezőgép vázán kell megadni..*

Kedvező árú, nagy látószögű zoom objektív,
kizárólag Nikon digitális tükörreflexes
fényképezőgépekkel való használatra
• Rendkívül kis méretű és könnyű (205 g)
• Aszférikus lencsetagok és ED üveg

lencsetagok
• Új fejlesztésű, kis méretű Silent Wave motor
• Akár 0,28 m-re is képes élességet állítani

Az objektív felépítése: 7 lencsetag 5 csoportban
Minimális élességállítási távolság: 0,28 m
A képszög Nikon DX-formátum esetén: 27-82,5
mm-nek felel meg 35 mm-es (135) formátumban
Szűrőméret: 52 mm
Napellenző: HB-33
Méretek: 70,5 x 74 mm
Tömeg: 205 g

AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6G ED* (3,0x)e a d S s C
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Kedvező árú zoom objektív VR rendszerrel,
kizárólag Nikon digitális tükörreflexes
fényképezőgépekkel való használatra
• A VR rendszer használatával 3 lépésközzel

hosszabb záridővel fényképezhet**
• Új fejlesztésű, kisméretű Silent Wave Motor
• AZ ED-üvegtag segít a kromatikus eltérés

minimálisra csökkentésében
• Hét lamellás, lekerekített írisz
** A Nikon teljesítménytesztjei alapján.

Az objektív felépítése: 15 lencsetag
11 csoportban
Legközelebbi élességállítás: 1,1 m
A képszög Nikon DX-formátum esetén:
82,5–300 mm-nek felel meg 35 mm-es (135)
formátumban
Szűrőméret: 52 mm Napellenző: HB-37
Méretek: 73 x 99,5 mm Tömeg: 335 g

Nagy teljesítményű zoom objektív Silent Wave
Motorral, kizárólag Nikon digitális tükör-
reflexes fényképezőgépekkel való használatra
• A beépített Silent Wave Motor rendkívül gyors

és csendes automatikus élességállítást végez
• Aszférikus lencsetagok és ED üveg lencsetag
• Hét lamellás, lekerekített írisz
• Nagy teljesítményű, 7,5x zoom objektív

Az objektív felépítése:
15 lencsetag 13
csoportban
Legközelebbi

élességállítás: 0,45 m A képszög Nikon DX-
formátum esetén: 28–200 mm-nek felel meg
35 mm-es (135) formátumban kifejezve
Szűrőméret: 67 mm
Napellenző: Méretek: 73,5 x 86,5 mm
Tömeg: 385 g

Nagy teljesítményű, nagy látószögű zoom objektív,
kizárólag Nikon digitális tükörreflexes
fényképezőgépekkel való használatra
• Aszférikus lencsetagok és ED üveg lencsetagok
• A beépített Silent Wave motor rendkívül gyors és

csendes automatikus élességállítást végez
• M/A mód az automatikus élességállítás és a

manuális működtetés között történő gyors
váltáshoz

• Kis méretű és könnyű

Az objektív felépítése: 15 lencsetag 13 csoportban
Minimális élességállítási távolság: 0,38 m
A képszög Nikon DX-formátum esetén: 27-105
mm-nek felel meg 35 mm-es (135) formátumban
Szűrőméret: 67 mm
Napellenző: HB-32 (mellékelve)
Méretek: 73 x 75,5 mm Tömeg: 390 g

AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70 mm f/3.5-4.5G IF-ED* (3,8x) ea i dSMsC

Az objektív felépítése: 16 lencsetag
12 csoportban Minimális élességállítási távolság:
0,5 m A képszög Nikon DX-formátum esetén:
27-300 mm-nek felel meg 35 mm-es (135)
formátumban
Szűrőméret: 72 mm
Napellenző: HB-35 (mellékelve)
Méretek: 77 x 96,5 mm Tömeg: 560 g

Nagy teljesítményű zoom objektív VR II
rendszerrel, kizárólag Nikon digitális tükör-
reflexes fényképezőgépekkel való használatra
• A VR II rendszer használatával 4 lépésközzel

hosszabb záridővel fényképezhet**
• Két ED üveg lencsetag
• A beépített Silent Wave motor rendkívül gyors és

csendes automatikus élességállítást végez
• M/A mód az automatikus élességállítás és a ma-

nuális működtetés között történő gyors váltáshoz
• Hét lamellás, lekerekített írisz
** A Nikon teljesítménytesztjei alapján.

Kedvező árú, nagy teljesítményű zoom
objektív, kizárólag Nikon digitális tükör-
reflexes fényképezőgépekkel való
használatra
• Rendkívül kis méretű és könnyű (255 g)
• Két ED üveg lencsetag
• Új fejlesztésű, kis méretű Silent Wave motor
• Kilenc lamellás, lekerekített írisz

Az objektív felépítése: 13 lencsetag 9 csoportban
Minimális élességállítási távolság: 0,95 m
A képszög Nikon DX-formátum esetén:
82,5-300 mm-nek felel meg 35 mm-es (135)
formátumban Szűrőméret: 52 mm
Napellenző: HB-34 (mellékelve)
Méretek: 68 x 79 mm Tömeg: 255 g

A G típusú Nikkor objektíveken nincs rekeszállító gyűrű, ezért a rekeszértéket a fényképezőgép vázán kell megadni.*

AF-S VR DX Zoom-Nikkor 18-200 mm f/3.5-5.6G IF-ED* (11,1x) e a i d S M s B C

AF-S DX Zoom-Nikkor 55-200 mm f/4-5.6G ED II* (3,6x) e d S s C

AF-S DX Zoom-Nikkor 18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED* (7,5x)e a i d S s C

AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED* (3,6x) e i d S s B C
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Zoom-AF
Nikkor objektívek

12

A Nikon által ajánlott, több
mint tucatnyi AF Zoom-Nikkor
objektív egyaránt kiváló

minőségű. A következőkben olyan
jellemzőiket mutatjuk be, amelyek
megkönnyítik az Ön számára
legalkalmasabb objektív kiválasz-
tását.

Zoom objektív választásánál
elsőként értelemszerűen a
gyújtótávolságot célszerű fi-
gyelembe venni, hiszen az hatá-
rozza meg az objektív használ-
hatósági tartományát. Nagyszerű
általános zoom objektívet keres a
nagy látószögtől a közepes
telefotó tartományig? Ha nagyobb
látószögre vágyik, ott a 17-35
mm-es vagy a 18-35 mm-es
objektív, a tájképeket és más
átfogó képeket készítő fotósok
kedvencei. Vannak azután erősebb
objektívek is, ilyen például a 70-
300 mm-es és a 80-400 mm-
es. Ezek sport- és eseményfotó-
záshoz ideálisak, valamint távolról
készített portrékhoz is jól
használhatók.

Az igazán nagy zoom-
teljesítményre vágyó fotósoknak
pedig ott a 24–100 mm-es
objektív, amely 5x-ös zoomra
képes. Ez az objektív nemcsak
sokoldalú, hanem kis méretű is.

Az objektív sebessége, más-
képpen maximális rekesze szintén
kulcsfontosságú jellemző. A nagy
látószögű, valamint a közepes és
nagy telefotó tartományban több
olyan AF Zoom-Nikkor objektívet
kínálunk, amelyek f/2,8 rekesze
messzemenően kielégíti az Ön
igényeit. Az AF-S 17-35 mm
f/2.8D IF-ED, az AF-S 28-70
mm f/2.8D IF-ED és az AF-S
VR 70-200 mm f/2.8G IF-ED
egyaránt kiválóan használhatók,
ha gyenge fényben kézből akar
fotózni.

A legtöbb AF Zoom-Nikkor
objektív képes makro-élesség-
állításra is. A legjobb leképezési
arányt a 24-85 mm f/2.8-4D IF
és a VR 70-200 mm f/2.8G
IF-ED (1/3.7).

A
Az AF Zoom-Nikkor objektívek
megkülönböztető jegyei
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Nagy teljesítményű, rendkívül nagy látószögű
zoom objektív Silent Wave Motorral
• Aszférikus lencsetagok és ED üveg

lencsetagok
• 0,28 m minimális élességállítási távolság a t

eljes zoomtartományban
• M/A mód az automatikus élességállítás és a

manuális működtetés közötti gyors váltáshoz
• Kilenc lamellás, lekerekített írisz

Az objektív felépítése: 13 lencsetag 10 csoportban
Minimális élességállítási távolság: 0,28 m
A képszög Nikon DX-formátum esetén:
25,5-52,5 mm-nek felel meg 35 mm-es (135)
formátumban Szűrőméret: 77 mm
Napellenző: HB-23 (mellékelve)
Méretek: 82,5 x 106 mm
Tömeg: 745 g

Hordozható, rendkívül nagy látószögű zoom
objektív
• Aszférikus lencsetagok és ED üveg lencsetagok
• 0,33 m-es minimális élességállítási távolság
• IF (belső élességállítás) technológia
• Hét lamellás, lekerekített írisz

Az objektív felépítése: 11 lencsetag 8 csoportban
Minimális élességállítási távolság: 0,33 m
A képszög Nikon DX-formátum esetén:
27-52,5 mm-nek felel meg 35 mm-es (135)
formátumban Szűrőméret: 77 mm
Napellenző: HB-23 (mellékelve)
Méretek: 82,5 x 82,5 mm
Tömeg: 370 g

AF Zoom-Nikkor 18-35 mm f/3.5-4.5D IF-ED (1,9x) e a i d s

Nagy teljesítményű általános zoom objektív
tájképekhez és portrékhoz
• Gyors, f/2,8 maximális rekesz 24 mm-es

gyújtótávolságnál
• Legfeljebb 1:2 leképezési arány 35-85 mm

között
• Hibrid és öntött üveg aszférikus lencsetagok
• Kilenc lamellás, lekerekített írisz

