OBIECTIVE NIKKOR

SURPRINDE VIITORUL

Posibilități imagistice nelimitate
Fiecare fotograf este unic. Oricare ar fi ideile, experiența sau viziunea dumneavoastră
creativă, există un obiectiv NIKKOR care să vă pună în valoare potențialul. Bazându-se
pe satisfacțiile aduse de produsele realizate și pe măiestria cultivată în cei 60 de ani
de dezvoltare a obiectivelor NIKKOR cu montură F, compania Nikon întâmpină acum
cu bucurie gama NIKKOR Z în familia sa de obiective. Vă puteți aștepta la mai multe
posibilități imagistice decât oricând, continuând să vă bucurați de nivelurile superioare
de claritate și fiabilitate. Cu aceste două game de produse, gândiți-vă doar la ce ați
putea să captați.
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O istorie de performanţe
excepţionale —
obiectivele NIKKOR
Nikon a început să producă obiective cu denumirea NIKKOR în 1933 și, de atunci, s-au
vândut peste 110 milioane de obiective în întreaga lume. Pe parcursul anilor, devotamentul
nostru neabătut faţă de calitate şi inovaţie s-a materializat într-un mare număr de
descoperiri în industria fotografică. De exemplu, Nikon a introdus în 1967 modelul NIKKOR
Auto 24mm f/2.8, care includea sistemul de corecţie pentru zonă apropiată (CRC), un
sistem inovator al companiei Nikon şi a început producţia de lentile asferice în 1968. În
plus, Nikon a dezvoltat sticla ED (dispersie foarte scăzută), care şi-a făcut apariţia pentru
prima dată în obiectivul de telefotografie NIKKOR de 300 mm, f/2.8, ED în 1971, fiind acum
integrată în multe alte obiective NIKKOR. Iar în 2003, Nikon a produs obiectivul AF-S DX
Zoom-NIKKOR 12-24mm f/4G IF-ED. Acesta era optimizat pentru aparatele foto SLR digitale
în format DX de la Nikon şi totodată primul din seria de obiective DX NIKKOR. Acestea sunt
doar câteva dintre numeroasele realizări în proiectarea obiectivelor, care ilustrează poziţia
companiei Nikon ca producătorul preeminent de echipamente fotografice profesionale din
lume. Secţiunile următoare oferă informaţii tehnice care vă vor ajuta să înţelegeţi pe deplin
cum asigură obiectivele NIKKOR performanţe superioare, fiind, de aceea, ideale pentru
aparatele dumneavoastră foto SLR de la Nikon.

Continuitate cu inovație –
montura F și montura Z de la Nikon
Debutul din 1959 al modelului original Nikon
F a marcat și introducerea a ceea ce poate este
cea mai semnificativă inovație tehnologică a
companiei – montura F pentru obiective de
la Nikon. De atunci, montura a fost moștenită
fără a i se modifica structura de bază, iar
compatibilitatea cu noile obiective a fost
menținută succesiv, ceea ce a permis continua
utilizare cu o gamă largă de obiective NIKKOR,
inclusiv cu cele mai recente aparate foto SLR
digitale. Așa cum montura F a ținut întotdeauna
pasul cu progresele înregistrate în tehnologiile
imagistice, noul sistem de montură Z va
răspunde în mod continuu cerințelor viitoare
de îmbogățire a mijloacelor de realizare a
imaginilor. Este un lucru cert că potențialul
incredibil al monturii Z va propulsa tehnologiile
imagistice spre niveluri și mai înalte.

De unde începe totul – fabricile de
sticlă de la Nikon
Pentru a obţine cele mai bune lentile, trebuie
să începi cu cea mai bună sticlă optică. Nikon
este unul dintre puţinii producători care
acoperă toate etapele de fabricaţie, de la
dezvoltarea sticlei optice, până la producţia
de obiective. Aceasta înseamnă că Nikon
deţine diverse tehnologii şi knowhow pe care
alţi producători nu le pot oferi. De exemplu,
instalaţiile de producţie a sticlei optice sunt
proiectate, asamblate şi adaptate în cadrul
companiei Nikon. Aceste competenţe tehnice
permit îmbunătăţirea instalaţiilor pentru a
îndeplini specificaţiile necesare companiei
Nikon. Fabricarea sticlei optice este primul
pas din producţia de obiective NIKKOR şi, în
fiecare etapă următoare, sunt efectuate în
mod repetat teste şi inspecţii stricte,

iar înalta calitate se obţine prin astfel de
proceduri. De exemplu, în ceea ce priveşte
precizia, indicele de refracţie este garantat
la şase zecimale (maximum). Acesta este
un exemplu în care măsurătorile extrem de
precise şi inspecţiile atente asigură calitatea
maximă, care permite fiecărui utilizator de
obiective NIKKOR să înregistreze cu încredere
momentele decisive.

Proiectanţii de obiective din
diverse secţii asigură valori
adăugate
O echipă de proiectare, care determină
factorii necesari pentru producţia unui
obiectiv, supraveghează toate secţiile de
dezvoltare, inclusiv mecanică, optică şi
electronică, fiind implicată, de asemenea,
în tehnologiile de producţie. De multe ori,
pe lângă viteza de focalizare automată
şi durabilitate, se urmăreşte obţinerea
confortului ţinerii în mână şi a sentimentului
de operare comodă. Designul compact şi uşor
poate fi o problemă crucială în dezvoltarea
unui obiectiv. De exemplu, când a fost
dezvoltat obiectivul AF-S NIKKOR 24-70mm
f/2.8E ED VR în 2015, prin colaborarea
proiectanţilor din mai multe secţii, a fost
realizat un design care includea un motor
SWM compact şi puternic, un sistem VR
care asigura cel mai bun efect în rândul
obiectivelor cu zoom normale, precum şi un
control extrem de precis al expunerii, în timp
ce s-au menţinut înaltele performanţe optice.

Cea mai înaltă calitate – urmărită
în procedurile de fabricaţie
La Tochigi Nikon, pentru menţinerea celei
mai înalte calităţi, se efectuează o varietate
de operaţii, de la stabilirea indicelui
pentru evaluarea productivităţii, până la
ajustarea procedurilor conform indicilor,
pentru asigurarea îmbunătăţirilor. Gama
acestor operaţii acoperă şi operaţiile
aferente companiilor afiliate. Uneori,
este necesară o îmbunătăţire a ratei de

acceptare a produsului, la fabricile din
străinătate. Rata de acceptare a produsului
este strâns legată de calităţi de ordin
senzorial, cum ar fi designul exterior şi
comoditatea operaţională, iar aceşti factori
sunt îmbunătăţiţi la locul de producţie.
Îmbunătăţirea exhaustivă a calităţii generale,
prin reducerea numărului de produse defecte
în cadrul procedurilor de fabricaţie, duce la
livrarea către clienţi a unor produse de înaltă
calitate.

Fiabilitate – obiective fabricate
pentru a face faţă celor mai
dificile condiţii
Fiecare obiectiv NIKKOR este fabricat pentru
a îndeplini cerinţele stringente ale clienţilor.
Sticla optică este verificată meticulos pentru
a se asigura lipsa imperfecţiunilor şi, după
procesul de turnare, polizare, şlefuire şi
acoperire, iese la iveală unul dintre cele
mai bune elemente de obiectiv. După
ce sunt montate cu precizie în corpurile
obiectivelor, elementele de obiectiv şi
ansamblurile acestora sunt supuse unui
complex de teste şi inspecţii, inclusiv analiza
rezistenţei la vibraţii şi la temperatură.
Toate acestea se obţin cu knowhow-ul
nostru tehnologic acumulat, care a fost
optimizat şi automatizat. Pe lângă aceste
teste fără compromis, tehnicienii de la Nikon
garantează în plus performanţele produsului
final prin inspectarea minuţioasă a oricărui
detaliu al fiecărui obiectiv finisat. Aceştia
fac verificări pentru a asigura construcţia
mecanică, blocurile electronice, funcţionarea
sistemului AF, mecanismele pentru zoom şi
diafragmă, precum şi rezoluţia obiectivului.
În final, toate obiectivele NIKKOR mai sunt
inspectate intens chiar înainte de a fi livrate
din fabrică.
Toate acestea ne asigură că fiecare obiectiv
face exact ceea ce trebuie să facă – să
asigure nivelurile remarcabile de fiabilitate şi
performanţe optice care fac din obiectivele
NIKKOR principala alegere în întreaga lume.

O BIEC T I V E NIK KO R Z

OBIECTIVE CU ZOOM NIKKOR Z

Proiectate exclusiv pentru sistemul de
montură Z de la Nikon și prevăzute cu
o montură mai mare
Obiectivele NIKKOR Z adoptă sistemul de montură Z de la
Nikon, care prezintă specificații complet noi, cum ar fi un
diametru interior mare, de 55 mm și o distanță scurtă de
la montura obiectivului la planul focal, de 16 mm. Aceste
specificații asigură o flexibilitate mult mai mare în proiectarea
obiectivelor, ceea ce permite urmărirea atingerii unor noi
dimensiuni ale caracteristicilor optice. În timp ce extind foarte
mult gama de expresii imagistice, obiectivele NIKKOR Z oferă
un potențial remarcabil și posibilități deosebite prin integrarea
tehnologiilor optice tradiționale, moștenite consecutiv din
conceptul NIKKOR, cu dinamismul tehnologiilor Nikon în
continuă dezvoltare.

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S © Daniel Kordan

Caracteristici optice pentru următoarea generație:
obiectivele NIKKOR Z din gama S-Line
Pentru seria S-Line de obiective NIKKOR Z, s-a stabilit recent un
nivel mult mai înalt de standarde privind principiile de proiectare și
controlul calității, care sunt și mai stricte decât standardele moștenite
ale companiei Nikon, care au fost utilizate mult timp. Titlul S-Line este
rezervat numai pentru obiectivele care au îndeplinit cerințele acestor
standarde mai riguroase pentru evaluarea diferiților factori precum
curbele MTF, caracteristicile de bokeh și performanțele filmelor.
Indiferent ce model alegeți, fiecare obiectiv S-Line are caracteristici
optice superioare, inclusiv o rezoluție remarcabilă, oferind fotografilor
entuziasm și experiențe de fotografiere extrem de satisfăcătoare.

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

Zoom standard cu deschidere mare a diafragmei,
realizat ca un obiectiv versatil ideal, care oferă o calitate
a imaginii excelentă, indiferent de scena fotografiată
Prin utilizarea celor mai recente tehnologii optice și beneficiind la
maximum de înalta flexibilitate oferită de designul obiectivului,
caracteristicile optice superioare sunt înglobate într-un corp ușor și
compact. În timp ce diafragma maximă f/2.8 creează efecte de bokeh
minunate, sistemul multiplu de focalizare al obiectivului contribuie la
îmbunătățirea performanțelor imagistice la orice distanță de fotografiere,
asigurând totodată o focalizare automată rapidă și precisă. Sistemul de
strat anti-reflexie adoptat recent – acoperirea ARNEO – permite captarea
unor imagini curate și clare, cu efecte minimale de forme dublate și pete
luminoase, chiar și atunci când în cadru este prezentă o sursă de lumină.
Fiind extrem de performant și de versatil, acest obiectiv este alegerea
ideală pentru fotografii pasionați care dețin aparate foto din seria Z.
FX

24 mm 84°
70 mm 34° 20'

Construcție obiectiv: 17 elemente în 15 grupuri
Distanță minimă de focalizare: 0,38 m
Raport de reproducere maxim: 0,22×
Dimensiune filtru atașat: 82 mm
Accesorii: parasolar HB-86 / husă CL-C2
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NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S © Ami Vitale
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OBIECTIVE NIKKOR Z

NIKKOR Z 14-30mm f/4 S © Jimmy McIntyre

NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

Obiectiv cu zoom pentru unghi ultra-larg, cu filtru
atașabil, care oferă portabilitate, calitate înaltă a
imaginii și posibilități de fotografiere extinse

Obiectiv cu zoom standard de înaltă performanță,
portabil, cu redare superbă, care poate transforma
fiecare scenă într-o operă de artă

Un obiectiv cu distanță focală fixă și deschidere mare a
diafragmei, care redefinește percepția despre ce poate
face un obiectiv f/1.8 de 50 mm

Fiind prevăzut cu patru lentile din sticlă ED și patru lentile asferice,
acest obiectiv cu zoom pentru unghi ultra-larg are caracteristici optice
superioare, pe care numai obiectivele din gama S-Line le pot oferi,
inclusiv rezoluția remarcabilă, care scoate în evidență întregul potențial al
aparatelor foto digitale cu număr mare de pixeli, atât pentru imagini statice,
cât și pentru filme. Caracteristicile optice ale obiectivului ating un standard
extrem de înalt, iar corpul ușor, simplu de transportat al acestuia este
realizat datorită mecanismului retractabil, oferind o agilitate remarcabilă,
grație căreia fotografierea se poate efectua mai rapid. Fiind primul obiectiv
de 14 mm din lume*2 cu filtru atașabil, acesta vă permite să fotografiați mai
creativ și în mod activ utilizând filtre. Este o completare esențială a seriei Z,
fiind ideal pentru peisaje, călătorii, peisaje urbane și producții video.

Caracteristicile optice remarcabile sunt obținute prin utilizarea unei lentile
asferice din sticlă ED, a unei lentile din sticlă ED și a trei lentile asferice.
Dispunând de un design optic care reduce la minimum diferitele aberații ale
obiectivului pentru toate distanțele de focalizare, de un interval de distanțe
focale utilizat frecvent, cu o acoperire de 24 până la 70 mm și de o diafragmă
maximă constantă de f/4 pe întreaga plajă de zoom, acest obiectiv poate
fi utilizat pentru o gamă largă de domenii și subiecte. Aberația coma
este redusă efectiv, pentru a asigura reproducerea superbă a imaginilor
punctiforme, în ciuda faptului că este un obiectiv cu zoom. Corpul ușor,
simplu de transportat este prevăzut cu un mecanism de obiectiv retractabil,
rezultând niveluri înalte de portabilitate și de operabilitate, care permit
captarea sigură a momentelor prețioase.