Az objektív felépítése: 15 lencsetag 11 csoportban
Minimális élességállítási távolság: 0,5 m (0,21 m
makró módban) A képszög Nikon DX-formátum
esetén: 36-127,5 mm-nek felel meg 35 mm-es
(135) formátumban Szűrőméret: 72 mm
Napellenző: HB-25 (mellékelve)
Méretek: 78,5 x 82,5 mm
Tömeg: 545 g

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

: ED üveg lencsetagok
: Aszférikus lencsetagok

AF-S Zoom-Nikkor 17-35 mm f/2.8D IF-ED (2,1x) e a i d S M s
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: ED üveg lencsetagok
: Aszférikus lencsetagok

Az objektív felépítése: 15 lencsetag
13 csoportban
Minimális élességállítási távolság: 0,5 m
A képszög Nikon DX-formátum esetén:
36-180 mm-nek felel meg 35 mm-es (135)
formátumban
Szűrőméret: 72 mm
Napellenző: HB-25 (mellékelve)
Méretek: 77 x 94 mm
Tömeg: 575 g

Nagy teljesítményű nagy látószögű zoom
objektív Silent Wave Motorral és
rázkódáscsökkentő rendszerrel
• A Silent Wave Motor rendkívül gyors és csendes

automatikus élességállítást végez
• A rázkódáscsökkentés (VR) jóvoltából 3

lépésközzel hosszabb záridővel fényképezhet
(120 mm-nél)**

• Nagy teljesítményű, 5x zoom objektív
• Két aszférikus lencsetag és két ED üveg

lencsetag
** A Nikon teljesítménytesztjei alapján.
Megjegyzés: A rázkódáscsökkentő funkció a következő fényképezőgé-

pekkel használható: Nikon F6, F5, F80, F75, F65, D2 sorozat,
D1 sorozat, D200, D100, D70s/D70, D50 és D40X/D40.

AF-S VR Zoom-Nikkor 24-120 mm f/3.5-5.6G IF-ED* (5,0x) e a i d S M s B

Nagy teljesítményű általános zoom objektív
Silent Wave Motorral
• Két ED üveg lencsetag és öntött üveg

aszférikus lencsetag
• Kiemelkedő optikai teljesítmény
• M/A mód az automatikus élességállítás és a

manuális működtetés közötti gyors váltáshoz
• Kilenc lamellás, lekerekített írisz

AF-S Zoom-Nikkor 28-70 mm f/2.8D IF-ED (2,5x) e a i d S M s

Az objektív felépítése: 15 lencsetag
11 csoportban
Minimális élességállítási távolság: 0,7 m
(0,5 m makró módban)
A képszög Nikon DX-formátum esetén:
42-105 mm-nek felel meg 35 mm-es (135)
formátumban
Szűrőméret: 77 mm
Napellenző: HB-19 (mellékelve)
Méretek: 88,5 x 121,5 mm
Tömeg: 935 g

Kis méretű, könnyű, G típusú, gyors telefotó
zoom objektív rázkódáscsökkentő
rendszerrel
• A beépített Silent Wave motor rendkívül gyors

és csendes automatikus élességállítást végez
• A rázkódáscsökkentés (VR) jóvoltából

3 lépésközzel hosszabb (nyolcszor akkora)
záridővel fényképezhet**

• Két rázkódáscsökkentő (VR) mód közül
választhat; [NORMÁL] és [AKTÍV]

• Öt ED üveg lencsetag
** A Nikon teljesítménytesztjei alapján.
Megjegyzés: A rázkódáscsökkentő funkció a következő
fényképezőgépekkel használható: Nikon F6, F5, F100, F80, F75, F65, D2
sorozat, D1 sorozat, D200, D100, D70s/D70, D50 és D40X/D40.

Az objektív felépítése: 21 lencsetag
15 csoportban
Minimális élességállítási távolság: 1,5 m
A képszög Nikon DX-formátum esetén:
105-300 mm-nek felel meg 35 mm-es (135)
formátumban Szűrőméret: 77 mm
Napellenző: HB-29 (mellékelve)
Méretek: 87 x 215 mm Tömeg: 1470 g
(1,395 g az állvány rögzítőtalpa nélkül)

AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200 mm f/2.8G IF-ED* (2,9x) e i d SM s B

A G típusú Nikkor objektíveken nincs rekeszállító gyűrű, ezért a rekeszértéket a fényképezőgép vázán kell megadni.
A G típusú Nikkor objektívek a következő fényképezőgépekkel használhatók: Nikon F6, F5, F100, F80, F75, F65, F60, F55, F50, F-401 sorozat,
PRONEA 600i, PRONEA S, D2 sorozat, D1 sorozat, D200, D100, D70s/D70, D50 és D40X/D40. valamennyi expozíciós módban, valamint az
F4, F90 sorozat, F70, F-801 sorozat és F-601M a [P] és [S] módban Más fényképezőgépekkel ezek az objektívek nem használhatók.

*
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Az objektív felépítése:
13 lencsetag
9 csoportban
Minimális
élességállítási
távolság: 1,5 m

A képszög Nikon DX-formátum esetén: 105-450
mm-nek felel meg 35 mm-es (135) formátumban
Szűrőméret: 62 mm Napellenző: HB-26
(mellékelve) Méretek: 74 x 116,5 mm
Tömeg: 425 g

Nagy teljesítményű, G típusú telefotó
zoom objektív
• Kilenc lamellás, lekerekített írisz
• Távolsági adatokat szolgáltat az

AF Nikon fényképezőgépekhez

Nagy teljesítményű telefotó zoom objektív VR II
rendszerrel
• A beépített Silent Wave Motor rendkívül gyors és

csendes automatikus élességállítást végez
• A VR II rendszer használatával 4 lépésközzel

hosszabb záridővel fényképezhet**
• Két ED üveg lencsetag biztosítja a kiemelkedő

optikai teljesítményt
• M/A mód az automatikus és a manuális éles-

ségállítás közötti gyors váltáshoz
• Kilenc lamellás, lekerekített írisz
** A Nikon teljesítménytesztjei alapján.

AF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6G* (4,3x) d s

A G típusú Nikkor objektíveken nincs rekeszállító gyűrű, ezért a rekeszértéket a fényképezőgép vázán kell megadni.
A G típusú Nikkor objektívek a következő fényképezőgépekkel használhatók: Nikon F6, F5, F100, F80, F75, F65, F60, F55, F50, F-401 sorozat, PRONEA
600i, PRONEA S, D2 sorozat, D1 sorozat, D200, D100, D70s/D70, D50 és D40X/D40 valamennyi expozíciós módban, valamint az F4, F90 sorozat, F70,
F-801 sorozat és F-601M a [P] és [S] módban Más fényképezőgépekkel ezek az objektívek nem használhatók.

AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED* (4,3x) e i d S M s B

Az objektív felépítése: 17 lencsetag 12 csoportban
Legközelebbi élességállítás: 1,5 m
A képszög Nikon DX-formátum esetén: 105–450
mm-nek felel meg 35 mm-es (135) formátumban
kifejezve
Szűrőméret: 67 mm Napellenző:
Méretek: 80 x 143,5 mm Tömeg: 765 g

Egyedülálló telefotó zoom objektív
sport- és portréfotózáshoz
• Nagy teljesítményű, gyors telefotó zoom objektív
• Gyors, f/2,8 rekesz a teljes zoomtartományban
• Három ED üveg lencsetag
• A forgatható zoomgyűrű pontos zoomolást

tesz lehetővé

AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED (2,5x) e d s

Az objektív felépítése: 16 lencsetag 11 csoportban
Minimális élességállítási távolság: 1,8 m (1,5 m
makró módban) A képszög Nikon DX-formátum
esetén: 120-300 mm-nek felel meg 35 mm-es (135)
formátumban Szűrőméret: 77 mm
Napellenző: HB-7 Méretek: 87 x 187 mm
Tömeg: 1300 g
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** A Nikon teljesítménytesztjei alapján.
Megjegyzés: A rázkódáscsökkentő funkció a következő

fényképezőgépekkel használható: Nikon F6, F5, F100,
F80, F75, F65, D2 sorozat, D1 sorozat, D200, D100,
D70s/D70, D50 és D40X/D40.

Az objektív felépítése: 24 lencsetag 17 csoportban
Minimális élességállítási távolság: 2 m
A képszög Nikon DX-formátum esetén: 300-600
mm-nek felel meg 35 mm-es (135) formátumban
Szűrőméret: 52 mm
Napellenző: HK-30 (mellékelve)
Méretek: 124 x 365 mm
Tömeg: 3275 g

Az objektív felépítése: 17 lencsetag 11 csoportban
Minimális élességállítási távolság: 2,3 m
A képszög Nikon DX-formátum esetén: 120-600
mm-nek felel meg 35 mm-es (135) formátumban
Szűrőméret: 77 mm Napellenző: HB-24
(mellékelve) Méretek: 91 x 171 mm
Tömeg: 1360 g (1210 g az állvány rögzítőtalpa
nélkül)

Az AF-S VR szuper-telefotó 2x-es zoom objektív
• A rázkódáscsökkentés (VR) jóvoltából 3

lépésközzel hosszabb (nyolcszor akkora)
záridővel fényképezhet**

• Két rázkódáscsökkentő (VR) mód közül
választhat; [NORMÁL] és [AKTÍV]

• A fókusz felhasználói beállítása
• M/A mód az automatikus élességállítás és a

manuális működtetés közötti gyors váltáshoz
• Négy ED üveg lencsetag

: ED üveg lencsetagok
: Aszférikus lencsetagok

AF-S VR Zoom-Nikkor 200-400 mm f/4G IF-ED* (2x) e i d S M s B

AF VR Zoom-Nikkor 80-400 mm f/4.5-5.6D ED (5x) e d s B
Kompakt, könnyű G-típusú tele-zoom
objektív rázkódáscsökkentő
rendszerrel (VR)
• A rázkódáscsökkentés (VR) jóvoltából 3

lépésközzel hosszabb (nyolcszor akkora)
záridővel fényképezhet**

• A rázkódáscsökkentő funkció
energiatakarékossági célból kikapcsolható

• A témakövetést automatikusan észleli
• A három ED üvegtag kiváló optikai

teljesítményt biztosít
• Kör alakú rekesznyílás (9 lamella)
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nagy látószögű Nikkor
objektívek tökéletesek szűk

belső terekben történő fotózáshoz
vagy csoportképek készítéséhez.
A további alkalmazási területek
közé tartozik az utazás, a tájkép-
fotózás és a kereskedelmi fotózás
is. A 14 mm f/2.8D ED kínálja a
legnagyobb látószöget.