Un obiectiv pentru unghi larg, cu deschidere mare a
diafragmei, util într-o multitudine de situații, care
asigură o redare superioară, depășind alte obiective f/1.8
de 35 mm

*1

FX

14 mm 114°
30 mm 72°

Construcție obiectiv: 14 elemente în 12 grupuri
Distanță minimă de focalizare: 0,28 m
Raport de reproducere maxim: 0,16×
Dimensiune filtru atașat: 82 mm
Accesorii: parasolar HB-86 / husă CL-C1
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NIKKOR Z 50mm f/1.8 S © Kenta Aminaka

FX

24 mm 84°
70 mm 34° 20'

Construcție obiectiv: 14 elemente în 11 grupuri
Distanță minimă de focalizare: 0,3 m
Raport de reproducere maxim: 0,3×
Dimensiune filtru atașat: 72 mm
Accesorii: parasolar HB-85 / husă CL-C1

*1 Best Mirrorless Wide Angle Zoom, TIPA World Awards 2019.
*2 Dintre obiectivele interschimbabile compatibile în format FX (pentru fotografiere pe întregul cadru) pentru aparate foto digitale, disponibile la 8 ianuarie 2019. Pe baza cercetărilor efectuate de Nikon.

În timp ce oferă un control silențios, de mare viteză și foarte precis al
funcției AF prin adoptarea unui sistem multiplu de focalizare, acest
obiectiv atinge performanțe de redare excelente și suprimă aberațiile
în măsura maximă posibilă. Utilizarea a două lentile din sticlă ED
compensează efectiv aberația cromatică axială, în timp ce trei lentile
asferice suprimă efectiv aberația coma, pentru reproducerea superbă a
imaginilor surselor de lumină punctiforme, chiar și în zonele periferice ale
cadrului. De asemenea, obiectivul asigură caracteristicile de bokeh fin și
natural pe care doar un obiectiv cu deschidere mare a diafragmei le poate
oferi.
FX

Puterea de rezoluție remarcabilă permite reproducerea chiar și a celor mai
fine texturi pe toată întinderea cadrului. Aberația cromatică axială este
redusă efectiv prin utilizarea a două lentile din sticlă ED, în timp ce trei
lentile asferice compensează efectiv aberația coma, pentru reproducerea
superbă a imaginilor surselor de lumină punctiforme, chiar și la diafragma
maximă. Caracteristicile de bokeh natural și frumos, pe care doar un
obiectiv cu deschidere mare a diafragmei le poate obține, sunt oferite
chiar și la distanțe de focalizare scurte. În plus, un puternic motor pas cu
pas, dezvoltat recent, permite controlul deosebit de silențios și de precis al
funcției AF atât pentru fotografii, cât și pentru filme.

FX

63°

Construcție obiectiv: 11 elemente în 9 grupuri
Distanță minimă de focalizare: 0,25 m
Raport de reproducere maxim: 0,19×
Dimensiune filtru atașat: 62 mm
Accesorii: parasolar HB-89 / husă CL-C1

47°

Construcție obiectiv: 12 elemente în 9 grupuri
Distanță minimă de focalizare: 0,4 m
Raport de reproducere maxim: 0,15×
Dimensiune filtru atașat: 62 mm
Accesorii: parasolar HB-90 / husă CL-C1
: Lentile asferice

: Lentile din sticlă ED

: Lentilă asferică din sticlă ED
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OBIEC TIVE NIKKOR F CU
ZOOM CU UNGHI L ARG
Această gamă incredibilă de obiective zoom cu unghi larg asigură fotografiilor dumneavoastră o mai mare profunzime
a câmpului, distanţe mai scurte de lucru şi perspective mai dramatice. Cu o varietate de combinaţii de distanţe focale

ADAPTOR PENTRU MONTURĂ FTZ

şi diafragme pentru orice buget sau aparat foto, obiectivele NIKKOR asigură claritatea şi detaliile pe care le merită
fotografiile dumneavoastră. Încercaţi diferite puncte de vedere sau apropiaţi-vă de subiecte pe măsură ce modificaţi
intervalul de zoom şi curând veţi descoperi o nouă abordare a fotografiei cu unghi larg.

AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED + Adaptor pentru montură FTZ © Lafugue Logos

Expresia individuală a vastei game de
obiective NIKKOR cu montură F continuă să
strălucească cu aparatele foto mirrorless de la Nikon
Adaptorul pentru montură FTZ permite celor care au utilizat mult timp aparate foto DSLR de la Nikon să
utilizeze în continuare obiectivele NIKKOR cu montură F, fără nicio problemă, cu noul sistem de aparate foto
mirrorless cu montură Z. Fotografierea cu AE este disponibilă cu un total de aprox. 360 de tipuri de obiective
NIKKOR cu montură F, de la tipul AI mai departe, în timp ce fotografierea cu AF/AE este disponibilă cu peste
90 de tipuri de obiective AF-P/AF-S/AF-I.
• Se asigură calitatea imaginii și performanțele fotografierii cu AF/AE obținute când se utilizează obiectivele NIKKOR
Adaptor pentru montură FTZ
cu montură F atașate la aparatele foto DSLR de la Nikon.
• Sistemul VR din aparatele foto Z 7 și Z 6 este disponibil când se atașează un obiectiv CPU NIKKOR cu montură F fără sistem VR încorporat.
• Componentele mobile și alte secțiuni sunt etanșate efectiv pentru a îmbunătăți performanțele de rezistență la praf și la picături de apă,
astfel încât să fie echivalente cu ale aparatelor foto Z 7 și Z 6.
• Stilizarea exterioară este concepută pentru a corespunde obiectivelor NIKKOR de tip G care nu au inel de diafragmă.
• Corpul ușor este obținut fără a compromite durabilitatea, prin utilizarea unui aliaj de magneziu pentru cilindrul obiectivului și montura pentru trepied.
n Caracteristici acceptate
Caracteristicile acceptate sunt marcate cu bife (3), iar caracteristicile neacceptate, cu liniuțe (—).
Mod focalizare

Mod

CPU
CPU
NonCPU

Focalizare manuală

Focalizare
automată

Obiectiv
AF-S tip G, E și D;
AF-P tip G și E;
AF-I tip D
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AF

MF

AUTO, P, S

A, M

Mod
măsurare

3

3

3

3

3

3

3

AF tip G și D

—

3

Alte obiective cu AF

—

—

Seria NIKKOR PC-E,
PC NIKKOR 19mm f/4E ED

—

—

PC Micro 85mm f/2.8D

—

Obiective AI-P
AI-, AI- modificat
Obiective NIKKOR sau din
seria E de la Nikon

—
—

*Numai modul M.

Mod fotografiere

MF (cu
telemetru
electronic)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

—

3

—

3*

3

—

3

3

3

3

—

3

—

3

3

n Despre sistemul de reducere a vibrațiilor (VR) din
aparatul foto când sunt utilizate obiective NIKKOR
cu montură F
• Sistemul VR din aparatul foto este disponibil cu obiectivele
CPU. Dacă obiectivul este echipat cu un sistem VR, funcția VR a
obiectivului poate fi utilizată pe lângă funcția VR din aparatul foto
(care se aplică numai asupra mișcării de rotație pe axa de rotație).
Opțiunea selectată cu comutatorul de pornire/oprire a funcției VR
a obiectivului are prioritate față de opțiunea selectată cu aparatul
foto.
• Când se utilizează un obiectiv CPU NIKKOR cu montură F fără
sistem VR încorporat, este disponibil sistemul VR (pe 3 axe) al
aparatului foto.
• Când sistemul VR din aparatul foto se utilizează cu obiective nonCPU, setați distanța focală a obiectivelor utilizând opțiunea [Date
obiectiv non-CPU] din meniul de setare al aparatului foto.
• Rețineți că, în funcție de obiectiv, sistemul VR din aparatul foto
poate cauza scăderea iluminării periferice sau, altfel spus, nu se
vor putea produce rezultatele dorite.

[Notă]
Cu unele obiective, este posibil ca telemetrul electronic să nu funcționeze conform așteptărilor și poate fi necesară reglarea fină a focalizării automate pentru a se obține rezultatele dorite. În plus, în
funcție de condițiile de fotografiere, este posibil ca focalizarea automată să nu producă rezultatele dorite cu obiectivele următoare. Repetați operația de focalizare automată până când subiectul este
focalizat sau focalizați utilizând focalizarea manuală.
• AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II • AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED • AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR

© Daniel Dohlus

Punctele de vedere
unice devin perspective dramatice

AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR
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Zoom cu unghi ultra-larg,
pentru expresii imagistice excelente

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

DX

Acest zoom foarte portabil îi transportă pe utilizatorii formatului DX în
lumea fotografierii autentice cu unghi ultra-larg. Un motor pas cu pas din
interiorul obiectivului contribuie la funcţionarea silenţioasă şi cursivă a
sistemului AF. Cel mai recent design optic, care include trei lentile asferice,
asigură calitatea superioară a imaginii. Funcţia încorporată
de reducere a vibraţiilor (VR) asigură un efect echivalent unui timp de
expunere cu 3,5 stopuri* mai scurt.

O capodoperă optică: cel mai larg
unghi la 14 mm cu diafragmă constantă de f/2.8

Obiectiv clar cu zoom și unghi ultra larg cu funcţie VR

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

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

Cu o diafragmă constantă maximă de f/2.8, acest obiectiv profesional
premiat asigură claritate în întregul cadru, de la o margine la alta.
Acoperirea cu nanocristale şi sticla ED oferă contrast ridicat, chiar şi în
condiţii cu iluminare din fundal. Puternică şi fiabilă, aceasta este optica
esenţială pentru fotografii profesionişti de pretutindeni.

Acest obiectiv versatil cu zoom și cu unghi ultra-larg acoperă un interval
extins de distanţe focale şi dispune de funcţia de reducere a vibraţiilor (VR)
care vă permite să realizaţi fotografii fără efect de estompare cu aparatul
foto ţinut în mână, la timpi de expunere mai lungi cu 2,5 stopuri, în cazul
scenelor de interior sau al scenelor nocturne. Ideal pentru călătorie şi
pentru activităţi de documentare.
* Conform standardelor CIPA. Această valoare se obţine când este ataşat la un aparat foto digital SLR în
format FX, cu zoomul la poziţia telefotografică maximă.

* Conform standardelor CIPA. Această valoare se obţine când este ataşat la un aparat foto digital SLR
în format DX, cu zoomul setat la poziţia telefotografică maximă.

16 mm 107°
35 mm 63°

10 mm 109°
20 mm 70°

14 mm 114°
24 mm 84°

Construcţie obiectiv: 14 elemente în 11 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,22 m
Raport de reproducere maxim: 0,17×
Dimensiune filtru ataşat: 72 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-81 / Husă CL-1015

Construcţie obiectiv: 14 elemente în 11 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,28 m (în 18-24 mm)
Raport de reproducere maxim: 0,14×
Dimensiune filtru ataşat: Nu se poate ataşa filtru
Accesorii: Parasolar încorporat în obiectiv / Husă CL-M3

Obiective cu zoom cu unghi extra larg pentru perspective dinamice

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

DX

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

AF-S DX Zoom-NIKKOR 12-24mm f/4G IF-ED
O alegere foarte populară pentru fotografierea
cu unghi extra-larg. Diafragma constantă
asigură aceeași expunere pe întregul interval
de zoom. Perfect pentru fotografierea
exterioarelor clădirilor de mari dimensiuni,
interioarelor înguste şi a peisajelor naturale
vaste.

Construcţie obiectiv: 17 elemente în 12 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,28 m (în 20–28 mm)
Raport de reproducere maxim: 0,24×
Dimensiune filtru ataşat: 77 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-23 / Husă CL-1120

Legendarul obiectiv profesional cu zoom cu unghi larg

Obiectiv cu zoom cu unghi larg,
compact şi la un preţ accesibil

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

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

Cu o diafragmă constantă maximă de f/2.8,
acest obiectiv acoperă raza optimă pentru
fotografia superangulară. Sticla sa produce
imagini clare şi cu un contrast ridicat în
întregul interval de zoom. Un obiectiv
profesional deosebit de fiabil.

17 mm 104°
35 mm 62°
12 mm 99°
24 mm 61°

Exploraţi extremele fotografiei cu acoperirea de unghi extra larg a acestui
obiectiv practic, cu zoom. Având la capătul larg extrem de 10 mm un
unghi de vizualizare de 109°, acest obiectiv asigură perspective dramatice
pentru a da fotografiilor dumneavoastră un impuls creativ. Posibilitatea de
fotografiere close-up şi distorsiunea minimizată contribuie la atractivitatea
obiectivului.

Construcţie obiectiv: 11 elemente în 7 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,3 m
Raport de reproducere maxim: 0,12×
Dimensiune filtru ataşat: 77 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-23 / Husă CL-S2 (opţional)

Construcţie obiectiv: 13 elemente în 10 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,28 m
Raport de reproducere maxim: 0,21×
Dimensiune filtru ataşat: 77 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-23 / Husă CL-76

Cu acoperire de 100° a unghiului de câmp la 18 mm, acest obiectiv cu
zoom, compact şi uşor, vă asigură mobilitate extraordinară. Sistemul
optic include două elemente de sticlă ED şi trei elemente asferice pentru
a maximiza performanţa în cazul utilizării cu aparatele foto DSLR cu un
număr mare de pixeli.