Az igazán egyedi pespektívákat
keresőknek pedig ott a 16 mm
f/2.8D halszemoptika. A Nikon
egyedi CRC-rendszerével is ren-
delkező objektív 180˚-os látó-
szöget nyújt, a teljes élességállítási
tartományban egységes képminő-
séggel.

A normál objektívek neve
onnan származik, hogy képszögük
46˚-os, ami nagyjából az emberi
szem látásmódjának felel meg. A
tájképektől az ellesett pillanatokig
sokféle kép készítésére alkal-
masak. További előnyük a széles
maximális rekesz. Az 50 mm
f/1.4D rendkívül gyors, az 50 mm
f/1.8D pedig a legkisebb méretű
valamennyi AF Nikkor objektív
közül.

A

A nagy látószögű és
a normál AF Nikkor objektívek
megkülönböztető jegyei
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Az objektív felépítése: 8 lencsetag 5 csoportban
Minimális élességállítási távolság: 0,25 m
A képszög Nikon DX-formátum esetén: 24
mm-nek felel meg 35 mm-es (135) formátumban
Szűrő (mellékelve): L37C, A2, B2, O56
Napellenző: Beépített Méretek: 63 x 57 mm
Tömeg: 290 g

A teljes képet betöltő halszemobjektívek
drámai képeket eredményeznek
• Teljes képet betöltő halszemoptikával készült

fényképek, 180°-os (átlós) képszöggel
• A CRC (közeli fényképezésnél működő

korrekció) rendszer alkalmazása nagy és kis
tárgytávolság esetén is kiváló teljesítményt
nyújt

• 0,25 m-es minimális élességállítási távolság

Nagy teljesítményű, rendkívül nagy
látószögű objektív a fotoriporterek
részére
• Hibrid aszférikus lencsetagok és egy ED

üveg lencsetag
• A képszög Nikon DX-formátum esetén:

21 mm-nek felel meg 35 mm-es (135)
formátumban

• Hátsó élességállítás (RF)

Sokoldalú, rendkívül nagy látószögű
objektív általános fotózáshoz
• Kis méretű, nagyon nagy látószögű

objektív kialakítás
• CRC (közeli fényképezésnél működő

korrekció) rendszer
• 94°-os képfedés, az egész kép éles

AF Fisheye-Nikkor 16 mm f/2.8D c d s

Az objektív felépítése: 14 lencsetag 12 csoportban
Minimális élességállítási távolság: 0,2 m
A képszög Nikon DX-formátum esetén:
21 mm-nek felel meg 35 mm-es (135) formátumban
Szűrőméret: Hátsó toldalék 27 mm
Napellenző: Beépített
Méretek: 87 x 86,5 mm
Tömeg: 670 g

AF Nikkor 14 mm f/2.8D ED ea r d s

: ED üveg lencsetagok
: Aszférikus lencsetagok

Az objektív felépítése:
12 lencsetag 9 csoportban
Minimális élességállítási
távolság: 0,25 m
A képszög Nikon DX-

formátum esetén: 30 mm-nek felel meg
35 mm-es (135) formátumban
Szűrőméret: 62 mm
Napellenző: HB-4
Méretek: 69 x 42,5 mm
Tömeg: 270 g

AF Nikkor 20 mm f/2.8D c d s

Nagy látószögűAFNikkorobjektívek

HalszemAFNikkorobjektívek
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Kiváló nagy látószögű objektív tájképek és
spontán felvételek készítéséhez
• Kis méretű nagy látószögű objektív
• Könnyű kialakítás
• CRC (közeli fényképezésnél működő

korrekció) rendszer
• 84°-os képfedés, élességgel az egész kép

területén

Általános nagy látószögű objektív
általános fotózáshoz
• Kis méretű, könnyű nagy látószögű objektív
• A 74°-os képfedés egyedülálló

rugalmasságot biztosít
• 0,25 m-es minimális élességállítási

távolság

Sokoldalú nagy látószögű objektív sokféle
felhasználási lehetőséggel
• Kis méretű, könnyű nagy látószögű objektív
• 62°-os képfedés
• Nagyszerűen használható az utazási és

spontán felvételek készítésére
• 0,25 m-es minimális élességállítási

távolság.

Az objektív felépítése: 6 lencsetag 5 csoportban
Minimális élességállítási távolság: 0,25 m
A képszög Nikon DX-formátum esetén:
52,5 mm-nek felel meg 35 mm-es (135)
formátumban Szűrőméret: 52 mm
Napellenző: HN-3
Méretek: 64,5 x 43,5 mm
Tömeg: 205 g

AF Nikkor 35 mm f/2D d s
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Az objektív felépítése: 9 lencsetag 9 csoportban
Minimális élességállítási távolság: 0.3m/1 ft.
A képszög Nikon DX-formátum esetén:
36 mm-nek felel meg 35 mm-es (135)
formátumban Szűrőméret: 52 mm
Napellenző: HN-1
Méretek: 64,5 x 46 mm
Tömeg: 270 g

Az objektív felépítése:
6 lencsetag 6 csoportban
Minimális élességállítási
távolság: 0,25 m

A képszög Nikon DX-formátum esetén:
42 mm-nek felel meg 35 mm-es (135)
formátumban Szűrőméret: 52 mm
Napellenző: HN-2
Méretek: 65 x 44,5 mm
Tömeg: 205 g

AF Nikkor 24 mm f/2.8D c d s

AF Nikkor 28 mm f/2.8D d s
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Az objektív felépítése:
6 lencsetag 5 csoportban
Minimális élességállítási
távolság: 0,45 m
A képszög Nikon DX-formátum
esetén: 75 mm-nek felel meg

35 mm-es (135) formátumban
Szűrőméret: 52 mm Napellenző: HR-2
Méretek: 63,5 x 39 mm
Tömeg: 155 g

Nagy teljesítményű normál objektív
• Gyors normál objektív
• Nagyszerűen használható utazásnál és

teljes portrék készítésére
• Torzításmentes kép kiváló felbontással és

színhatással
• Még maximális rekesz mellett is nagyon

kontrasztos képeket készít

Hordozható normál objektív
• Kis méretű, kedvező árú normál objektív
• Könnyű (155 g)
• Nagyszerű mélységélesség, f/22 minimális

rekesz
• Ideális a közeli fényképezéshez az

automatikus közgyűrű alkalmazásával

Az objektív felépítése:
7 lencsetag 6 csoportban
Minimális élességállítási
távolság: 0,45 m
A képszög Nikon DX-formátum
esetén: 75 mm-nek felel meg 35

mm-es (135) formátumban
Szűrőméret: 52 mm Napellenző: HR-2
Méretek: 64,5 x 42,5 mm
Tömeg: 230 g

AF Nikkor 50 mm f/1.4D d s

AF Nikkor 50 mm f/1.8D d s
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: ED üveg lencsetagok
: Aszférikus lencsetagok

NormálAFNikkorObjektívek
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85 mm-től 600 mm-ig terje-
dő gyújtótávolság-tartományt

biztosító, kivételes optikai minő-
séget és nagy teljesítményű
automatikus élességállítást felvo-
nultató telefotó AF Nikkor objek-
tívek minden komoly fotós számára
izgalmas lehetőségeket kínálnak.

Az AF-S Nikkor telefotó objek-
tívek az egyedi Silent Wave Motor-
nak köszönhetően hihetetlenül
gyors és csendes automatikus
élességállításra képesek. A gyorsan
mozgó téma megörökítéséhez
nélkülözhetetlen telefotó objektívek
az alábbi fényképezőgépekkel
használhatók: automatikus élesség-
állítás – Nikon F6, F5, F100, F90X,
F90, F80, F75, F70, F65, PRONEA
S, PRONEA 600i, D2-sorozat,
D1-sorozat, D200, D100,
D70s/D70, D50 és D40X/D40,
manuális élességállítás – a többi
Nikon tükörreflexes fényképezőgép.

Az AF-S Nikkor objektívek tu-
lajdonságai között találjuk az
újszerű M/A kapcsolót, amellyel
gyorsan válthat automatikus éles-
ségállítás és manuális működtetés
között; az ergonomikusan elhelye-
zett élességrögzítés gombot;
valamint az élességtartományt
korlátozó kapcsolót, amely lerövidíti
az automatikus élességállítás
idejét.

Ha kivételes portrékat szeretne
készíteni, próbálja ki az AF DC-
Nikkor objektíveket. Ezek rendel-
keznek a Nikon egyedi Defocus-
image vezérlőtechnológiájával, a-
melynél egy forgatható gyűrű
segítségével szabályozható az
előtér vagy a háttér elmosódása. Az
objektívek kilenc lamellás írisze
gyönyörű, kerek elmosódást hoz
létre, amely ideális a portrék
készítéséhez.

A Nikon AF-S telekonvertereit
kifejezetten az AF-S és AF-I Nikkor
objektívekhez tervezték. A Nikkor
telefotó objektívek gyújtótávolsága
1,4x-esére növelhető a TC-14E II,
1,7x-esére a TC-17E II és 2,0x-
esére a TC-20E II telekonverterrel.