18 mm 100°
35 mm 63°
10 mm 109°
24 mm 61°

Construcţie obiectiv: 12 elemente în 8 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,28 m
Raport de reproducere maxim: 0,19×
Dimensiune filtru ataşat: 77 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-66 / Husă CL-1118

Construcţie obiectiv: 14 elemente în 9 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,24 m (AF); 0,22 m (MF)
Raport de reproducere maxim: 0,19×
Dimensiune filtru ataşat: 77 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-23 / Husă CL-1118

: Elemente obiectiv asferice
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: Elemente de sticlă ED
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OBIECTIVE NIKKOR F
CU ZOOM NORMAL

Obiectiv cu zoom normal,
cu reprezentare superioară şi grad înalt de portabilitate

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

DX

Zoom normal practic,
cu VR şi acoperire remarcabil de largă

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

DX

Această gamă remarcabilă de obiective este proiectată pentru a fi folosită într-o varietate de scene şi cu diferite
subiecte. Indiferent ce obiectiv versatil şi portabil alegeţi, de la unul compact şi convenabil, la unul rafinat
şi robust, obiectivele cu zoom normal vor deveni parte importantă a fotografiilor dumneavoastră. Alegeţi
obiectivul care se potriveşte cel mai bine abilităţilor şi abordărilor dumneavoastră creative.

Obiectiv cu zoom normal de 5×, deosebit de uşor, cu diafragmă maximă
f/2.8 la poziţia de unghi larg maxim. Acest obiectiv de înaltă performanţă
adoptă cele mai recente tehnologii, precum acoperirea cu nanocristale,
acoperirea cu fluor şi diafragma electromagnetică – toate fiind premiere
pentru obiectivele în format DX. În modul Normal, sistemul de reducere
a vibraţiilor (VR) asigură un efect echivalent unui timp de expunere cu
4 stopuri* mai scurt. Beneficiind de capacitatea excelentă de redare şi de
portabilitate superioară, vă puteţi bucura de o fotografiere autentică în
timpul călătoriilor.

Cel mai echilibrat şi mai versatil obiectiv cu zoom normal pentru utilizatorii
pasionaţi ai aparatelor foto în format DX, cu o acoperire de zoom de
5,3×, care începe de la un unghi de câmp de 83° la 16 mm. Claritate
incredibilă, corp compact şi funcţie de reducere a vibraţiilor (VR) cu un
efect echivalent unui timp de expunere cu 3,5 stopuri* mai scurt, pentru a
asigura imagini mai stabile şi mai multe oportunităţi de fotografiere – de la
instantanee de zi cu zi, până la imagini documentare din călătorii.

16 mm 83°
85 mm 18°50’

16 mm 83°
80 mm 20°

Construcţie obiectiv: 17 elemente în 13 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,35 m
Raport de reproducere maxim: 0,22×
Dimensiune filtru ataşat: 72 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-75 / Husă CL-1218 (opţional)

Construcţie obiectiv: 17 elemente în 11 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,38 m
Raport de reproducere maxim: 0,21×
Dimensiune filtru ataşat: 67 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-39 / Husă CL-1015

Obiective cu zoom normal AF-P, echipate cu motor pas cu pas

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

DX

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

DX

(Când este retras)

Acest obiectiv cu zoom standard, compact şi uşor, de 3,1×, efectuează
operaţii AF rapide şi silenţioase, prin utilizarea unui motor pas cu pas
pentru acţionarea sistemului AF. Două lentile asferice minimizează
aberaţiile obiectivului, pentru îmbunătăţirea calităţii imaginii. Sistemul
de reducere a vibraţiilor (VR) asigură un efect echivalent unui timp de
expunere cu 4 stopuri* mai scurt. Unele setări ale obiectivului pot fi
reglate prin intermediul aparatului foto.

© Andrew Hancock

Fiind echipat cu un motor pas cu pas pentru acţionarea sistemului AF,
acest obiectiv cu zoom standard, compact şi uşor, de 3,1×, efectuează
operaţii AF rapide şi silenţioase. Două lentile asferice asigură performanţe
optice superioare, minimizând aberaţiile obiectivului. Beneficiind de un
sistem de setare care utilizează meniurile aparatului foto, unele setări ale
obiectivului pot fi reglate prin intermediul aparatului foto.

18 mm 76°
55 mm 28°50’

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

Fructificaţi fiecare oportunitate
de fotografiere graţie acoperirii zoom-ului dinamic
14

(Când este retras)

Construcţie obiectiv: 12 elemente în 9 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,25 m
Raport de reproducere maxim: 0,38×
Dimensiune filtru ataşat: 55 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-N106 (opţional) /
Husă CL-0815 (opţional)

18 mm 76°
55 mm 28°50’

(Când este retras)

: Elemente obiectiv asferice

Construcţie obiectiv: 12 elemente în 9 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,25 m
Raport de reproducere maxim: 0,38×
Dimensiune filtru ataşat: 55 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-N106 (opţional) /
Husă CL-0815 (opţional)

: Elemente de sticlă ED

* Conform standardelor CIPA. Valoarea se obţine când: obiectivele în format DX sunt ataşate la un aparat foto digital SLR în format DX, obiectivele compatibile în format FX sunt ataşate la un aparat foto
digital SLR în format FX şi obiectivele cu zoom sunt setate la poziţia telefotografică maximă.
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Obiectiv cu zoom normal, cu deschidere mare a
diafragmei, de f/2.8, cu o calitate excepţională a imaginii

Obiectiv cu zoom puternic și cu funcţie VR
pentru fotografii care lucrează în format DX

Zoom extrem de puternic cu VR, compact şi uşor

Obiective cu zoom normal accesibile şi clare

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

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

Acest obiectiv puternic, cu zoom normal de
aprox. 5,8×, vă permite să fotografiaţi aproape
orice subiect cu un singur obiectiv. Funcţia de
reducere a vibraţiilor (VR) cu un efect echivalent
unui timp de expunere cu 3,5 stopuri* mai scurt
asigură imagini mai stabile când fotografiaţi
în lumină scăzută sau când realizaţi imagini
telefotografice.

Acesta este obiectivul DX care oferă atât
o claritate excepţională cât și un efect
de bokeh foarte plăcut. Rezoluţia sa fină
asigură o redare excelentă a imaginii – de la
subiectele apropiate până la infinit – pentru a
satisface atât nevoile fotografilor profesionişti
cât și pe ale fotografilor entuziaşti care
apreciază calitatea imaginii.

17 mm 79°
55 mm 28°50’

18 mm 76°
105 mm 15°20’

Construcţie obiectiv: 15 elemente în 11 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,45 m
Raport de reproducere maxim: 0,20×
Dimensiune filtru ataşat: 67 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-32 / Husă CL-1018

Construcţie obiectiv: 14 elemente în 10 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,36 m (la 35 mm)
Raport de reproducere maxim: 0,20×
Dimensiune filtru ataşat: 77 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-31 / Husă CL-1120

Obiective cu zoom normal, în format DX,
remarcabil de compacte și de ușoare

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

(Când este retras)

Utilizarea unui mecanism de retragere
a obiectivului a permis realizarea unui corp
compact și ușor. Designul optic performant,
care include un element de obiectiv asferic,
oferă imagini de înaltă definiţie pe întregul
interval de zoom. Sistemul încorporat de
reducere a vibraţiilor (VR) asigură un efect
echivalent unui timp de expunere cu
4 stopuri* mai scurt. Beneficiind de o
distanţă de focalizare minimă de 0,25 m,
vă puteţi apropia mai mult de subiect.

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

: Aspherical lens elements

(Când este retras)

Construcţie obiectiv: 16 elemente în 12 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,48 m
Raport de reproducere maxim: 0,29×
Dimensiune filtru ataşat: 67 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-39 (opţional) /
Husă CL-1018

Construcţie obiectiv: 11 elemente în 8 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,28 m (AF); 0,25 m (MF)
Raport de reproducere maxim: 0,30× (AF); 0,36× (MF)
Dimensiune filtru ataşat: 52 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-45 (opţional) / Husă CL-0815
(opţional)

DX

Zoomul puternic, de aprox. 7,8× al acestui
obiectiv acoperă o gamă largă de distanţe
focale, de la unghi larg la telefotografiere.
Optica excepţională asigură imagini de înaltă
definiţie atunci când obiectivul este utilizat
împreună cu un aparat foto cu rezoluţie mare.
Funcţia încorporată de reducere a vibraţiilor (VR), care oferă un efect
echivalent unui timp de expunere cu 4 stopuri* mai scurt, compensează
în mod eficient tremuratul aparatului foto. Acest obiectiv este ideal pentru
fotografierea diferitelor scene din viaţa de zi cu zi sau pentru călătorii.

18 mm 76°
55 mm 28°50’

: ED glass elements

Construcţie obiectiv: 17 elemente în 12 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,45 m
Raport de reproducere maxim: 0,23×
Dimensiune filtru ataşat: 67 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-32 (opţional) /
Husă CL-1018

AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II DX
Un obiectiv pentru orice oportunitate. Acest
obiectiv incredibil de versatil are o acoperire de
zoom dinamic de aprox. 11×, de la cel mai larg
unghi de 76° până la valoarea telefotografică
maximă de 8°. Dispune, de asemenea, de
funcţia de reducere a vibraţiilor (VR) cu un efect
echivalent unui timp de expunere cu 3,5 stopuri* mai scurt, pentru
performanţe ridicate. Este perfect pentru atunci când călătoriţi cu bagaje
uşoare.
18 mm 76°
200 mm 8°

Construcţie obiectiv: 16 elemente în 12 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,5 m
Raport de reproducere maxim: 0,22×
Dimensiune filtru ataşat: 72 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-35 / Husă CL-1018

AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR © Kenta Aminaka
: Elemente obiectiv asferice

: Elemente de sticlă ED

* Conform standardelor CIPA. Valoarea se obţine când: obiectivele în format DX sunt ataşate la un aparat foto digital SLR în format DX, obiectivele compatibile în format FX sunt ataşate la un aparat foto
digital SLR în format FX şi obiectivele cu zoom sunt setate la poziţia telefotografică maximă.

16

24 mm 84°
85 mm 28°30’

Construcţie obiectiv: 16 elemente în 11 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,38 m
Raport de reproducere maxim: 0,22×
Dimensiune filtru ataşat: 72 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-63 / Husă CL-1118

Obiectiv în format DX,
cu VR şi zoom extrem de puternic, de 16,7×

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR DX
Cu toate că are o capacitate de zoom fără
precedent de aprox. 16,7×, acest obiectiv
oferă aceeaşi calitate superioară pe întregul
interval de zoom. Puteţi chiar să fotografiaţi
din mână la o distanţă focală supertelefotografică de 300 mm, datorită funcţiei
încorporate de reducere a vibraţiilor (VR),
care are un efect echivalent unui timp de
expunere cu 3,5 stopuri* mai scurt. Bucuraţivă de un obiectiv cu adevărat potrivit oricărei
situaţii, ideal pentru călătorii şi pentru
evenimente.

18 mm 76°
55 mm 28°50’

: Aspherical lens elements

Un obiectiv compact excelent, cu utilizare
generală, care funcţionează bine cu agilele
aparate foto în format FX. Acoperind intervalul
de zoom cel mai des utilizat, acest obiectiv
versatil poate fotografia o gamă largă de
subiecte, inclusiv peisaje, interioare, portrete şi
instantanee. Funcţia de reducere a vibraţiilor
(VR) cu un efect echivalent unui timp de
expunere cu 4 stopuri* mai scurt, îmbunătăţeşte acurateţea fotografierii
din mână, punându-vă la dispoziţie multe oportunităţi noi în situaţii cu
lumină scăzută.

18 mm 76°
300 mm 5°20’

Obiective versatile,
cu zoom puternic și o calitate excelentă a imaginii

DX

Acest obiectiv dispune de un corp compact
şi uşor, având o capacitate de zoom
impresionantă (aprox. 16,7×). Trei elemente
din sticlă ED şi trei elemente asferice
contribuie la obţinerea unor performanţe
optice superioare. Sistemul de reducere a
vibraţiilor (VR) asigură un efect echivalent
unui timp de expunere cu 4 stopuri* mai
scurt. Acest obiectiv cu zoom foarte puternic
este bine echilibrat şi, odată montat pe
aparatul foto, este capabil să înregistreze
o gamă variată de subiecte.

18 mm 76°
300 mm 5°20’

AF Zoom-NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF
Acoperind intervalul de zoom cel mai des
utilizat, acest obiectiv oferă un echilibru
extraordinar între rezoluţia fină şi gradaţiile
line de tonuri. Fotografierea macro AF de
până la 1/2× este un alt avantaj important

24 mm 84°
85 mm 28°30’

Construcţie obiectiv: 15 elemente în 11 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,5 m (0,21 m pentru macro)
Raport de reproducere maxim: 0,17× (0,50× în 85 mm pentru
macro)
Dimensiune filtru ataşat: 72 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-25 / Husă CL-S2 (opţional)

Construcţie obiectiv: 19 elemente în 14 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,45 m (la 300 mm)
Raport de reproducere maxim: 0,31×
Dimensiune filtru ataşat: 77 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-58 / Husă CL-1120

Obiectiv practic cu zoom normal,
VR şi acoperire cu nanocristale

Obiectiv cu zoom de 11×, versatil şi puternic, cu VR

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

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

Acest obiectiv versatil cu zoom de 5× asigură
o calitate extraordinară a imaginii la orice
diafragmă sau distanţă focală, în timp ce
acoperirea cu nanocristale minimizează
efectele nedorite precum formele dublate
sau petele luminoase. Deşi încorporează
funcţia de reducere a vibraţiilor (VR), care
oferă un efect echivalent unui timp de expunere cu 3,5 stopuri* mai scurt,
corpul obiectivului este subţire şi compact. Un obiectiv cu zoom standard
incredibil de util şi de valoros pentru utilizatorii formatului FX.