A

A telefotó AF Nikkor
objektívek
megkülönböztető jegyei

(DC-Nikkor és AF-S Nikkor objektívek,
valamint AF-S telekonverterek)

22
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A leggyorsabb Nikkor teleobjektív –
belső térben készített portrékhoz kiváló
• Nagy teljesítményű, közepes telefotó objektív
• Gyors, f/1,4 maximális rekesz
• IF (belső élességállítás) technológia a gyors

automatikus élességállításhoz
• A lekerekített írisz a háttér természetes

elmosódását eredményezi

Hordozható közepes telefotó objektív –
portrék készítéséhez ideális
• Gyors telefotó objektív
• RF (hátsó élességállítás) technológia a gyors

automatikus élességállításhoz
• Rendkívül kis méretű és könnyű
• Ideális a külső és belső térben készített

portrék fotózásához

Az objektív felépítése:
9 lencsetag 8 csoportban
Minimális élességállítási
távolság: 0,85 m
A képszög Nikon DX-
formátum esetén:
127,5 mm-nek felel meg

35 mm-es (135) formátumban
Szűrőméret: 77 mm
Napellenző: HN-31 (mellékelve)
Méretek: 80 x 72,5 mm
Tömeg: 550 g

Az objektív felépítése:
6 lencsetag 6 csoportban
Minimális élességállítási
távolság: 0,85 m

A képszög Nikon DX-formátum esetén:
127,5 mm-nek felel meg 35 mm-es (135)
formátumban
Szűrőméret: 62 mm
Napellenző: HN-23 (mellékelve)
Méretek: 71,5 x 58,5 mm
Tömeg: 380 g

AF Nikkor 85 mm f/1.4D IF i d s

AF Nikkor 85 mm f/1.8D r d s

: ED üveg lencsetagok
: Aszférikus lencsetagok

Általános portréobjektív Defocus-image
vezérlőtechnológiával
• Gyors, közepes telefotó objektív Defocus-image

vezérlőtechnológiával
• A nagy maximális rekesz lehetővé teszi a

fényképezést a rosszul megvilágított helyeken is
• A lekerekített írisz az élesség síkján kívül eső

részletek természetes elmosódását eredményezi
• RF (hátsó élességállítás) technológia a gyors

automatikus élességállításhoz

Az objektív
felépítése: 6 lencsetag
6 csoportban
Minimális
élességállítási
távolság: 0,9 m

A képszög Nikon DX-formátum esetén:
157,5 mm-nek felel meg 35 mm-es (135)
formátumban Szűrőméret: 72 mm
Napellenző: Beépített
Méretek: 79 x 111 mm
Tömeg: 640 g

AF DC-Nikkor 105 mm f/2D r D d s
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Nagy teljesítményű telefotó objektív Silent
Wave motorral és VR rázkódáscsökkentő
rendszerrel
• A VR révén három lépésközzel hosszabb

záridővel fényképezhet**
• Négy ED üveg lencsetag, amelyek közül

az egyik Super ED üveg
• Két rázkódáscsökkentő (VR) mód közül

választhat; [NORMÁL] és [AKTÍV]
• Felhasználói élesség-beállítás funkció
• 1.9 m minimális élességállítási távolság
** A Nikon teljesítménytesztjei alapján.

Az objektív felépítése: 13 lencsetag 9 csoportban
Minimális élességállítási távolság: 1,9 m
A képszög Nikon DX-formátum esetén: 300
mm-nek felel meg 35 mm-es (135) formátumban
Szűrőméret: 52 mm
Napellenző: HK-31 (mellékelve)
Méretek: 124 x 203 mm
Tömeg: 2900 g

AF-S VR Nikkor 200 mm f/2G IF-ED* e i d S M s B

24

AF DC-Nikkor 135 mm f/2D © Gordon Nash

Nagy teljesítményű közepes telefotó
objektív sportcsarnokban és koncertter-
emben végzett fotózáshoz
• Nagy teljesítményű telefotó objektív
• Kiválóan alkalmas a hírekben szereplő

események, sport, mozgásfolyamatok és
asztronómiai fényképek készítésére

• ED üveg lencsetag
• IF (belső élességállítás) technológia

Az objektív felépítése: 8 lencsetag 6 csoportban
Minimális élességállítási távolság: 1,5 m
A képszög Nikon DX-formátum esetén:
270 mm-nek felel meg 35 mm-es (135)
formátumbanSzűrőméret: 72 mm
Napellenző: Beépített Méretek: 78,5 x 144 mm
Tömeg: 760 g

AF Nikkor 180 mm f/2.8D IF-ED e i d s

Az objektív felépítése: 7 lencsetag
6 csoportban
Minimális élességállítási távolság: 1,1 m
A képszög Nikon DX-formátum esetén:
202,5 mm-nek felel meg 35 mm-es (135)
formátumban Szűrőméret: 72 mm
Napellenző: Beépített
Méretek: 79 x 120 mm
Tömeg: 815 g

Nagy teljesítményű telefotó objektív Defocus-
image vezérlőtechnológiával
• Gyors telefotó objektív Defocus-image

vezérlőtechnológiával
• A nagy maximális rekesz lehetővé teszi a

fényképezést a rosszul megvilágított helyeken is
• A lekerekített írisz az élesség síkján kívül eső

részletek természetes elmosódását eredményezi
• RF (hátsó élességállítás) technológia a gyors

automatikus élességállításhoz

AF DC-Nikkor 135 mm f/2D r D d s
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: Nano Crystal Coat bevonat
: Super ED üveg lencsetagok
: ED üveg lencsetagok
: Aszférikus lencsetagok

25

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

ban

mm

A G típusú Nikkor objektíveken nincs rekeszállító gyűrű, ezért a rekeszértéket a fényképezőgép vázán kell megadni.
A G típusú Nikkor objektívek a következő fényképezőgépekkel használhatók: Nikon F6, F5, F100, F80, F75, F65, F60, F55,
F50, F-401 sorozat, PRONEA 600i, PRONEA S, D2 sorozat, D1 sorozat, D200, D100, D70s/D70, D50 és D40X/D40
valamennyi expozíciós módban, valamint az F4, F90 sorozat, F70, F-801 sorozat és F-601M a [P] és [S] módban Más
fényképezőgépekkel ezek az objektívek nem használhatók.

Megjegyzés: A Nano Crystal Coat bevonatot
az objektív hátsó (fényképezőgép
felöli) végén alkalmazzák

*

Könnyű, kis méretű AF-S telefotó objektív
• Nagy optikai teljesítmény még a

csatlakoztatott telekonverter használatával
• ED üveg lencsetagok
• 1,45 m-es minimális élességállítási távolság
• Az M/A mód lehetővé teszi az automatikus

élességállítás és a manuális működtetés
között történő gyors váltást

• Kilenc lamellás, lekerekített írisz

Telefotó objektív Silent Wave motorral és VR
rázkódáscsökkentő rendszerrel a profi
sportfotósok részére
• A VR révén három lépésközzel hosszabb

záridővel fényképezhet**
• ED üveg lencsetagok
• A Nano Crystal Coat bevonat csökkenti a

szellemképeket és a tükröződéseket, így
tisztább képet eredményez

• Az M/A mód lehetővé teszi az automatikus
élességállítás és a manuális működtetés között
történő gyors váltást

• Felhasználói élesség-beállítás funkció
** A Nikon teljesítménytesztjei alapján.

AF-S Nikkor 300 mm f/4D IF-ED e i d S M s

Az objektív felépítése: 10 lencsetag
6 csoportban
Minimális élességállítási távolság: 1,45 m
A képszög Nikon DX-formátum esetén:
450 mm-nek felel meg 35 mm-es (135)
formátumban Szűrőméret: 77 mm
Napellenző: Beépített
Méretek: 90 x 222,5 mm
Tömeg: 1440 g (1300 g az állvány
rögzítőtalpa nélkül)

Az objektív felépítése: 11 lencsetag
8 csoportban Minimális élességállítási távolság:
2,3 m (2,2 m manuális módban)
A képszög Nikon DX-formátum esetén:
450 mm-nek felel meg 35 mm-es (135)
formátumban Szűrőméret: 52 mm
Napellenző: HK-30 (mellékelve)
Méretek: Körülbelül 124 x 267,5 mm
Tömeg: Kb. 2870 g

e i d S M s BAF-S VR Nikkor 300 mm f/2.8G IF-ED*
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: ED üveg lencsetagok
: Aszférikus lencsetagok

AF-S Nikkor 500 mm f/4D IF-ED II © Foto Natura

26

Az objektív felépítése: 10 lencsetag
7 csoportban
Minimális élességállítási távolság: 5,6 m
(5,4 m manuális módban)*
A képszög Nikon DX-formátum esetén:
900 mm-nek felel meg 35 mm-es (135)
formátumban Szűrőméret: 52 mm
Napellenző: HK-29 (mellékelve)
Méretek: 166 x 430,5 mm Tömeg: 4750 g
* Szobahőmérsékleten

AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED IIe i d S M s
Hatékony szuper-telefotó objektív Silent
Wave Motorral
• Könnyű magnéziumötvözet váz
• ED üveg lencsetagok
• Az M/A mód lehetővé teszi az automatikus

élességállítás és a manuális működtetés
között történő gyors váltást

• Kilenc lamellás, lekerekített írisz

Az objektív felépítése: 11 lencsetag 9 csoportban
Minimális élességállítási távolság: 4,6 m (4,4 m
manuális módban)*
A képszög Nikon DX-formátum esetén: 750 mm-
nek felel meg 35 mm-es (135) formátumban
Szűrőméret: 52 mm Napellenző: HK-28
(mellékelve) Méretek: 139,5 x 394 mm
Tömeg: 3430 g
* SzobahőmérsékletenAF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED II e i d S M s

Hatékony szuper-telefotó objektív gyorsan
mozgó távoli témához és természetfotók
készítéséhez
• Könnyű magnéziumötvözet váz
• ED üveg lencsetagok
• Az M/A mód lehetővé teszi az automatikus

élességállítás és a manuális működtetés
között történő gyors váltást

• Tökéletesen megfelel a sport és a
mozgásfolyamatok megörökítéséhez

• Kilenc lamellás, lekerekített írisz

Kis méretű, nagy teljesítményű szuper-tele-
fotó objektív
• Könnyű magnéziumötvözet váz
• Ideális a természet- és sportfotózáshoz
• ED üveg lencsetagok
• Az M/A mód lehetővé teszi az automatikus

élességállítás és a manuális működtetés között
történő gyors váltást

• Kilenc lamellás, lekerekített írisz

Az objektív felépítése: 11 lencsetag 9 csoportban
Minimális élességállítási távolság: 3,5 m (3,4 m
manuális módban)*
A képszög Nikon DX-formátum esetén: 600
mm-nek felel meg 35 mm-es (135) formátumban
Szűrőméret: 52 mm Napellenző: HK-27
(mellékelve) Méretek: 159,5 x 351,5 mm
Tömeg: 4440 g
* Szobahőmérsékleten

AF-S Nikkor 400mm f/2.8D IF-ED II e i d S M s
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Megjegyzés:
Kompatibilis a következőkkel: AF-S
Nikkor objektívek, kivéve
AF-S 17-35 mm f/2.8D IF-ED,
VR 24-120 mm f/3.5-5.6G IF-ED,
28-70 mm f/2.8D IF-ED és a DX
Nikkor objektívek.
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• Az elegáns kialakítás illik a legújabb AF-S
Nikkor objektívekhez

• Az eredeti gyújtótávolságot 40%-kal növeli
• A rekeszt 1 lépésközzel megnöveli
• Automatikus élességállítás lehetséges az

AF-S és AF-I Nikkor objektívekkel, ha azok
maximális rekesze f/4 vagy nagyobb (kivéve
a AF-S VR Micro 105 mm f/2.8G IF-ED
objektívet)

• BF-3A elülső sapka (vázsapkaként is
használható)

Az objektív felépítése: 5 lencsetag 5 csoportban
Méretek: 66 x 24,5 mm
Tömeg: 200 g

• Az elegáns kialakítás illik a legújabb AF-S
Nikkor objektívekhez

• Az eredeti gyújtótávolságot 100%-kal növeli
• A rekeszt 2 lépésközzel megnöveli
• Automatikus élességállítás lehetséges az

AF-S és AF-I Nikkor objektívekkel, ha azok
maximális rekesze f/2.8 vagy nagyobb
(kivéve a AF-S VR Micro 105 mm f/2.8G
IF-ED objektívet)

• BF-3A elülső sapka (vázsapkaként is
használható)

Az objektív felépítése: 7 lencsetag 6 csoportban
Méretek: 66 x 55 mm Tömeg: 355 g

AF-S telekonverter TC-14E II AF-S telekonverter TC-20E II

AF-S telekonverter TC-17E II
• Az elegáns kialakítás illik a legújabb AF-S Nikkor

objektívekhez
• Az eredeti gyújtótávolságot 70%-kal növeli
• A rekeszt 1,5 lépésközzel megnöveli
• Automatikus élességállítás lehetséges az AF-S

és AF-I Nikkor objektívekkel, ha azok maximális
rekesze f/2.8 vagy nagyobb (kivéve a AF-S VR
Micro 105 mm f/2.8G IF-ED objektívet)

• BF-3A elülső sapka (vázsapkaként is
használható)

Az objektív felépítése: 7 lencsetag 4 csoportban
Méretek: 66 x 31,5 mm
Tömeg: 250 g
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Nikon tükörreflexes fényképe-
zőgéppel használt Micro-

Nikkor objektív ideális választás a
kompromisszumok nélküli közeli
fényképezéshez.

Mindegyik AF Micro-Nikkor
objektív f/32, a PC Micro-Nikkor
objektív pedig f/45 rekeszértéket
kínál, ami biztosítja a közeli és
makrofotózásnál annyira fontos,
maximális mélységélességet.
Ezen felül a Nikon Super Inte-
grated Coating bevonata és CRC
rendszere garantálja a kiemelkedő
optikai teljesítményt és szín-
hűséget.

A három fix gyújtótávolságú AF
Micro-Nikkor objektív (60 mm
f/2.8D, 105 mm f/2.8D, 105 mm
f/2.8G IF-ED, 200 mm f/4D IF-ED)
további kiegészítők nélkül
életnagyságú, 1:1 arányú képek
készítését teszi lehetővé.

A PC Micro-Nikkor 85 mm
f/2.8D döntő/toló mechanikával is
rendelkezik, amelynek haszná-
latával tovább szabályozható a
kép perspektívája, torzítása és
élessége. 1:2 arányú, életnagy-
ságú makrofunkciójával ez az
objektív ideális kereskedelmi
termékfotózáshoz.

A

Az AF Micro- és PC
Micro-Nikkor objektívek
megkülönböztető jegyei
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Az objektív felépítése: 6 lencsetag
5 csoportban
Minimális élességállítási távolság: 0,39 m
A képszög Nikon DX-formátum esetén: 127,5
mm-nek felel meg 35 mm-es (135)
formátumban
Munkatávolság*: 210 mm
Szűrőméret: 77 mm Napellenző: HB-22
Méretek: 83,5 x 109,5 mm
Tömeg: 775 g

* A munkatávolság az objektív eleje és a fényképezendő
téma közötti távolságot jelenti. Makrofotózásnál a téma
és annak megvilágítása miatt célszerű nagyobb
munkatávolságot választani.

Az objektív
felépítése: 8 lencsetag
7 csoportban
Minimális
élességállítási
távolság: 0,219 m

A képszög Nikon DX-formátum esetén:
90 mm-nek felel meg 35 mm-es (135)
formátumban Munkatávolság*: 90,4 mm
Szűrőméret: 62 mm Napellenző: HN-22
Méretek: 70x74,5 mm
Tömeg: 440 g

Telefotó Micro objektív közeli fényképezéshez
és természetfotók készítéséhez
• Nagyon sokoldalú telefotó objektív hosszú

nagy távolságtartással
• Minimális élességállítási távolság körülbelül

0,5 m (1:1 leképezési arány)
• 26 cm-es munkatávolság a közeli képek egys-

zerű készítéséhez
• CRC (közeli fényképezésnél működő korrekció)

rendszer
• Kilenc lamellás, lekerekített írisz
• ED üveg lencsetagok

A világ első SWM és VR rendszerekkel
felszerelt makroobjektívje
• Sokoldalú közepes telefotó objektív portrék és

részletek fényképezéséhez
• Közelfényképezés már 31 centiméterről (1:1

leképezési arány)
• A Nano Crystal Coat bevonat csökkenti a

szellemképet és a tükröződést, ezáltal tisztább
képet biztosít

• Beépített Silent Wave Motor a különlegesen
halk és gyors automatikus élességállításhoz

• A Nikon rázkódáscsökkentő rendszer (VRII)
használatával 4 lépésközzel hosszabb záridővel
fényképezhet*

* A Nikon teljesítménytesztjei alapján

A Nikon legkisebb Micro objektívje közeli
felvételek készítéséhez és általános
fényképezéshez
• Sokoldalú objektív makrofotózáshoz
• Minimális élességállítási távolság körülbelül

0,22 m (1:1 leképezési arány)
• A CRC (közeli fényképezésnél működő korrekció)

rendszer alkalmazása nagy és kis tárgytávolság
esetén is kiváló eredményt biztosít

85 mm-es közepes telefotó objektív
eltolás/döntés mechanikával és makró funk-
cióval
• Széles eltolási és döntési értékek (eltolás:

±8,3°, döntés: ±12,4 mm)
• Fél életnagyságú

makró fényképezési
lehetőség
(0,39 m-ről)

• Az objektív ±90°-
ban elforgatható az
eltolás és döntés
megkönnyítésére.

Az objektív felépítése: 13 lencsetag
8 csoportban Minimális élességállítási
távolság: 0,5 m A képszög Nikon DX-
formátum esetén: 300 mm-nek felel meg
35 mm-es (135) formátumban Munkatávolság*:
260 mm Szűrőméret: 62 mm
Napellenző: HN-30 Méretek: 76 x 193 mm
Tömeg: 1190 g

AF Micro-Nikkor 60 mm f/2.8D c d s

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

AF Micro-Nikkor 200 mm f/4D IF-ED e i c d s

: Nano Crystal Coat bevonat
: ED üveg lencsetagok
: Aszférikus lencsetagok

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

Megjegyzés: A fényképezőgép fénymérő és vakuvezérlő
rendszere nem működik megfelelően az
objektív eltolásakor és/vagy döntésekor,
illetve a maximálistól eltérő rekesz használata
esetén. Az objektív nagy mértékű döntése és
tolása vignettálást okozhat. Ez az objektív
nem használható a Nikon PRONEA S
fényképezőgéppel.

Kizárólag a fotóalany arca éles. (döntéssel)

Az objektív felépítése: 14 elem 12 csoportban
Legközelebbi élességállítás: 0,314 m
A képszög Nikon DX-formátum esetén:
157,5 mm 35 mm-es (135) formátumban
kifejezve Munkatávolság*: 154 mm
Szűrőtoldalék mérete: 62 mm
Napellenző: HB-38 (mellékelve)
Méretek: 83 x 116 mm
Tömeg: 790 g

A G típusú Nikkor objektíveken nincs rekeszállító gyűrű, ezért a rekeszértéket a
fényképezőgép vázán kell megadni.
A G típusú Nikkor objektívek a következő fényképezőgépekkel használhatók: Nikon F6,
F5, F100, F80, F75, F65, F60, F55, F50, F-401 sorozat, PRONEA 600i, PRONEA S, D2
sorozat, D1 sorozat, D200, D100, D70s/D70, D50 és D40X/D40 valamennyi expozíciós
módban, valamint az F4, F90 sorozat, F70, F-801 sorozat és F-601M a [P] és [S]
módban Más fényképezőgépekkel ezek az objektívek nem használhatók.