24 mm 84°
120 mm 20°20’

Construcţie obiectiv: 17 elemente în 13 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,45 m
Raport de reproducere maxim: 0,23×
Dimensiune filtru ataşat: 77 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-53 / Husă CL-1218

Un obiectiv cu zoom puternic, optimizat
pentru aparatele foto în format FX. Acest
obiectiv asigură claritate de excepţie pentru
un interval de zoom extins, menţinând o
diafragmă de f/5.6 la extrema telefotografică.
Funcţia încorporată de reducere a vibraţiilor
(VR) compensează mișcarea aparatului foto
cu până la 3,5 stopuri*. Un obiectiv zoom
extrem de versatil, potrivit pentru călătorii şi
activităţi în aer liber.

28 mm 75°
300 mm 8°10’

Construcţie obiectiv: 19 elemente în 14 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,5 m
Raport de reproducere maxim: 0,31×
Dimensiune filtru ataşat: 77 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-50 / Husă CL-1120
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O B I E C T I V E N I K K O R F CU
ZOOM TELEFOTOGRAFIC
Un obiectiv cu zoom telefotografic poate mări potenţialul dumneavoastră creativ şi compoziţional.
Cu distanţe focale mai lungi, profunzimi de câmp scăzute şi efect dramatic de compresie telefotografică,
puteţi fotografia o gamă largă de subiecte în moduri în care puţine obiective pot. În plus, multe dintre aceste
obiective dispun de funcţia de reducere a vibraţiilor (VR) pentru a controla tremuratul aparatului foto, astfel
că vă puteţi aştepta la cadre mai clare ale subiectelor dumneavoastră aflate la distanţă telefotografică.

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

© Kate Hopewell-Smith

Obiectiv cu deschidere mare a diafragmei cu zoom
normal, de înaltă performanţă, cu un element
asferic din sticlă ED

Un obiectiv cu zoom standard deosebit de fiabil şi
incredibil de echilibrat

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

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

Obiectiv cu zoom normal de 2,9×, cu VR şi diafragmă maximă fixă f/2.8. Este
prevăzut cu un element asferic din sticlă ED – o premieră pentru obiectivele
NIKKOR, elemente din sticlă ED şi elemente de obiectiv HRI, plus acoperire cu
nanocristale pentru obţinerea unor excelente performanţe optice şi furnizează
imagini de înaltă rezoluţie, cu efect de estompare natural. Sistemul evoluat de
reducere a vibraţiilor (VR) asigură un efect echivalent unui timp de expunere
cu 4 stopuri* mai scurt. Beneficiază de o funcţie AF mai precisă și la o viteză
mai mare, în timp ce controlul stabil al expunerii automate (AE) este realizat
chiar şi în timpul fotografierii continue rapide, prin adoptarea unui mecanism
electromagnetic pentru diafragmă. Acoperirea cu fluor este aplicată pe
suprafeţele extreme frontală şi posterioară ale obiectivului, pentru o întreţinere
uşoară. Corpul foarte durabil este conceput pentru a face faţă cerinţelor
profesioniștilor în medii de fotografiere provocatoare, păstrând nivelul superior
de operabilitate şi confortul manevrării.

Cu o diafragmă constantă de f/2.8, sticla NIKKOR din acest obiectiv oferă
atât rezoluţie fină, cât şi reprezentare naturală. Perfect pentru aparatele
foto în format FX şi senzorul acestora de mai mari dimensiuni. În plus,
acoperirea cu nanocristale previne apariţia efectelor de forme dublate
şi pete luminoase în lumină dură. Premiat pentru fiabilitate şi calitatea
de ansamblu a imaginii, acesta este unul dintre obiectivele preferate ale
profesioniştilor pasionaţi.

24 mm 84°
70 mm 34°20’

© Jaanus Ree

Construcţie obiectiv: 15 elemente în 11 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,38 m (în intervalul
35-50 mm)
Raport de reproducere maxim: 0,26×
Dimensiune filtru ataşat: 77 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-40 / Husă CL-M3

24 mm 84°
70 mm 34°20’

Construcţie obiectiv: 20 elemente în 16 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,38 m (în intervalul
35-50 mm), 0,41 m (în intervalul 24, 28, 70 mm)
Raport de reproducere maxim: 0,28×
Dimensiune filtru ataşat: 82 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-74 / Husă CL-M3

: Elemente obiectiv asferice

: Elemente de sticlă ED

: Element asferic din sticlă ED
* Conform standardelor CIPA. Valoarea se obţine când: obiectivele în format DX sunt ataşate la un
aparat foto digital SLR în format DX, obiectivele compatibile în format FX sunt ataşate la un aparat
foto digital SLR în format FX şi obiectivele cu zoom sunt setate la poziţia telefotografică maximă.
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Prindeţi momentul decisiv
şi surprindeţi acţiunea de la distanţă

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR
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Teleobiectiv cu zoom, prevăzut cu mecanism retractabil

Zoom accesibil pentru telefotografiere clară

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

Dispunând de o plajă versatilă de distanţe
focale, de 55-200 mm şi de o diafragmă
maximă de f/4-5.6, acest teleobiectiv cu
zoom adoptă un mecanism de retragere a
cilindrului, pentru a se obţine o dimensiune
remarcabil de compactă. Sistemul de
reducere a vibraţiilor (VR) asigură un efect
echivalent unui timp de expunere cu
4 stopuri* mai scurt. Fiind prevăzut cu un
element din sticlă ED, asigură performanţe
optice superioare, cu aberaţii cromatice
minime.

55 mm 28°50’
200 mm 8°

Construcţie obiectiv: 13 elemente în 9 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 1,1 m
Raport de reproducere maxim: 0,23×
Dimensiune filtru ataşat: 52 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-37 (opţional) /
Husă CL-0915 (opţional)

DX

Acest obiectiv cu zoom practic permite
utilizatorilor de formate DX să atingă supertelefotografierea la 300 mm şi să realizeze
cu uşurinţă imagini clare, datorită funcţiei
încorporate de reducere a vibraţiilor (VR),
care oferă un efect echivalent cu unui timp
de expunere cu 3 stopuri* mai scurt. În plus,
noul element HRI (indice mare de refracţie)
– o premieră pentru gama NIKKOR – asigură
imagini clare cu un contrast ridicat, indiferent de
diafragmă sau de distanţa focală şi contribuie la
micşorarea corpului obiectivului. Ideal pentru
călătorii şi evenimente.

55 mm 28°50’
300 mm 5°20’

Îmbunătăţite semnificativ:
teleobiective esenţiale pentru un profesionist

Obiectiv cu zoom de telefotografie AF-P accesibil

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

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

Acest teleobiectiv cu zoom portabil este util într-o gamă largă de scenarii
de fotografiere, cum ar fi instantaneele şi fotografia sportivă. Acoperirea
cu nanocristale reduce formele dublate şi petele luminoase, în timp
ce sistemul de reducere a vibraţiilor (VR) minimizează efectele mişcării
aparatului foto, permiţând fotografierea cu un timp de expunere cu până
la 4 stopuri* mai scurt. Posibilitatea de a surprinde imagini close-up este
un avantaj suplimentar.

Acest obiectiv obţine calitatea imaginii, performanţa şi portabilitatea
într-un mod bine echilibrat. Cel mai recent design optic, care include un
element de sticlă ED, oferă imagini de înaltă rezoluţie pe întregul interval
de zoom. Sistemul VR încorporat (efect echivalent unui timp de expunere
cu 4.5 stopuri* mai scurt) include modul Sport, care este eficient în special
când se fotografiază subiecte în mişcare. Controlul stabil al funcţiei AE este
obţinut prin adoptarea unui mecanism de diafragmă electromagnetică.

Construcţie obiectiv: 17 elemente în 11 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 1,4 m
Raport de reproducere maxim: 0,27×
Dimensiune filtru ataşat: 58 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-57 / Husă CL-1020
70 mm 34°20’
200 mm 12°20’

Construcţie obiectiv: 20 elemente în 14 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 1,0 m
Raport de reproducere maxim: 0,27×
Dimensiune filtru ataşat: 67 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-60 / Husă CL-1225 /
Colier pentru trepied RT-1 (opţional)

Teleobiectiv cu zoom, cu deschidere mare a diafragmei,
agil şi fiabil, pentru profesionişti

70 mm 34°20’
300 mm 8°10'

Construcţie obiectiv: 18 elemente în 14 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 1,2 m
Raport de reproducere maxim: 0,25×
Dimensiune filtru ataşat: 67 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-82 / Husă CL-1022

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

Acest teleobiectiv cu zoom, cu deschidere mare a diafragmei, de f/2.8 şi
cu o greutate redusă remarcabilă, permite fotografierea agilă în diverse
situaţii. Componentele mobile şi alte secţiuni sunt etanşate, pentru a
maximiza rezistenţa la praf şi la picăturile de apă. Performanţele optice
îmbunătăţite se datorează unui sistem optic nou dezvoltat şi utilizării
fluorinei, sticlei ED, lentilelor HRI şi acoperirii cu nanocristale. Sistemul VR,
care asigură un efect echivalent unui timp de expunere cu 4 stopuri* mai
scurt în modul Normal, oferă, de asemenea, modul Sport şi performanţe
îmbunătăţite imediat după pornirea alimentării. Performanţele sistemului
AF şi ale funcţiei de urmărire AF au fost îmbunătăţite, în timp ce controlul
AE stabil este obţinut prin adoptarea unui mecanism de diafragmă
electromagnetică. Distanţa minimă de focalizare este mai scurtă, iar
raportul de reproducere maxim este crescut, ducând la obţinerea unei
expresii fotografice similare fotografierii close-up. Operabilitatea cursivă
este asigurată de ergonomia optimizată, cu patru butoane cu funcţii de
focalizare.

70 mm 34°20’
200 mm 12°20’

Construcţie obiectiv: 22 elemente în 18 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 1,1 m
Raport de reproducere maxim: 0,21×
Dimensiune filtru ataşat: 77 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-78 / Husă CL-M2

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

* Conform standardelor CIPA. Valoarea se obţine când: obiectivele în format DX sunt ataşate la un
aparat foto digital SLR în format DX, obiectivele compatibile în format FX sunt ataşate la un aparat
foto digital SLR în format FX şi obiectivele cu zoom sunt setate la poziţia telefotografică maximă.
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: Elemente de sticlă ED

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

: Elemente de fluorină

21

Obiective cu zoom pentru telefotografie AF-P, cu sticlă ED

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

Fiind echipat cu un motor pas cu pas pentru acţionarea sistemului
AF, acest obiectiv cu zoom pentru telefotografie, compact şi uşor, de
4,3×, permite operaţii AF rapide şi silenţioase. Un element din sticlă
ED contribuie la obţinerea unor imagini de înaltă calitate, cu aberaţie
cromatică minimă. Sistemul integrat de reducere a vibraţiilor (VR) asigură
un efect echivalent unui timp de expunere cu 4 stopuri* mai scurt. Unele
setări ale obiectivului pot fi efectuate prin intermediul aparatului foto.

Compact şi uşor, acest obiectiv cu zoom pentru telefotografie, de 4,3×,
efectuează operaţii AF rapide şi silenţioase. Utilizarea unui element din
sticlă ED contribuie la obţinerea unor imagini de înaltă calitate, cu aberaţie
cromatică minimă. Unele setări ale obiectivului pot fi efectuate prin
intermediul aparatului foto.

70 mm 22°50’
300 mm 5°20’

DX

70 mm 22°50’
300 mm 5°20’

Construcţie obiectiv: 14 elemente în 10 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 1,1 m
Raport de reproducere maxim: 0,22×
Dimensiune filtru ataşat: 58 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-77 (opţional) /
Husă CL-1020 (opţional)

Construcţie obiectiv: 14 elemente în 10 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 1,1 m
Raport de reproducere maxim: 0,22×
Dimensiune filtru ataşat: 58 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-77 (opţional) /
Husă CL-1020 (opţional)

Teleobiectiv cu zoom, compact şi accesibil,
cu o distanţă focală mare, de până la 300 mm

AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED

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

Diafragmă constantă f/2.8
cu elemente optice deosebite şi bokeh extraordinar

Teleobiectiv cu zoom puternic, până la 400 mm şi funcţie VR

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

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

Acest obiectiv performant cu zoom are o diafragmă constantă de f/2.8 în
întregul interval de zoom, oferind cadrelor dumneavoastră telefotografice
un frumos efect de bokeh pe fundal. Vă puteţi aştepta la reproducerea
remarcabilă a imaginii în cele mai fine detalii, chiar şi când fotografiaţi în
spaţii deschise. Fotografierea close-up cu AF este de asemenea posibilă,
permiţându-vă să focalizaţi şi să declanșaţi de la 1,5 m.

Acest teleobiectiv cu zoom de 5× este ideal pentru fotografierea
evenimentelor sportive, a păsărilor sălbatice, a aparatelor de zbor
şi a peisajelor. Performanţa optică superioară se datorează în parte
elementului de sticlă super ED şi celor patru elemente de sticlă ED,
precum şi stratului de acoperire cu nanocristale. Funcţia de reducere a
vibraţiilor (VR) oferă un efect echivalent utilizării unui timp de expunere
cu 4 trepte* mai scurt.