*
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Műszaki jellemzők

Az objektív Az objektív A képszög Minimális Minimális Maximális Átmérő x

Objektív felépítése képszöge Nikon DX- f-érték jelölt leképezési Szűrőméret Objektívtok Napellenző hosszúság Töm

(csoport/l 35 mm-es (135) formátum távolság arány (mm) (a bajonettzártól (g)

encsetag) formátumban esetén [makró funkció [makró funkció számítva) (mm)

esetén] [m] esetén]

DX
AF DX Fisheye 10.5 mm f/2.8G ED 7/10 — 180° 22 0.14 (0.46) 1/5 Hátsó toldalék CL-0715 Beépített 63 x 62,5 30
AF-S DX 12-24 mm f/4G IF-ED 7/11 — 99°-61° 22 0,3 1/8,3 77 CL-S2 HB-23 82,5 x 90 46
AF-S DX 17-55 mm f/2.8G IF-ED 10/14 — 79°-28°50' 22 0,36 1/5 77 CL-1120 HB-31 85,5 x 110,5 755
AF-S DX 18-55 mm f/3.5-5.6G ED II 5/7 — 76°-28°50' 22 0,28 1/3,2 52 CL-0715 HB-33 70,5 x 74 20
AF-S DX 18-70 mm f/3.5-4.5G IF-ED 13/15 — 76°-22°50' 22 0,38 1/6,2 67 CL-0915 HB-32 73 x 75,5 39

AF-S DX 18-135 mm f/3.5-5.6G IF-ED 13/15 — 76°-12° 22 0.45 (1.5) 1/4.25 67 CL-0915 HB-32 73.5 x 86.5 385

AF-S DX VR 18-200 mm f/3.5-5.6G IF-ED 12/16 — 76°–8° 22 0,5 1/4,5 72 CL-1018 HB-35 77 x 96,5 560

AF-S DX VR 55-200 mm f/4-5.6G IF-ED 11/15 — 28°50'-8° 22 1,1 (3,6) 1/4,25 52 CL-0918 HB-37 73 x 99,5 335
AF-S DX 55-200 mm f/4-5.6G ED 9/13 — 28°50'-8° 22 0,95 1/3,5 52 CL-0815 HB-34 68 x 79 255
Zoom
AF-S 17-35 mm f/2.8D IF-ED 10/13 104°-62° 79°-44° 22 0,28 1/4,6 77 CL-76 HB-23 82,5 x 106 745
AF 18-35 mm f/3.5-4.5D IF-ED 8/11 100°-62° 76°-44° 22 0,33 1/6,7 77 CL-S2 HB-23 82,5 x 82,5 370
AF 24-85 mm f/2.8-4D IF 11/15 84°-28°30' 61°-18°50' 22 0,5 [0,21] 1/5,9 [1/2] 72 CL-S2 HB-25 78,5 x 82,5 545
AF-S VR 24-120 mm f/3.5-5.6G IF-ED 13/15 84°-20°30' 61°-13°20' 22 0,5 1/4,8 72 CL-S2 HB-25 77 x 94 57
AF-S 28-70 mm f/2.8D IF-ED 11/15 74°-34°20' 53°-22°50' 22 0,7 [0,5] 1/8,6 [1/5,6] 77 CL-74 HB-19 88,5 x 121,5 93
AF-S VR 70-200 mm f/2.8G IF-ED 15/21 34°20'-12°20' 22°50'-8° 22 1,5 1/6,1 77 CL-M2 HB-29 87 x 215 1470
AF 70-300 mm f/4-5.6G 9/13 34°20'-8°10' 22°50'-5°20' 32 1,5 1/3,9 62 CL-S4 HB-15 74 x 116 50

AF-S VR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED 12/17 34°20'-8°10' 22°50’-5°20’ 32 1,5 (4,9) 1/4 67 CL-1022 HB-36 80 x 143,5 745
AF 80-200 mm f/2.8D ED*1 11/16 30°10'-12°20' 20°-8° 22 1,8 [1,5] 1/7,1 [1/5,9] 77 CL-M2, CL-43A HB-7 87 x 187 1300
AF VR 80-400 mm f/4.5-5.6D ED*1 11/17 30°10'-6°10' 20°-4° 32 2,3 1/4,8 77 CL-M1 HB-24 91 x 171 1360
AF-S VR 200-400 mm f/4G IF-ED*1 17/24 12°20'-6°10' 8°-4° 32 2 1/3,7 52 CL-L2 HK-30 124 x 365 327
Halszemobjektívek
AF Fisheye 16 mm f/2.8D 5/8 180° 107° 22 0,25 1/10 Mellékelve CL-0715 Beépített 63 x 57 29
Nagy látószögű
AF 14 mm f/2.8D ED 12/14 114° 90° 22 0,2 1/6.7 Hátsó toldalék CL-S2 Beépített 87 x 86,5 670
AF 20 mm f/2.8D 9/12 94° 70° 22 0,25 1/8.3 62 CL-S2 HB-4 69 x 42,5 270
AF 24 mm f/2.8D 9/9 84° 61° 22 0,3 1/8.9 52 CL-0715 HN-1 64,5 x 46 270
AF 28 mm f/2.8D 6/6 74° 53° 22 0,25 1/5.6 52 CL-0715 HN-2 65 x 44,5 20
AF 35 mm f/2D 5/6 62° 44° 22 0,25 1/4.2 52 CL-0715 HN-3 64,5 x 43,5 20
Normál
AF 50 mm f/1.4D 6/7 46° 31°30' 16 0,45 1/6.8 52 CL-0715 HR-2 64,5 x 42,5 230
AF 50 mm f/1.8D 5/6 46° 31°30' 22 0,45 1/6.6 52 CL-0715 HR-2 63,5 x 39 155
Telefotó
AF 85 mm f/1.4D IF 8/9 28°30' 18°50' 16 0,85 1/8.8 77 CL-44 HN-31 80 x 72,5 55
AF 85 mm f/1.8D 6/6 28°30' 18°50' 16 0,85 1/9.2 62 CL-0815 HN-23 71,5 x 58,5 38
AF DC 105 mm f/2D 6/6 23°20' 15°20' 16 0,9 1/7.7 72 CL-S3, CL-38 Beépített 79 x 111 64
AF DC 135 mm f/2D 6/7 18° 12° 16 1,1 1/7.1 72 CL-S4, CL-38 Beépített 79 x 120 815
AF 180 mm f/2.8D IF-ED 6/8 13°40' 9° 22 1,5 1/6.6 72 CL-S4, CL-38 Beépített 78,5 x 144 760
AF-S VR 200 mm f/2G IF-ED 9/13 12°20' 8° 22 1,9 1/8.1 52 CL-L1 HK-31 124 x 203 2900
AF-S VR 300 mm f/2.8G IF-ED 8/11 8°10' 5°20' 22 2,2 1/6.4 52 CL-L1 HK-30 124 x 267,5 2870
AF-S 300 mm f/4D IF-ED*1 6/10 8°10' 5°20' 32 1,45 1/3.7 77 CL-M2 Beépített 90 x 222,5 144
AF-S 400 mm f/2.8D IF-ED II*1 9/11 6°10' 4° 22 3,5 1/7.7 52 CT-402, CL-L2 HK-27 159,5 x 351,5 444
AF-S 500 mm f/4D IF-ED II*1 9/11 5° 3°10' 22 4,6 1/8.2 52 CT-502, CL-L2 HK-28 139,5 x 394 3430
AF-S 600 mm f/4D IF-ED II*1 7/10 4°10' 2°40' 22 5,6 1/8.6 52 CT-606, CL-L2 HK-29 166 x 430,5 475
Különleges célú
AF Micro 60 mm f/2.8D 7/8 39°40' 26°30' 32 0,219 1 62 CL-0815 HN-22 70 x 74,5 44
AF Micro 105 mm f/2.8D 12/14 23°20' 15°20' 32 0,314 1 62 CL-1020 HS-38 83 x 116 79
AF Micro 200 mm f/4D IF-ED*1 8/13 12°20' 8° 32 0,5 1 62 CL-M2, CL-45 HN-30 76 x 193 119
PC Micro 85 mm f/2.8D*3 5/6 28°30' 18°50' 45 0,39 1/2 77 CL-75 HB-22 83,5 x 109,5 77
AF-STelekonverterek*2