Indiferent dacă fotografiaţi în format DX sau
în format FX, acest obiectiv cu zoom, mic şi
portabil, oferă o versatilitate impresionantă,
cu o distanţă focală relativ lungă la capătul
telefotografic, de 300 mm. Intervalul de zoom
de aprox. 4,3× şi funcţia de reducere a
vibraţiilor (VR) cu un efect echivalent unui timp
de expunere cu
2,5 stopuri* mai scurt îl fac cu atât mai util pentru majoritatea
oportunităţilor de telefotografiere.
70 mm 34°20’
300 mm 8°10’

Construcţie obiectiv: 17 elemente în 12 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 1,5 m
Raport de reproducere maxim: 0,24×
Dimensiune filtru ataşat: 67 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-36 / Husă CL-1022

80 mm 30°10'
200 mm 12°20'

Construcţie obiectiv: 16 elemente în 11 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 1,8 m (1,5 m pentru macro)
Raport de reproducere maxim: 0,13× (0,17× pentru macro)
Dimensiune filtru ataşat: 77 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-7 (opţional) / Husă CL-43A

: Elemente de sticlă ED

80 mm 30°10'
400 mm 6°10'

Construcţie obiectiv: 20 elemente în 12 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 1,75 m (AF); 1,5 m (MF)
Raport de reproducere maxim: 0,17× (AF); 0,19× (MF)
Dimensiune filtru ataşat: 77 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-65 / Husă CL-M2

: Element din sticlă super ED

* Conform standardelor CIPA. Valoarea se obţine când: obiectivele în format DX sunt ataşate la un
aparat foto digital SLR în format DX, obiectivele compatibile în format FX sunt ataşate la un aparat
foto digital SLR în format FX şi obiectivele cu zoom sunt setate la poziţia telefotografică maximă.

AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR © Chris McLennan
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O B I E C T I V E N I K K O R F CU
DISTANŢĂ FOCALĂ FIXĂ

Obiectiv cu zoom de super-telefotografie cu teleconvertor
de 1,4× încorporat, pentru o calitate superioară a imaginii,
o agilitate crescută şi înaltă funcţionalitate

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

Obiectivele cu distanţă focală fixă nu oferă numai claritate extraordinară. Această gamă accesibilă de obiective
cu diafragmă luminoasă oferă, de asemenea, o modalitate facilă de a fotografia fundaluri cu bokeh frumos
Acest obiectiv cu zoom de super-telefotografie, cu interval de distanţe
focale cuprins între 180 mm şi 400 mm (între 252 mm şi 560 mm când se
utilizează teleconvertorul încorporat), oferă o agilitate foarte bună, care îl
face ideal pentru fotografierea evenimentelor sportive şi a naturii sălbatice.
Având o lentilă din fluorină şi fiind construit din aliaj de magneziu, are o
greutate redusă, de aprox. 3.500 g. Toate componentele şi comenzile au
fost proiectate cu grijă, pentru a asigura o operabilitate superioară şi o
fotografiere mai confortabilă. Performanţele optice obţinute cu o lentilă din
fluorină şi opt lentile din sticlă ED valorifică întregul potenţial al aparatelor
foto digitale cu un număr mare de megapixeli. Un sistem evoluat de
reducere a vibraţiilor (VR) include modul SPORT, care este eficient în special
când se fotografiază subiecte care se mişcă rapid şi în mod neregulat.
Structura superioară rezistentă la praf şi la picături de apă, precum şi
acoperirea cu fluor de la Nikon asigură o fiabilitate îmbunătăţită.
Fără teleconvertor încorporat

Cu teleconvertor încorporat

180 mm 13°40'
400 mm 6°10'

Fără teleconvertor încorporat

252 mm 9°50'
560 mm 4°30'

şi permit o mai mare varietate de oportunităţi de fotografiere în lumină scăzută. De la unghiul super larg
de 14 mm până la cel super telefotografic de 800 mm, gama de obiective NIKKOR cu distanţă focală fixă dă
personalitate distinctă imaginilor dumneavoastră.
AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR © Richard Peters

Super-teleobiectiv cu zoom,
cu performanţe optice extraordinare şi VR

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

Cu teleconvertor încorporat

Construcţie obiectiv: 27 elemente în 19 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 2,0 m
Raport de reproducere maxim: 0,25× (la 400 mm), 0,36× (la 500 mm)
Dimensiune filtru ataşat: 40,5 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HK-41 / Husă CL-L2

Acest super-teleobiectiv cu zoom acoperă un interval de distanţe
focale de 200-500 mm cu o diafragmă maximă fixă de f/5.6. Adoptarea
elementelor din sticlă ED asigură performanţe optice superioare, cu
aberaţii cromatice minime, pe întregul interval de zoom. În modul Normal,
sistemul de reducere a vibraţiilor (VR) asigură un efect echivalent unui
timp de expunere cu 4,5 stopuri* mai scurt. Modul Sport este adoptat
ca o opţiune a modului VR, pentru a face faţă mişcărilor rapide. Controlul
stabil al expunerii automate (AE) este asigurat chiar şi în timpul fotografierii
continue rapide, prin intermediul mecanismului electromagnetic pentru
diafragmă, ce permite fotografierea pasărilor sălbatice și a avioanelor în
zbor.

Super-teleobiectiv de top cu zoom,
pentru proiecte extrem de importante

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

© Drew Gurian
200 mm 12°20'
500 mm 5°

Acest obiectiv cu interval de zoom de 200-400 mm are o diafragmă fixă de
f/4 şi oferă calitatea exclusivă NIKKOR. Ideal pentru fotografii care doresc să
menţină mărimea echipamentului la minimum atunci când realizează proiecte
de super-telefotografie care necesită o calitate extraordinară a imaginii.
Acoperirea cu nanocristale şi funcţia de reducere a vibraţiilor (VR) cu un
efect echivalent utilizării unui timp de expunere cu 3 stopuri* mai scurt oferă
capacităţi suplimentare, contribuind la obţinerea unor imagini clare în condiţii
dificile.

Construcţie obiectiv: 19 elemente în 12 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 2,2 m
Raport de reproducere maxim: 0,22×
Dimensiune filtru ataşat: 95 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-71 / Husă CL-1434

200 mm 12°20'
400 mm 6°10'

Construcţie obiectiv: 24 elemente în 17 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 2 m (AF); 1,95 m (MF)
Raport de reproducere maxim: 0,26× (AF); 0,27× (MF)
Dimensiune filtru ataşat: 52 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HK-30 / Husă CL-L2
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: Elemente de sticlă ED

: Elemente de fluorină

* Conform standardelor CIPA. Valoarea se obţine când: obiectivele în format DX sunt ataşate
la un aparat foto digital SLR în format DX, obiectivele compatibile în format FX sunt ataşate
la un aparat foto digital SLR în format FX şi obiectivele cu zoom sunt setate la poziţia
telefotografică maximă.

Creaţi reprezentări personale,
utilizând o perspectivă unică

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

25

Perspective dinamice obţinute cu unghi ultra-larg

Optică superbă şi diafragmă cu deschidere mare f/1.4
pentru efect minunat de bokeh

Obiectiv cu unghi larg, cu deschidere mare a diafragmei,
pentru portrete şi peisaje

AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED

AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED

Cel mai mare avantaj al acestui obiectiv cu
unghi larg versatil este efectul de bokeh
minunat la diafragma f1/4 cu un unghi de
vizualizare de 84°. Designul optic dezvăluie
detalii rafinate cu un nivel scăzut al aberaţiei.
În plus, acoperirea cu nanocristale atenuează
eficient efectele de forme dublate şi petele
luminoase în condiţii de iluminare dură.

La 14 mm, acest obiectiv acoperă un unghi
extrem de larg de vizualizare de 114°, realizând
cadre cuprinzătoare, cu perspective exagerate,
ceea ce-l face ideal pentru fotografierea
clădirilor mari, interioarelor înguste sau
peisajelor naturale vaste.

84°

114°

Construcţie obiectiv: 14 elemente în 12 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,2 m
Raport de reproducere maxim: 0,15×
Dimensiune filtru ataşat: Tip ataşament posterior
Accesorii: Parasolar fix / Husă CL-S2

Construcţie obiectiv: 12 elemente în 10 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,25 m
Raport de reproducere maxim: 0,18×
Dimensiune filtru ataşat: 77 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-51 / Husă CL-1118

Obiectiv cu deschidere mare a diafragmei, cu unghi larg,
compact şi uşor, cu o calitate înaltă a imaginii

AF NIKKOR 20mm f/2.8D
Cu o perspectivă dinamică şi o profunzime
extraordinară a câmpului, acest obiectiv de
20 mm asigură claritate de la o margine la alta a
cadrului şi un nivel scăzut al distorsiunilor atunci
când fotografiaţi interioare sau peisaje. Optică
superbă şi design compact (aprox. 270 g).

Cu un unghi de câmp similar cu câmpul de vizualizare uman, poate fi
reprodusă întinderea naturală a spaţiului şi a profunzimii. Diafragma
maximă de f/1.4 contribuie la obţinerea unui efect de bokeh intens şi
frumos. Două elemente din sticlă ED şi trei lentile asferice minimizează
diferitele tipuri de aberaţii. Acoperirea cu nanocristale controlează
efectiv formele dublate şi petele luminoase, pentru obţinerea unor
imagini clare. Corpul este proiectat pentru a asigura rezistenţa la praf şi
la picăturile de apă, în timp ce acoperirea cu fluor este aplicată pentru a
facilita întreţinerea.

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

Obiectiv normal cu unghi larg pentru uz general

AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED

75°

AF NIKKOR 28mm f/2.8D

Construcţie obiectiv: 14 elemente în 11 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,28 m.
Raport de reproducere maxim: 0,17×
Dimensiune filtru ataşat: 77 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-83 / Husă CL-1118

94°

Construcţie obiectiv: 12 elemente în 9 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,25 m
Raport de reproducere maxim: 0,12×
Dimensiune filtru ataşat: 62 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-4 (opţional) / Husă
CL-S2 (opţional)

Obiectiv compact, cu unghi ultra-larg,
pentru perspective elaborate

Un obiectiv fix, cu deschidere mare a diafragmei, cu unghi larg, compact
şi uşor, care poate crea un efect de estompare naturală utilizând
diafragma maximă f/1.8. Fiind prevăzut cu acoperire cu nanocristale,
cu elemente din sticlă ED şi cu elemente de obiectiv asferice, oferă
performanţe optice superioare, cu efecte minime de forme dublate
şi de aberaţii cromatice. Cele mai recente tehnologii de design optic
permit obţinerea unei rezoluţii superioare până la marginile cadrului.
Ideal pentru fotografierea peisajelor vaste.

Cu acest obiectiv de 20 mm puteţi realiza
perspective fotografice cu profunzime de câmp
redusă obţinută la diafragma maximă f/1.8.
Cea mai recentă tehnologie de design optic
oferă rezoluţii înalte şi reproducerea superbă
a luminilor punctiforme, minimizând totodată
aberaţiile cromatice. Elementele din sticlă ED
şi acoperirea cu nanocristale asigură o calitate
superioară a imaginii. O alegere excelentă
pentru fotografii de peisaje şi de interior.

Construcţie obiectiv: 13 elemente în 11 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,2 m
Raport de reproducere maxim: 0,23×
Dimensiune filtru ataşat: 77 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-72 / Husă CL-1015

74°

Construcţie obiectiv: 6 elemente în 6 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,25 m
Raport de reproducere maxim: 0,17×
Dimensiune filtru ataşat: 52 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HN-2 (opţional) /
Husă CL-0715 (opţional)

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

Construcţie obiectiv: 12 elemente în 9 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,23 m
Raport de reproducere maxim: 0,20×
Dimensiune filtru ataşat: 72 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-76 / Husă CL-1015

Obiectiv fix cu f/1.8 și claritate incredibilă
pentru utilizatorii formatului DX
Obiectiv normal cu unghi larg pentru uz general

AF NIKKOR 24mm f/2.8D
Compact şi accesibil, acest obiectiv
superangular oferă imagini clare cu o
perspectivă deosebită. Ideal pentru peisaje,
călătorii, portrete și nu numai.

94°

84°

Construcţie obiectiv: 9 elemente în 9 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,3 m
Raport de reproducere maxim: 0,11×
Dimensiune filtru ataşat: 52 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HN-1 (opţional) /
Husă CL-0715 (opţional)
: Elemente obiectiv asferice

Obiectiv cu deschidere mare a diafragmei, f/1.8, cu unghi
larg, claritate extraordinară şi efect de bokeh de calitate

84°

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
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Acest obiectiv cu unghi larg, uşor, compact şi convenabil, vă permite să
vă apropiaţi la o distanţă de 0,25 m păstrând o perspectivă naturală. Un
obiectiv extraordinar pentru aproape orice subiect ce poate fi încadrat
cu un unghi larg.

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Obiectivul este proiectat să utilizeze la maxim tehnologiile aparatelor
foto cu rezoluţie mare, asigurând o claritate extraordinară. Acoperirea
cu nanocristale reduce efectele de forme dublate şi petele luminoase,
pentru a îmbunătăţi şi mai mult claritatea imaginii.

75°

Construcţie obiectiv: 11 elemente în 9 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,25 m
Raport de reproducere maxim: 0,21×
Dimensiune filtru ataşat: 67 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-64 / Husă CL-0915

DX

Optimizat pentru aparatele foto în format DX, acest
obiectiv asigură claritatea extraordinară şi efectul fin
de bokeh pe care le aşteptaţi de la un obiectiv fix,
fiind în special potrivit pentru portrete. Diafragma
luminoasă asigură mai multe oportunităţi de
fotografiere în lumină scăzută.