TC-14E II 5/5 — — — — — — CL-0715 — 66 x 24,5 200
TC-17E II 4/7 — — — — — — CL-0715 — 66 x 31,5 25
TC-20E II 6/7 — — — — — — CL-0715 — 66 x 55 355
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érő x

zúság Tömeg TC- TC- TC- TC- TC- TC- TC-

ettzártól (g) 201 301 14A 14B 14E II 17E II 20E II AF-3 Használható AF-4 Használható

a) (mm) HN-36 napellenzők HN-37 napellenzők

maximális száma maximális száma

62,5 305 — — — — — — — Nem használható Nem használható
x 90 465 — — — — — — — ✔*b 0 ✔ 0
110,5 755 — — — — — — — ✔ 0 ✔ 0
x 74 205 — — — — — — — ✔ 0 ✔ 1
75,5 390 — — — — — — — ✔ 0 ✔ 0

x 86.5 385 — — — — — — — ✔ 0 ✔ 1

96,5 560 — — — — — — — ✔ 0 ✔ 0

99,5 335 — — — — — — — ✔ 5 ✔ 5
x 79 255 — — — — — — — ✔ 5 ✔ 5

x 106 745 1 — 1 — — — — ✔*b 0 ✔ 0
x 82,5 370 1 — 1 — — — — ✔*b 0 ✔ 0
x 82,5 545 1 — 1 — — — — ✔*b 0 ✔ 0
x 94 575 — — — — — — — ✔*b 0 ✔ 0
121,5 935 4 — 4 — — — — ✔*b 0 ✔ 0

x 215 1470 — — — — 2 2 2 ✔ 0 ✔ 2
116 505 1 — 1 — — — — ✔ 3 ✔ 5

143,5 745 — — — — — — — ✔ 2 ✔ 4
187 1300 4 — 4 1 — — — ✔ 0 ✔ 3
171 1360 4 — — — — — — ✔ 2 ✔ 3

x 365 3275 — — — — 2 1 1 Nem használható Nem használható

x 57 290 1 — 1 — — — — Nem használható Nem használható

86,5 670 1 — 1 — — — — Nem használható Nem használható
42,5 270 1 — 1 — — — — ✔*a 0 ✔ 0
x 46 270 1 — 1 — — — — ✔ 0 ✔ 1
44,5 205 1 — 1 — — — — ✔ 0 ✔ 1

x 43,5 205 1 — 1 — — — — ✔ 1 ✔ 2

x 42,5 230 3 — 3 — — — — ✔ 1 ✔ 3
x 39 155 1 — 1 — — — — ✔ 1 ✔ 3

72,5 550 1 — 1 — — — — ✔ 1 ✔ 3
x 58,5 380 3 — 5 — — — — ✔ 2 ✔ 4
111 640 — — — — — — — ✔ 1 ✔ 5
120 815 — — — 1 — — — ✔ 1 ✔ 4

x 144 760 4 — 4 — — — — ✔ 5 ✔ 5
x 203 2900 — — — — 1 1 1 Nem használható Nem használható
267,5 2870 — — — — 2 2 2 Nem használható Nem használható
222,5 1440 — 1 — 1 2 1 1 ✔*a 2 ✔ 5
x 351,5 4440 — 1 — 1 2 2 2 Nem használható Nem használható
x 394 3430 — 1 — 1 2 1 1 Nem használható Nem használható
430,5 4750 — 1 — 1 2 1 1 Nem használható Nem használható

74,5 440 3 — 3 — — — — ✔ 1 ✔ 3
116 790 — — — — 1 1 1 ✔ 4 ✔ 5
193 1190 — — — — — — — ✔ 5 ✔ 5
109,5 775 — — — 1 — — — ✔*b 0 ✔ 0

24,5 200 — — — — — — — — — — —
31,5 250 — — — — — — — — — — —

x 55 355 — — — — — — — — — — —

*1 Az objektívhez állványrögzítő gyűrű tartozik.
*2 Az alábbi objektívekkel használhatók: AF-S és AF-I

objektívek, kivéve AF-S 17-35 mm f/2.8D IF-ED,
24-85 mm f/3.5-4.5G IF-ED, VR 24-120 mm f/3.5-
5.6G IF-ED, 28-70 mm f/2.8D IF-ED és a DX Nikkor
objektívek.

*3 A fényképezőgép fénymérő és vakuvezérlő rendszere
nem működik megfelelően az objektív eltolásakor
és/vagy döntésekor, illetve a maximálistól eltérő
rekeszérték használata esetén.
Az objektív nagy mértékű döntése és tolása
vignettálást okozhat.

1 Használható. Az automatikus élességállítás nem
működik.

2 Használható. Automatikus élességállítás alkalmazható.
3 f/11-nél kisebb rekesz és rövid záridő esetén az

expozíció egyenetlen lehet.
4 Használható, de esetenként vignettál.
5 Esetenként vignettál. f/11-nél kisebb rekesz és rövid

záridő esetén az expozíció egyenetlen lehet.
— Nem használható.

✔ Használható.
*a Enyhe vignettálás előfordul.
*b Bizonyos helyzetekben vignettál.

Megjegyzés: A napellenzők nevei jelzik a típust: A HN
a felcsavarható, a HR a felcsavarható gumi,
a HK a rácsúsztatható, a HS a rápattintható,
a HB a bajonettzáras.

AF
NikkorObjektívek
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Az objektív felépítése: 12 elem
9 csoportban
Legközelebbi élességállítás: 0,25 m
Képszög: 94°
Szűrőtoldalék mérete: 62 mm
Napellenző: HK-14
Méretek: 65 x 42,5 mm
Tömeg: 260 g

Sokoldalú, rendkívül nagy látószögű objektív
általános fényképezéshez
• Kompakt, rendkívül nagy látószögű konstrukció
• 94°-os képszög, a kép szélein is kiváló élesség
• Közeli fényképezésnél működő korrigáló

rendszer (CRC)

Nikkor 20 mm f/2,8

Az objektív felépítése: 9 elem
9 csoportban
Legközelebbi élességállítás: 0,3 m
Képszög: 84°
Szűrőtoldalék mérete: 52 mm
Napellenző: HN-1
Méretek: 63 x 46 mm
Tömeg: 275 g

Kitűnő nagy látószögű objektív látképek és
spontán felvételek készítéséhez
• Kompakt nagy látószögű objektív
• 84°-os képszög, a kép szélein is kiváló élesség
• Közeli fényképezésnél működő korrigáló

rendszer (CRC)

Nikkor 24 mm f/2,8

Az objektív felépítése: 8 elem
8 csoportban
Legközelebbi élességállítás: 0,2 m
Képszög: 74°
Szűrőtoldalék mérete: 52 mm
Napellenző: HN-2
Méretek: 63 x 44,5 mm
Tömeg: 250 g

Általános nagy látószögű objektív általános
fényképezéshez
• Kompakt, könnyű nagy látószögű objektív
• 74°-os képszög, fantasztikus rugalmasság
• Közeli fényképezésnél működő korrigáló

rendszer (CRC)

Nikkor 28 mm f/2,8

Az objektív felépítése: 9 elem
7 csoportban
Legközelebbi élességállítás: 0,3 m
Képszög: 62°
Szűrőtoldalék mérete: 52 mm
Napellenző: HN-3
Méretek: 67,5 x 62 mm
Tömeg: 400 g

Kiemelkedő képminőség széles, f/1,4-es
rekesszel
• Gyors nagy látószögű objektív
• Kontrasztos, éles képek még a legnagyobb

rekesz használatakor is
• Közeli fényképezésnél működő korrigáló

rendszer (CRC)

Nikkor 35 mm f/1,4

© Fraser Harding

Manuális
élességállítású

objektívek
Bőséges, egyedi választék
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Műszaki jellemzők
Az objektív Minimális Maximális Átmérő x

Az objektív képszöge jelölt leképezési hosszúság AF-3 AF-4
Objektív felépítése 35 mm-es Minimális élességállítási arány Szűrőmenet Objektívtok Napellenző (a bajonett- Tömeg TC- TC- TC- TC- Használható Használható

(csoport/ (135) f-érték távolság [makró (mm) zártól (g) 201 301 14A 14B napellenzők napellenzők
lencsetag) formá- [makró funkció funkció számítva) maximális maximális

tumban esetén] [m] esetén] (mm) HN-36 száma HN-37 száma
Nagy látószögű
20 mm f/2.8*1 9/12 94° 22 0,25 1/8,3 62 CL-0915 HK-14 65 x 42,5 260 1 — 1 — ✔*a 0 ✔ 0
24 mm f/2.8*1 9/9 84° 22 0,3 1/8,8 52 CL-0915 HN-1 63 x 46 275 1 — 1 — ✔ 0 ✔ 1
28 mm f/2.8*1 8/8 74° 22 0,2 1/3,9 52 CL-0815 HN-2 63 x 44,5 250 1 — 1 — ✔ 0 ✔ 1
35 mm f/1.4*1 7/9 62° 16 0,3 1/5,6 52 CL-S2 HN-3 67,5 x 62 400 2 — 2 — ✔ 0 ✔ 1
Normál
50 mm f/1.2 6/7 46° 16 0,5 1/7,9 52 CL-0915 HS-12, HR-2 68,5 x 47,5 360 1 — 1 — ✔ 1 ✔ 2
50 mm f/1.4 6/7 46° 16 0,45 1/6,8 52 CL-0815 HS-9, HR-1 63 x 40 250 2 — 2 — ✔ 1 ✔ 3
Különleges célú
PC Micro 85 mm f/2.8D*1, *2 5/6 28°30' 45 0,39 1/2 77 CL-75 HB-22 83,5 x 109,5 775 — — — 1 ✔*b 0 ✔ 0
Micro 55 mm f/2.8*1 5/6 43° 32 0,25 1/2 52 CL-0915 HN-3 63,5 x 62 290 1 — 1 — ✔ 1 ✔ 3
Micro 105 mm f/2.8*1 9/10 23°20' 32 0,4 1/2 52 CL-1018, CL-38*3 HS-14 66,5 x 83,5 515 1 — 1 — ✔ 3 ✔ 5

Az objektív felépítése: 7 elem
6 csoportban
Legközelebbi élességállítás: 0,5 m
Képszög: 46°
Szűrőtoldalék mérete: 52 mm
Napellenző: HS-12, HR-2
Méretek: 68,5 x 47,5 mm
Tömeg: 360 g

Szupergyors, f/1,2-es rekeszű általános
objektív
• Gyors általános objektív
• Kontrasztos, éles képek még a legnagyobb

rekesz használatakor is
• Ideális a spontán felvételek és a festői tájképek

készítéséhez, valamint az elérhető természetes
fényben való fotózáshoz

Nikkor 50 mm f/1,2

Az objektív felépítése: 7 elem
6 csoportban
Legközelebbi élességállítás: 0,45 m
Képszög: 46°
Szűrőtoldalék mérete: 52 mm
Napellenző: HS-9, HR-1
Méretek: 63 x 40 mm
Tömeg: 250 g