44°

Construcţie obiectiv: 8 elemente în 6 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,3 m
Raport de reproducere maxim: 0,16×
Dimensiune filtru ataşat: 52 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-46 / Husă CL-0913

: Elemente de sticlă ED

27

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

© Toshiya Hagihara

Obiectiv cu unghi larg și f/1.4, cu o claritate extraordinară

Obiectiv cu deschidere mare a diafragmei, cu unghi larg,
compact şi uşor, de înaltă rezoluţie

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G © Noriyuki Yuasa

Obiectiv normal cu unghi larg pentru uz general

Diafragmă larg deschisă f/1.4
pentru claritate şi bokeh extraordinare

AF NIKKOR 35mm f/2D

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
Vă puteţi aştepta la calitate extraordinară a imaginii,
claritate de la o margine la cealaltă cadrului şi
contrast ridicat indiferent de diafragmă sau de
distanţa de focalizare. O diafragmă maxim deschisă
de f/1.4 nu numai că va crea un efect atractiv de
bokeh cu ajutorul celor 9 lamele circulare, dar oferă
de asemenea performanţe extraordinare în lumină
scăzută. Ideal pentru portrete, peisaje, călătorii și nu
numai.

Diafragma cu deschidere mare f/2 facilitează
fotografierea în condiţii de iluminare scăzută,
asigurând imagini clare şi contrast ridicat de la infinit
la close-up. O alegere extraordinară pentru peisaje şi
portrete în natură, cu o profunzime mare de câmp
sau cu efect frumos de bokeh pe fundal.

46°

62°

Construcţie obiectiv: 6 elemente în 5 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,25 m
Raport de reproducere maxim: 0,23×
Dimensiune filtru ataşat: 52 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HN-3 (opţional) / Husă
CL-0715 (opţional)

Obiectivul legendar 35 mm f/1.4 cu focalizare manuală a fost transformat,
cu ajutorul celor mai recente tehnologii digitale, într-un obiectiv AF-S.
Acest obiectiv oferă un nivel remarcabil al corecţiei aberaţiilor cromatice
pentru a asigura imagini extraordinare, chiar şi atunci când diafragma este
maxim deschisă. Acoperirea cu nanocristale reduce drastic aberaţiile
cromatice în timpul fotografierii în unghi larg, atunci când posibilitatea
apariţiei acestor efecte este crescută. O alegere extraordinară pentru
natură, peisaj, scene de noapte şi astrofotografie.

Acest obiectiv fix, cu unghi larg, realizează reproducerea superioară
a luminilor punctiforme. Puterea mare de rezoluţie şi capacitatea de
reproducere precisă ale acestui obiectiv vă permit să obţineţi o expresie
artistică impresionantă, utilizând efectul de bokeh natural şi frumos atât
pentru prim-plan, cât şi pentru fundal. Este ideal pentru scene diverse,
precum peisaje de zi sau de noapte şi portrete.

Construcţie obiectiv: 11 elemente în 8 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,25 m
Raport de reproducere maxim:0,23×
Dimensiune filtru ataşat: 58 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-70 / Husă CL-0915

Construcţie obiectiv: 10 elemente în 7 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,3 m
Raport de reproducere maxim: 0,19×
Dimensiune filtru ataşat: 67 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-59 / Husă CL-1118
Aspherical lens elements

: Elemente obiectiv asferice

: Elemente de sticlă ED

AF NIKKOR 50mm f/1.4D
Acest obiectiv oferă o construcţie optică de calitate
şi o diafragmă maxim deschisă de f/1.4, asigurând o
superbă rezoluţie şi reproducere a culorii. Un obiectiv
normal accesibil, pentru detalii fine şi imagini cu
bokeh extraordinar.

63°

63°
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Construcţie obiectiv: 8 elemente în 7 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,45 m
Raport de reproducere maxim: 0,14×
Dimensiune filtru ataşat: 58 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-47 / Husă CL-1013

ED glass elements

46°

Construcţie obiectiv: 7 elemente în 6 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,45 m
Raport de reproducere maxim: 0,14×
Dimensiune filtru ataşat: 52 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-2 (opţional) /
Husă CL-0715 (opţional)
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Obiective de telefotografie de distanţă medie,
optime pentru portrete

AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

Dispunând de un sistem optic reproiectat, cu acoperire cu nanocristale,
acest obiectiv moşteneşte diafragma larg deschisă f/1.4 şi rotunjită cu
nouă lamele, pentru un bokeh extraordinar. În plus, mecanismul de
acţionare MF nou proiectat reduce întârzierea focalizării şi permite o
operare uşoară în modul M/A. Aşteptaţi-vă la imagini clare, dar naturale
pentru portrete, indiferent dacă este vorba de proiecte de studio sau de
proiecte comerciale realizate în aer liber.

28°30'

Construcţie obiectiv: 10 elemente în 9 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,85 m
Raport de reproducere maxim: 0,11×
Dimensiune filtru ataşat: 77 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-55 / Husă CL-1118

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G © Ryo Ohwada
AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

Obiectiv normal cu deschidere mare a diafragmei,
proiectat pentru Nikon Df

Obiective fixe incredibil de clare, compacte şi accesibile

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

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

© Cherie Stenberg Coté

Obiectiv normal cu deschidere mare a diafragmei,
cu o capacitate de redare impresionantă

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

Acest obiectiv fix asigură reproducerea impresionantă a scenei, cu
rezoluţie ridicată şi bokeh plăcut. Chiar și la diafragmă maxim deschisă
imaginile subiectelor aflate la distanţă pot fi înregistrate cu claritate şi
contrast ridicate. Spoturile de lumină situate la infinit sunt reproduse
frumos ca imagini punctiforme, chiar şi cu diafragma setată la maxim.
În plus, obiectivul a fost conceput astfel încât să ofere un bokeh
cu caracteristici elaborate ce reproduc subiectele în mod atractiv,
obţinându-se imagini cu profunzime naturală. Capacitatea superioară
de redare, care realizează doi factori contradictorii permite un nou tip
de creativitate fotografică. Cu toate aceste avantaje, acest obiectiv este
distinctiv în gama NIKKOR.

Un obiectiv fix accesibil pentru portrete, atât pentru formatul FX, cât
şi pentru formatul DX. Cu diafragma larg deschisă f/1.8 şi un nou design
optic, acest obiectiv asigură detalii incredibile şi bokeh de calitate într-un
corp uimitor de uşor şi de compact. Mai mult decât atât, motorul său
Silent Wave Motor (SWM) permite o focalizare mai silenţioasă şi mai
cursivă.

Un corp remacabil de uşor şi compact, ţinând
cont de diafragma cu deschidere maximă
de f/1.8 şi de motorul SWM încorporat care
permite focalizarea automată lină. Acest
obiectiv dispune de un sistem optic nou
care include un element asferic, asigurând o
claritate extraordinară şi un bokeh de calitate.
O alegere excelentă pentru portrete, natură
moartă, scene în lumină scăzută şi nu numai.
Obiectivul actual de 50 mm, cu diafragmă f/1.8G, a fost reproiectat, pentru
a se potrivi cu aspectul modelului Nikon Df, cel mai mic şi mai uşor aparat
foto în format FX, precum şi pentru a-i maximiza performanţa optică
avansată şi portabilitatea superioară. Aducând un omagiu obiectivelor
clasice cu focalizare manuală, designul exterior al acestuia are un finisaj cu
aspect de piele, un inel argintiu din aluminiu şi un inel de focalizare zimţat,
care corespund elementelor de design ale modelului Df.

47°

47°

Construcţie obiectiv: 7 elemente în 6 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,45 m
Raport de reproducere maxim: 0,15×
Dimensiune filtru ataşat: 58 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-47 / Husă CL-1013

AF NIKKOR 50mm f/1.8D

Construcţie obiectiv: 7 elemente în 6 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,45 m
Raport de reproducere maxim: 0,15×
Dimensiune filtru ataşat: 58 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HR-47 / Husă CL-1013

Asigurând o redare naturală a imaginii şi
claritate excepţională, acest obiectiv extrem
de compact şi uşor cântăreşte aprox. 155 g,
făcându-l lejer de transportat pentru aproape
orice oportunitate de fotografiere.

: Aspherical lens elements

28°30'

Construcţie obiectiv: 9 elemente în 9 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,8 m
Raport de reproducere maxim: 0,12×
Dimensiune filtru ataşat: 67 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-62 / Husă CL-1015

40°50'
46°

: Elemente obiectiv asferice
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Construcţie obiectiv: 6 elemente în 5 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,45 m
Raport de reproducere maxim: 0,15×
Dimensiune filtru ataşat: 52 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HR-2 (opţional) / Husă CL-0715
(opţional)

Construcţie obiectiv: 9 elemente în 6 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,58 m
Raport de reproducere maxim: 0,12×
Dimensiune filtru ataşat: 72 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-68 / Husă CL-1015
: Aspherical lens elements
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Obiectiv de telefotografie de distanţă medie, cu distanţă
focală fixă şi deschidere mare a diafragmei, care oferă
caracteristici de bokeh elaborate

Obiectivele DC permit controlul creativ al focalizării

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

AF DC-NIKKOR 105mm f/2D
DC (Control defocalizare imagine) vă
permite să controlaţi nivelul de focalizare
fină din prim-planul sau fundalul unei
imagini. Cu o distanţă focală de 105 mm şi
o diafragmă maximă de f/2, funcţionează
bine ca obiectiv pentru portrete, având o
claritate și un bokeh excelente.

23° 20'

Acest obiectiv de telefotografie de distanţă medie, cu deschidere mare
a diafragmei, oferă un efect de bokeh frumos, cu o trecere cursivă
de la planul focal la cel nefocalizat, asigurând profunzimea naturală
a subiectelor, prin includerea conceptului de design unic al mărcii
NIKKOR, denumit „înaltă fidelitate tridimensională”. Performanţele
optice superioare permit obţinerea înaltei rezoluţii chiar şi în zonele
periferice, redarea clară a subiectelor situate la distanţă, chiar şi la
diafragma maximă, precum şi reproducerea superioară a surselor
de lumină punctiforme. Trei elemente din sticlă ED reduc aberaţia
cromatică, în timp ce acoperirea cu nanocristale minimizează efectiv
formele dublate şi petele luminoase. Cea mai recentă tehnologie de
proiectare realizează un sistem optic original de 105 mm, f/1.4 cu AF
şi funcţie AE stabilă, cu un mecanism de diafragmă electromagnetică.
Acoperirea cu fluor este aplicată pe suprafeţele obiectivului, pentru o
întreţinere uşoară.

Construcţie obiectiv: 6 elemente în 6 grupuri
(plus o lentilă de protecţie)
Distanţă minimă de focalizare: 0,9 m
Raport de reproducere maxim: 0,13×
Dimensiune filtru ataşat: 72 mm
Accesorii: Parasolar încorporat în obiectiv /
Husă CL-38 (opţional)

AF DC-NIKKOR 135mm f/2D
Utilizând acelaşi sistem DC (Control
defocalizare imagine) utilizat şi în obiectivul
de 105 mm f/2D, distanţa focală de 135 mm
permite o acoperire telefotografică mai mare,
făcându-l ideal pentru portrete cu cadru strâns
și oferind de asemenea posibilitatea de a
fotografia cu o profunzime mai mică de câmp sau în situaţii cu iluminare
scăzută.

23° 10'
18°

Construcţie obiectiv: 14 elemente în 9 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 1,0 m
Raport de reproducere maxim: 0,13×
Dimensiune filtru ataşat: 82 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-79 / Husă CL-1218

Construcţie obiectiv: 7 elemente în 6 grupuri (plus o lentilă de
protecţie)
Distanţă minimă de focalizare: 1,1 m
Raport de reproducere maxim: 0,13×
Dimensiune filtru ataşat: 72 mm
Accesorii: Parasolar încorporat în obiectiv / Husă CL-38 (opţional)

Teleobiectiv de distanţă medie de înaltă performanţă,
cu sticlă ED

Teleobiectiv cu diafragmă cu deschidere mare
cu claritate de cristal şi VR

AF NIKKOR 180mm f/2.8D IF-ED

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

Remarcabil de compact şi uşor de manevrat
pentru un teleobiectiv de distanţă medie,
acest obiectiv foloseşte renumita sticlă
ED NIKKOR pentru a compensa aberaţiile
cromatice şi a asigura imagini clare cu
un contrast ridicat, chiar la diafragma
maximă de f/2.8. Obiectiv preferat pentru
astrofotografie, acesta este de asemenea
potrivit pentru portrete cu încadrare strânsă,
sport la distanţă scurtă, fotografie de teatru
și nu numai.

Apreciat de nenumăraţi profesionişti,
acest teleobiectiv fix a surprins multe
momente semnificative în sport, teatru
sau portretistica de studio. Elementele
de sticlă ED – inclusiv un element de
sticlă Super ED – compensează aberaţiile
cromatice, iar acoperirea cu nanocristale
asigură claritate în condiţii dificile
de iluminare. Funcţia de reducere a
vibraţiilor (VR) cu un efect echivalent unui timp de expunere cu 3 stopuri*
mai scurt şi diafragma larg deschisă f/2 sporesc potenţialul creativ.
* Conform standardelor CIPA. Această valoare se obţine când este ataşat la un aparat foto digital SLR
în format FX, cu zoomul la poziţia telefotografică maximă.

12°20'

Construcţie obiectiv: 13 elemente în 9 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 1,9 m
Raport de reproducere maxim: 0,12×
Dimensiune filtru ataşat: 52 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HK-31 / Husă CL-L1
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Cel mai renumit teleobiectiv fix profesionist

Teleobiectiv fix, prevăzut cu element PF (Phase Fresnel)

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

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

Acest super-teleobiectiv extrem de
apreciat a renăscut cu funcţia de reducere
a vibraţiilor (VR) pentru a permite
fotografierea cu aparatul ţinut în mână
la timpi cu până la 3 stopuri* mai lungi.
Acoperirea cu nanocristale reduce efectele
de forme dublate şi petele luminoase, pentru a crea imagini extraordinar
de clare. Cea mai bună alegere pentru sporturi de interior şi acţiune.

8°10'

13°40'

Construcţie obiectiv: 8 elemente în 6 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 1,5 m
Raport de reproducere maxim: 0,15×
Dimensiune filtru ataşat: 72 mm
Accesorii: Parasolar încorporat în obiectiv / Husă CL-38

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

Construcţie obiectiv: 11 elemente în 8 grupuri (plus o sticlă
de tip menisc pentru protecţie)
Distanţă minimă de focalizare: 2,3 m (AF); 2,2 m (MF)
Raport de reproducere maxim: 0,15× (AF); 0,16× (MF)
Dimensiune filtru ataşat: 52 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HK-30 / Husă CL-L1

Construcţia acestui teleobiectiv include un element de obiectiv PF (Phase
Fresnel) – o premieră în gama NIKKOR – graţie căruia a rezultat un corp
deosebit de compact şi de uşor, precum şi capacitatea de a minimiza
efectiv aberaţiile cromatice. De asemenea, înaltele performanţe optice
sunt asigurate de un element din sticlă ED şi de acoperirea cu nanocristale.
În modul Normal, funcţia de reducere a vibraţiilor (VR) asigură un efect
echivalent unui timp de expunere cu 4,5 stopuri* mai scurt. Ideal pentru
înregistrarea unei game largi de scene din viaţa sportivă, din natura
sălbatică, dar şi pentru peisaje şi portrete.

Teleobiectiv accesibil, uşor de manevrat
8°10'

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

Construcţie obiectiv: 16 elemente în 10 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 1,4 m
Raport de reproducere maxim: 0,24×
Dimensiune filtru ataşat: 77 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-73 / Husă CL-M3 /
Colier pentru trepied RT-1 (opţional)

Oferind un echilibru excelent între dimensiune
şi calitatea imaginii, acest obiectiv asigură
claritate deosebită, fiind un teleobiectiv ideal
pentru sport, natură sălbatică sau călătorii. Se
poate utiliza cu succes şi în cazul subiectelor
apropiate.

8°10'

Construcţie obiectiv: 10 elemente în 6 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 1,45 m
Raport de reproducere maxim: 0,27×
Dimensiune filtru ataşat: 77 mm
Accesorii: Parasolar încorporat în obiectiv / Husă CL-M2

: Elemente de sticlă ED

: Element din sticlă super ED

: Element PF

* Conform standardelor CIPA. Valoarea se obţine când: obiectivele în format DX sunt ataşate la un aparat
foto digital SLR în format DX, obiectivele compatibile în format FX sunt ataşate la un aparat foto digital
SLR în format FX.
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Super-teleobiectiv de înaltă performanţă,
remarcabil de uşor

Obiectiv de super-telefotografie de înaltă performanţă,
prevăzut cu o lentilă PF (Phase Fresnel), care facilitează
fotografierea mobilă cu aparatul foto ţinut în mână

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

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

Acest super-teleobiectiv din noua generaţie oferă performanţe optice
remarcabile, cu aberaţii cromatice minimizate. Greutatea de aprox. 3800 g
este obţinută prin utilizarea elementelor din fluorină, obiectivul fiind deosebit
de portabil. Funcţia de reducere a vibraţiilor (VR), al cărei efect este echivalent
unui timp de expunere cu 4 stopuri* mai scurt, include acum noul mod „Sport”,
care este eficient în special când se fotografiază scene din competiţii sportive.
Printre alte caracteristici punerii stabile, chiar şi în timpul fotografierii continue,
acoperirea cu fluor extrem de fiabilă, aplicată pe partea frontală a obiectivului
şi colierul pentru trepied, care încorporează rulmenţi, pentru asigurarea unei
operări mai cursive.

Prin utilizarea unei lentile PF, s-a obţinut un obiectiv remarcabil de compact
şi de uşor. Datorită rezistenţei sale superioare la intemperii, acest obiectiv
permite fotografierea agilă şi sigură în condiţii diverse. Designul optic de
ultimă oră, care utilizează o lentilă PF şi trei lentile din sticlă ED, oferă imagini
de înaltă rezoluţie, cu o denaturare minimă a culorilor şi este optimizat
pentru aparatele foto digitale cu un număr mare de megapixeli. Prin
adoptarea materialelor dezvoltate recent, efectul de pete luminoase datorat
caracteristicilor lentilei PF este controlat optim. Acoperirea cu nanocristale
reduce efectiv formele dublate şi petele luminoase, rezultând imagini clare,
chiar şi în condiţii de iluminare dură. Performanţa remarcabilă de urmărire
a subiectelor este obţinută la viteze mai mari de focalizare automată (AF)
graţie unui grup de lentile de focalizare mai uşor şi modului VR SPORT, care
este eficient în special la fotografierea subiectelor în mişcare.

6°10'

Construcţie obiectiv: 16 elemente în 12 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 2,6 m
Raport de reproducere maxim: 0,17×
Dimensiune filtru ataşat: 40,5 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HK-38 / Husă CT-405

5°

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR © Sergey Gorshkov
Construcţie obiectiv: 19 elemente în 11 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 3,0 m
Raport de reproducere maxim: 0,18×
Dimensiune filtru ataşat: 95 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-84 / Husă CL-M5

Super-teleobiectiv din noua generaţie,
cu corp uşor şi performanţe optice înalte

Super-teleobiectiv din noua generaţie,
cu corp uşor şi performanţe optice înalte

Super-teleobiectiv impresionant, cu fluorină

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

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

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

Acest teleobiectiv cu deschidere mare a diafragmei, de 600 mm,
realizează performanţe optice superioare într-un corp remarcabil de uşor.
Fiind prevăzut cu două elemente de fluorină, corpul este extrem de
uşor, cântărind aproximativ 3810 g. În plus, elementele din sticlă ED şi
acoperirea cu nanocristale asigură performanţe optice înalte, cu un nivel
minim al aberaţiilor cromatice şi al formelor dublate. În modul Normal,
sistemul de reducere a vibraţiilor (VR) asigură un efect echivalent unui
timp de expunere cu 4 stopuri* mai scurt. De asemenea, modul Sport
este adoptat pentru a furniza imagini stabile în vizor, chiar şi atunci când
se urmăresc subiecte cu mişcări rapide precum animalele sălbatice.
Funcţia de urmărire AF dă rezultate superioare inclusiv atunci când se
fotografiază în serii continue rapide, în timp ce expunerea este controlată
stabil prin adoptarea unui mecanism electromagnetic pentru diafragmă.
Colierul pentru trepied, care utilizează rulmenţi, permite trecerea cursivă
de la orientarea orizontală la cea verticală şi invers. Acoperirea cu fluor
este aplicată pentru a asigura o durabilitate îmbunătăţită şi a preveni
depunerea prafului.

Acest teleobiectiv cu deschidere mare a diafragmei, de 500 mm, cu
redare superioară, este util pentru scene din competiţiile sportive.
Fiind prevăzut cu două elemente de fluorină, corpul este extrem de
uşor, cântărind aproximativ 3090 g. Pe lângă elementele de fluorină,
elementele din sticlă ED şi acoperirea cu nanocristale sunt utilizate
pentru a obţine performanţe optice înalte, cu aberaţii cromatice şi
forme dublate minime. Sistemul de reducere a vibraţiilor (VR) (asigură
un efect echivalent unui timp de expunere cu 4 stopuri* mai scurt în
modul Normal) adoptă modul Sport ca o opţiune de mod VR. Chiar
şi în timpul fotografierii continue rapide, funcţia de urmărire AF dă
rezultate superioare, în timp ce expunerea este controlată stabil prin
adoptarea unui mecanism electromagnetic pentru diafragmă. Colierul
pentru trepied, care utilizează rulmenţi, permite trecerea cursivă de
la orientarea orizontală la cea verticală şi invers. Acoperirea cu fluor
este aplicată pentru a asigura o durabilitate îmbunătăţită şi a preveni
depunerea prafului.

Având o distanţă focală de 800 mm, acest obiectiv este ceea ce aşteptau
fotografii specializaţi în sport şi fotojurnaliştii. Elementele din fluorină şi din sticlă
ED, precum şi acoperirea cu nanocristale, îi permit acestui obiectiv să obţină
imagini deosebit de clare, minimizând aberaţiile cromatice, formele dublate
şi petele luminoase. Super-telefotografierea este susţinută în mod fiabil de
mecanismul diafragmei electromagnetice şi de funcţia de reducere a vibraţiilor
(VR), al cărei efect este echivalent unui timp de expunere cu 4,5 stopuri* mai
scurt (4 stopuri* cu TELECONVERTORUL AF-S TC800-1.25E ED). Graţie utilizării
fluorinei şi aliajului de magneziu în construcţia obiectivului, acesta este nu
numai uşor, dar şi durabil. Ataşând teleconvertorul de 1,25x dedicat, care conţine
sticlă ED, distanţa focală poate fi extinsă până la 1000 mm, păstrându-se calitatea
superioară a reproducerii.
• Teleconvertoare AF compatibile: [AF este posibilă când ataşaţi aparate foto compatibile
f/8] TELECONVERTOR AF-S TC800-1.25E ED/TELECONVERTOR AF-S TC-14E III, [doar MF]
TELECONVERTOR AF-S TC-20E III/TELECONVERTOR AF-S TC-17E II.

3°10'

4°10'

Construcţie obiectiv: 16 elemente în 12 grupuri (plus o
sticlă de protecţie de tip menisc cu acoperire cu fluor)
Distanţă minimă de focalizare: 4,4 m
Raport de reproducere maxim: 0,14×
Dimensiune filtru ataşat: 40,5 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HK-40 / Husă CT-608

5°

Construcţie obiectiv: 16 elemente în 12 grupuri (plus o
sticlă de protecţie de tip menisc cu acoperire cu fluor)
Distanţă minimă de focalizare: 3,6 m
Raport de reproducere maxim: 0,15×
Dimensiune filtru ataşat: 40,5 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HK-34 / Husă CT-505
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: Elemente de sticlă ED

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

: Fluorină

: Element PF

* Conform standardelor CIPA. Valoarea se obţine când: obiectivele în format DX sunt ataşate la un aparat
foto digital SLR în format DX, obiectivele compatibile în format FX sunt ataşate la un aparat foto digital
SLR în format FX.

: Fluorites
glass elements
Cu TELECONVERTOR
AF-S: EDTC800-1.25E
ED ataşat

[Notă] TELECONVERTORUL AF-S
TC800-1.25E ED furnizat este dedicat
pentru AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED
VR şi nu poate fi ataşat la alte obiective.
Nu se vinde separat.

Construcţie obiectiv: 20 elemente în 13 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 5,9 m (AF); 5,8 m (MF)
Raport de reproducere maxim: 0,15× (AF); 0,15× (MF)
Dimensiune filtru ataşat: 52 mm
Accesorios : Parasolar obiectiv HK-38 / Husă CT-801 / AF-S
TELECONVERTOR TC800-1,25E ED
AF-S TELECONVERTOR TC800-1,25E ED*1
Construcţie obiectiv: 5 elemente în 3 grupuri
Greutate: 135 g
Diametru x lungime*2: 62,5 x 16 mm
*1 Distanţa focală este extinsă cu 1,25×.
*2 Distanţa de la flanşa de montare a obiectivului pe aparatul foto.
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O B I E C T I V E N I K K O R F CU
UTILIZARE SPECIALIZATĂ

Aceste obiective specializate dispun de un unghi de vizualizare ultra larg care curbează şi distorsionează subiectul pe
măsură ce acesta se apropie de marginea cadrului. Încercaţi diferite puncte de vedere şi unghiuri în scene diverse.
Cu un obiectiv superangular, chiar şi scenele obişnuite se pot transforma în fotografii extraordinare.

OBIECTIVE
SUPERANGULARE

Primul zoom superangular NIKKOR
care oferă două efecte de ochi de peşte

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

Nu vă lăsaţi păcăliţi de numele lor: obiectivele cu utilizare specializată nu sunt numai pentru ocazii speciale. Această
categorie include obiective superangulare, obiective cu control al perspectivei (PC - Perspective Control) şi obiective
pentru microfotografiere. Fiecare dintre aceste obiective speciale oferă o nouă modalitate de a vedea lumea şi
poate duce la noi niveluri de fotografiere distractivă şi creativă.

Acest zoom superangular oferă două efecte de ochi de peşte – circular
şi de cadru întreg, pentru expresii imagistice elaborate. Trei elemente din
sticlă ED reduc aberaţia cromatică laterală, pentru obţinerea unor imagini
clare, cu contrast ridicat. Acoperirea cu nanocristale controlează efectiv
formele dublate şi petele luminoase care pot apărea cu un unghi de câmp
larg, de până la 180°, contribuind la crearea unor imagini curate şi clare.
Pentru o fiabilitate crescută, obiectivul are o structură rezistentă la praf
şi la picăturile de apă, în timp ce acoperirea cu fluor asigură simplitatea
întreţinerii.
AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED

© Joshua Cripps

8 mm 180°
15 mm 175°

Construcţie obiectiv: 15 elemente în 13 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,16 m.
Raport de reproducere maxim: 0,34×
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-80 / Husă CL-1218

8 mm (format FX)

15 mm (format FX)

La marcajul DX (format DX)

Imagine superangulară circulară

Imagine superangulară pe întregul cadru

Imagine superangulară pe întregul cadru

: zonă imagine (format DX)
: zonă imagine (format FX)
: cerc imagine

Obiectiv superangular compact,
distractiv de utilizat, în format DX

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

Obiectiv superangular în format FX,
clar, care creează perspective dramatice

DX

Acest obiectiv superangular compact şi uşor
este proiectat exclusiv pentru aparatele foto
în format DX. Cu unghiul de vizualizare de
180° care umple cadrul şi efectele unice de
curbare, orice scenă sau subiect va căpăta
noi dimensiuni prin vizor, și orice fotografiaţi
va deveni distractiv. Obiectivul dispune de
claritate de la o margine la alta a cadrului şi
vă permite să vă apropiaţi până la 3 cm de
subiect, de la marginea obiectivului.