Nagy teljesítményű általános objektív
• Gyors általános objektív
• Torzításmentes képek kitűnő felbontásban
• Nagyszerűen használható utazáskor és

természetes fényben készített, teljes alakos
portrékhoz

Nikkor 50 mm f/1,4

Az objektív felépítése: 6 elem
5 csoportban
Legközelebbi élességállítás: 0,25 m
Képszög: 43°
Szűrőtoldalék mérete: 52 mm
Napellenző: HN-3
Méretek: 63,5 x 62 mm
Tömeg: 290 g

Kiváló általános makroobjektív 1/2 maximális
leképezési aránnyal
• Sokoldalú objektív makrofotózáshoz
• Közelfényképezés már 25 centiméterről (1:2

leképezési arány)
• Közeli fényképezésnél működő korrigáló

rendszer (CRC)

Micro-Nikkor 55 mm f/2,8

Az objektív felépítése: 10 elem
9 csoportban
Legközelebbi élességállítás: 0,41 m
Képszög: 23°20’
Szűrőtoldalék mérete: 52 mm
Napellenző: HS-14 (mellékelve)
Méretek: 66,5 x 83,5 mm
Tömeg: 515 g

Közepes telefotó objektív közeli- és makrofé-
nyképezési funkcióval
• Sokoldalú közepes telefotó objektív közeli

felvételek és spontán képek készítéséhez
• Közelfényképezés már 41 centiméterről

(1:2 leképezési arány)
• Közeli fényképezésnél működő korrigáló

rendszer (CRC)

Micro Nikkor 105 mm f/2,8

*1 CRC rendszerrel rendelkezik.
*2 A fényképezőgép fénymérő és vakuvezérlő rendszere nem

működik megfelelően az objektív eltolásakor és/vagy
döntésekor, illetve a maximálistól eltérő rekeszérték
használata esetén. Az objektív nagy mértékű döntése és
tolása vignettálást okozhat. Ez az objektív nem használható a
Nikon PRONEA S fényképezőgéppel..

*3 PN-11 gyűrűvel. 1 Használható.
2 f/11-nél kisebb rekesz és rövid záridő

esetén az expozíció egyenetlen lehet.
— Nem használható.

✔ Használható.
*a Enyhe vignettálás

előfordul.
*b Bizonyos helyzetekben

vignettál.

Manuális
élességállítású

objektívek
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16 mm 20 mm 24 mm 28 mm 35 mm 50 mm

105 mm 135 mm 180 mm 210 mm 300 mm 600 mm

20 mm 50 mm 200 mm 400 mm

N

Az objektív
maximális rekesze meghatározza, hogy
hogyan és milyen megvilágítás mellett
fényképezhet. A rekesz értékét az f-
szám mutatja, amelyet többféleképpen
szokás jelölni: Az f/8, F8 és 1:8 jelölések
például ugyanarra a tényleges rekeszre
vonatkoznak. A nagy maximális rekesz-
szel (kis f-értékkel) rendelkező objek-

tíveket gyorsnak nevezik, mert gyenge
fényben is rövidebb záridővel lehet
használni őket. Így kevésbé van szükség
állványra vagy vakura, jobban szabá-
lyozható a mélységélesség (lásd
lejjebb), és a fényesebb kép könnyebb
élességállítást tesz lehetővé.

A kisebb maximális rekesszel (na-
gyobb f-értékkel) rendelkező objektívek

hosszabb záridővel használhatók, ugyan-
akkor általában könnyebbek és kiseb-
bek, mint a gyors objektívek. A Nikon
kínálatában megtalálhatók azonos gyúj-
tótávolságú de eltérő maximális rekeszű
objektívek is, így mindenki a számára
legmegfelelőbbet választhatja közülük.

Ez a kifejezés a fénykép
azon területére vonatkozik – beleértve a
fő téma előtti és mögötti területet is –
amely elfogadhatóan éles. A mélység-
élesség az objektív rekeszének állításával
szabályozható. Minél kisebb a rekesz
(minél nagyobb az f-érték), annál
nagyobb a mélységélesség. Ez azt
jelenti, hogy nagyobb rekesz, például
f/1,8 használatakor a háttér elmosódik,
míg kisebb rekesz, például f/16 vagy f/22

esetén a kép nagyobb része
lesz megfelelően éles.

Fontos a gyújtótávolság is,
mivel annak növekedésével a
mélységélesség csökken.
Ezért a nagy látószögű objek-
tívek eleve nagyobb mélység-
élességet kínálnak a teljes
gyújtótávolság-tartományukban,
mint a telefotó objektívek.

A megfelelő objektív kiválasztása a fotós egyik legfontosabb döntése, hiszen az objektív gyakran meghatározza,
hogy tulajdonosa mit és hogyan tud fényképezni. Az alábbiakban felsorolunk egy sor műszaki szempontot,

amelyeket a megfelelő objektív kiválasztása során érdemes figyelembe venni.

A megfelelő objektív
kiválasztásának szempontjai

A képszög az objektív által átfogott
képterületet fejezi ki, és a különböző
képszögek drámai módon befolyásolják
az objektíven át látható valóság megje-
lenítését.

Alapértelmezésben a képszöget az
objektív gyújtótávolsága határozza meg
– minél kisebb a gyújtótávolság, annál
szélesebb a képszög és annál kisebb a

képméret. Nagyobb gyújtótávolság
pedig szűkebb képszöget és nagyobb
képméretet jelent. Például egy 50 mm-
es normál objektívet azért neveznek
normál objektívnek, mert 46°-os kép-
szöge nagyjából az emberi szem által
alkotottal megegyező méretű képeket
hoz létre.

A nagy látószögű objektívek szé-

lesebb képet készítenek, ezért tájképek
és szűk beltéri fotók készítéséhez
használják őket. A telefotó objektívek
közelre hozzák a távoli témát; szűkebb
képszögük drámai közelképeket hoz
létre, ami a fényképezés számos terü-
letén előnyös lehet.

A perspektívának nevezett jelen-
ség, amelyet teljes egészében a téma
fényképezőgéptől mért távolsága hatá-
roz meg, a legkönnyebben példák alap-
ján érthető meg (lásd a fenti képeket).

Röviden, a perspektíva a képen szerep-
lő témák viszonylagos mérete és

mélysége – azaz, hogy látszólag milyen
messze esik egymástól az előtér és a
háttér. Ha az előtérben lévő elemek
sokkal nagyobbnak tűnnek a háttérben
lévőknél – ez a nagy látószögű objek-
tívek használatakor fordul elő – akkor
túlzott perspektíváról beszélünk.

A különböző objektívek által elérhető
perspektívák megértése hozzásegíti
Önt, hogy ki tudja választani a kívánt
hatás eléréséhez legmegfelelőbb objek-
tívet.

Perspektíva

Mélységélesség
Kis mélységélesség (f/2,8)

Maximális rekesz (f-érték)

Képszög

Nagy mélységélesség
(f/16)
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Napellenzők
A napellenzők minimálisra csökkentik az
objektívbe jutó kóbor fény mennyiségét,
ezáltal csökkentik a tükröződést és a
szellemképeket. Ezen felül az objektívet is
védik.

Objektívsapkák
A kemény műanyagból, fémből vagy bőrből
készült objektívsapkák a objektív első és
hátsó végét védik a portól, a karcolásoktól
és a rákenődő anyagoktól.
Elülső objektívsapkák a következő szűrő-
méretekben elérhetők: 52 mm, 58 mm,
62 mm, 72 mm, 77 mm, 85 mm, 95 mm,
108 mm. Az LF-1 hátsó objektívsapka
valamennyi objektíven használható.

Objektív hordszíj
Az LN-1 hordszíj könnyen az egyes telefotó
objektívekhez igazítható, amelyek így ké-
nyelmesen, vállra akasztva szállíthatók.

Objektívtokok
A Nikon objektívtokok megvédik az objektívet
a portól, a nedvességtől és az ütődésektől.

Henger alakú tok (CL): Elegáns fekete műbőr
tok lágy, puha béléssel.
Bőrönd tok (CT): Tartós bőrönd tok a nagyobb
méretű objektívek, például a gyors szuper-tele-
objektívek számára.
Puha tok (No. 58~62, CL-S2~S4/M1/M2/L1/
L2): Különböző gyújtótávolságú objektívek
széles választékához használható.

Tartozékok a
Nikkor Objektívekhez

CL-M1 CL-M2
CL-L1

CL-S2 CL-S3 CL-S4 CL-L2

Makró
tartozékok

PK és PN automatikus közgyűrűk
A kis méretű, könnyű és könnyen
felszerelhető gyűrűk – PK-11A, PK-12, PK-
13 és PN-11 – a leképezési arányok széles
választékát teszik elérhetővé. Egyenként
vagy csoportban, a váz és az objektív közé
kell felszerelni őket.

Állványtartozék
AH-5 a PC Micro-Nikkor 85 mm f/2.8D
objektívhez
Amikor állványra szerelt gépen használja a PC
Micro-Nikkor 85 mm f/2.8D objektívet, akkor
az AH-5 helyet biztosít a váz és az állvány
között az optika kényelmesebb döntéséhez és
tolásához.

Foto-toldalék
Ennek a tartozéknak a segítségével a Nikon
Fieldscope III/III A/EDIII/EDIII A távcsöveket
800 mm f/12,8 (ED78/ED78A/ED82/ED82A
esetén 1000 mm f/13,3) szuper-tele-
objektívvé alakíthatja át.

Fieldscope toldalék digitális
tükörreflexes fényképezőgéphez
FSA-L1

Alakítsa át Fieldscope-ját Nikon digitális
tükörreflexes fényképezőgépekkel használ-
ható 1200 mm-es* vagy 1500 mm-es* szu-
per-teleobjektívvé, és készítsen látványos
közeli felvételeket.

* 35 mm-es formátumban

LN-1

CT-F1
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