© Fabrice Wittner

180°

Extindeţi-vă posibilităţile,
pentru a găsi noi dimensiuni
36

AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

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

Performanţa optică extraordinară a
obiectivelor NIKKOR oferă în mod continuu
claritate de la infinit până la cel mai apropiat
subiect, transformând în mod unic realitatea
fotografiei cu unghi ultra larg, pentru imagini
frumoase şi dramatice. Patru filtre de tip
baionetă ataşate în partea din spate a acestui
obiectiv oferă mai multe opţiuni creative în
ceea ce priveşte efectele de filtrare.

180°

Construcţie obiectiv: 8 elemente în 5 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,25 m
Raport de reproducere maxim: 0,09×
Accesorii: Parasolar încorporat în obiectiv / Husă CL-0715
(opţional)/Filtru L37C, A2, B2, O56

Construcţie obiectiv: 10 elemente în 7 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,14 m
Raport de reproducere maxim: 0,20×
Accesorii: Parasolar încorporat în obiectiv / Husă CL-0715

: Elemente obiectiv asferice

: Elemente de sticlă ED
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Cu funcţionarea exclusivă NIKKOR PC (control al perspectivei) cu înclinare şi deplasare, aceste obiective vă permit să
controlaţi perspectiva, nivelul de distorsiune şi profunzimea de câmp din imaginile dumneavoastră. Obiectivele PC vă
asigură acces mai facil la tehnicile creative profesionale pe care, de obicei, le pot gestiona doar obiectivele NIKKOR în
format mare.

OBIECTIVE PC /
OBIECTIVE MICRO PC

Aceste minuni optice realizează imagini close-up cu reproduceri până la dimensiunea reală, înregistrând pe senzor
cele mai fine detalii la dimensiunea reală. Indiferent dacă fotografiaţi macro, portrete sau alte subiecte, vă puteţi
aştepta la claritate extraordinară, efect frumos de bokeh pe fundal şi un interval mare de distanţe de focalizare: de la
cel mai apropiat subiect cu reproducere 1:1 până la infinit.

OBIECTIVE MICRO

Obiectiv cu unghi foarte larg,
de înaltă performanţă, cu control al perspectivei

Obiective PC,
pentru mai multă libertate de control al perspectivei

Obiectiv micro DX compact şi accesibil,
cu o claritate incredibilă

PC NIKKOR 19mm f/4E ED

PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED

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

Distanţa focală de 19 mm a acestui obiectiv asigură un unghi de câmp
care este familiar fotografilor de arhitectură şi de interioare. Structura
mecanică a mecanismului de deplasare permite reglarea cursivă şi precisă
a poziţiei de deplasare şi elimină nevoia de blocare, asigurând o operare
confortabilă. Cu un mecanism de „Rotaţie PC”, operaţia de înclinare poate
fi făcută paralel sau perpendicular pe direcţia de deplasare, în funcţie
de diferitele situaţii de fotografiere. Cea mai recentă tehnologie de
proiectare asigură performanţe optice deosebite, oferind rezoluţii înalte
chiar şi la periferie, precum şi un plan întins al imaginii. Trei elemente din
sticlă ED, două lentile asferice şi acoperirea cu nanocristale sunt incluse
pentru a îmbunătăţi şi mai mult calitatea imaginii. Acoperirea cu fluor,
foarte rezistentă la murdărire, este aplicată pentru a asigura o întreţinere
uşoară. Acest obiectiv PC de înaltă performanţă stimulează creativitatea
fotografilor, care pot obţine expresii rafinate şi individualizate ale
imaginilor.
Aparate foto compatibile: D5, seria D4, seria D3, Df, D850, seria D810 şi D500 pot fi utilizate fără
restricţii. Cu seria D800, D750, D700, D610, D600, seria D300, D7500, D7200, D7100, D7000, D5600,
D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3400, D3300, D3200 şi D3100, unele combinaţii de deplasare
şi rotaţie nu sunt disponibile, datorită faptului că obiectivul atinge corpul aparatului foto.

97°

Construcţie obiectiv: 17 elemente în 13 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,25 m
Raport de reproducere maxim: 0,18×
Accesorii: Husă CL-1120

Obiectiv PC de telefotografie,
de distanţă medie, cu capacitate de fotografiere macro

PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D

Acest obiectiv PC cu unghi larg acoperă
un unghi de vizualizare de 84° şi dispune
de funcţionare cu înclinare şi deplasare,
precum și de un mecanism de rotire +/- 90°.
Ideal pentru arhitectură, peisaje urbane,
fotografie de interior şi natură. Controlul
automat al diafragmei este posibil cu ajutorul
diafragmei electromagnetice*. Acoperirea
cu nanocristale atenuează efectele de forme
dublate şi petele luminoase.

Obiective micro normale compacte şi versatile

DX

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

Acest obiectiv micro incredibil de ușor,
compact şi agil, completează excepţional
aparatele foto DX. În plus faţă de abilitatea
de a realiza imagini close-up la scară reală
(1x) fără a pierde din claritate, distanţa
focală de 40 mm poate aborda o gamă
largă de subiecte, inclusiv portrete. Un
Micro NIKKOR excelent pentru orice
fotograf DX.

Oferă imagini incredibil de clare până la
scara reală (1x) la toate valorile de diafragmă,
cu efect incredibil de bokeh. Acoperirea
cu nanocristale reduce efectele de forme
dublate şi petele luminoase în lumină dură,
cum ar fi în situaţiile cu iluminare din fundal.
Cu intervalul de focalizare extins, acest
obiectiv nu este limitat la fotografia close-up
extremă şi poate fi folosit pentru majoritatea
tipurilor de subiecte.

Aparate foto compatibile: D5, seria D4, seria D3 şi D500 pot fi utilizate fără restricţii. Cu Df,
D850, seria D810, seria D800, D750, D700, D610, D600, seria D300, D7500, D7200, D7100, D7000,
D90, D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3400, D3300, D3200, D3100 şi D3000, unele
combinaţii de deplasare şi rotaţie nu sunt disponibile, datorită faptului că obiectivul atinge corpul
aparatului foto.

84°

Construcţie obiectiv: 13 elemente în 10 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,21 m
Raport de reproducere maxim: 0,36×
Dimensiune filtru ataşat: 77 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-41 / Husă CL-1120

39°40'

Construcţie obiectiv: 12 elemente în 9 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,185 m
Raport de reproducere maxim: 1,00×
Dimensiune filtru ataşat: 62 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-42 / Husă CL-1018

38°50'

Construcţie obiectiv: 9 elemente în 7 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,163 m
Raport de reproducere maxim: 1,00×
Dimensiune filtru ataşat: 52 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-61 / Husă CL-0915

AF Micro-NIKKOR 60mm f/2.8D
Acest obiectiv longeviv asigură imagini
clare la orice distanţă de focalizare, de la
infinit la scara reală (1x). Ideal pentru primplanuri generale, portrete, peisaje, fotografie
documentară şi nu numai.

PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED
Cu o diafragmă deschisă de f/2.8, acest
obiectiv standard PC dispune şi de
capacitate micro, putând fotografia la 1/2×
şi permiţând funcţii de înclinare, deplasare
şi mecanism de rotire +/-90°. Perfect pentru
lucrări comerciale, fotografii de produse,
fotografii de natură sau orice alt subiect care
necesită o perspectivă naturală şi detalii
fine. Controlul automat al diafragmei este posibil cu ajutorul diafragmei
electromagnetice*. Acoperirea cu nanocristale este utilizată pentru a
atenua efectele de forme dublate şi petele luminoase.

39°40'

Construcţie obiectiv: 8 elemente în 7 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,219 m
Raport de reproducere maxim: 1,00×
Dimensiune filtru ataşat: 62 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HN-22 (opţional) / Husă
CL-0815 (opţional)

Aparate foto compatibile: D5, seria D4, seria D3, Df, D850, seria D810, seria D800, D750, D700,
D610, D600, D500, seria D300, D7500, D7200, D7100, D7000, D90, D5600, D5500, D5300, D5200,
D5100, D5000, D3400, D3300, D3200, D3100 şi D3000 pot fi utilizate fără restricţii.

Acest obiectiv standard PC permite utilizarea
funcţiilor de înclinare, deplasare şi rotire +/-90°
a mecanismului, dispunând și de capacitate
micro pentru a putea fotografia până la 1/2×
din dimensiunea reală. O alegere extraordinară
pentru portrete la distanţă, natură şi proiecte
comerciale cu perspective controlate în mod
unic. Controlul automat al diafragmei este
posibil cu ajutorul diafragmei electromagnetice*. Acoperirea cu nanocristale
este utilizată pentru a atenua efectele de forme dublate şi petele luminoase.

51°

Construcţie obiectiv: 9 elemente în 8 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,253 m
Raport de reproducere maxim: 0,50×
Dimensiune filtru ataşat: 77 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-43 / Husă CL-1120

Aparate foto compatibile: D5, seria D4, seria D3, Df, D850, seria D810, seria D800, D750, D700,
D610, D600, D500, seria D300, D7500, D7200, D7100, D7000, D90, D5600, D5500, D5300, D5200,
D5100, D5000, D3400, D3300, D3200, D3100 şi D3000 pot fi utilizate fără restricţii.

28°30'

38

Construcţie obiectiv: 6 elemente în 5 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,39 m
Raport de reproducere maxim: 0,50×
Dimensiune filtru ataşat: 77 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-22 / Husă CL-1120

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G © Sonoe
: Elemente obiectiv asferice

: Elemente de sticlă ED

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G © Sonoe
39

OBIECTIVE CU FOCALIZARE MANUALĂ
Această gamă extraordinară prezintă opt modele de obiective cu distanţă focală fixă, inclusiv două obiective micro.
Nume obiectiv

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

Construcţie obiectiv
[grupuri/elemente]

Distanţă minimă de Raport de reproducere
focalizare [m]
maxim [x]

Dimensiune filtru
ataşat [mm]

Parasolar
obiectiv
(opţional)

Husă obiectiv
(opţional)

NIKKOR 20 mm f/2.8

9/12

0,25

1/8,3

62

HK-14

CL-0915

NIKKOR 24 mm f/2.8

9/9

0,3

1/8,8

52

HN-1

CL-0915

NIKKOR 28 mm f/2.8

8/8

0,2

1/3,9

52

HN-2

CL-0815

NIKKOR 35 mm f/1.4

7/9

0,3

1/5,6

52

HN-3

CL-0915

NIKKOR 50 mm f/1.2

6/7

0,5

1/7,9

52

HS-12/HR-2

CL-0915

NIKKOR 50 mm f/1.4

6/7

0,45

1/6,8

52

HS-9/HR-1

CL-0815

5/6

0,25
(0,225)

1/2 (1)

52

HN-3

CL-0915

9/10

0,41
(0,37)

1/2 (1/0,88)

52

HS-14
(furnizat)

CL-1018 /
CL-38

Micro-NIKKOR 55 mm f/2.8 /Inel cu
extindere automată PK-13
Micro-NIKKOR 105 mm f/2.8 /Inel cu
extindere automată PN-11

* Distanţa minimă de focalizare este distanţa de la marcajul de plan focal de pe aparatul foto la subiect.
* Valorile din paranteze se aplică atunci când se utilizează inelul de extensie PK-13 sau PN-11.

Obiectiv micro versatil,
de înaltă performanţă pentru format DX

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

Obiectiv micro echilibrat excelent, cu VR

DX

Compact şi uşor, chiar şi cu funcţia încorporată de reducere a vibraţiilor
(VR) cu un efect echivalent unui timp de expunere cu 3 stopuri* mai scurt,
care permite o fotografiere mai stabilă cu aparatul ţinut în mână. Cu o
distanţă de lucru foarte convenabilă şi cu focalizare automată continuă
de la infinit până la scara reală (1×), acest obiectiv vă oferă claritate
extraordinară şi bokeh pe fundal pentru subiecte close-up, portrete,
imagini din natură şi altele.
* Conform standardelor CIPA. Această valoare se obţine când este ataşat la un aparat foto digital
SLR în format DX.

AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
Acest teleobiectiv mediu micro dispune de
funcţie de reducere a vibraţiilor (VR) cu un efect
echivalent unui timp de expunere cu 3 stopuri*
mai scurt, pentru fotografiere macro simplă cu
aparatul ţinut în mână. Obiectivul asigură imagini
clare, dar naturale, indiferent de tipul de
fotografie. Distanţa focală mai mare oferă o
distanţă de lucru foarte bună atunci când fotografiaţi prim-planuri cu flori,
insecte sau alte vietăţi mici. De asemenea, realizează portrete fantastice.
Acoperirea cu nanocristale reduce eficient efectele nedorite,
precum formele dublate şi petele luminoase.

23°20'

Construcţie obiectiv: 14 elemente în 12 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,314 m
Raport de reproducere maxim: 1,00×
Dimensiune filtru ataşat: 62 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-38 / Husă CL-1020

ACCESORII OPŢIONALE
Teleconvertoare AF-S
Teleconvertoarele măresc distanţa focală iniţială cu 2×, 1,7× sau 1,4× când sunt ataşate între un obiectiv AF-S/AF-I şi corpul aparatelor foto. Performanţa
optică superioară asigură avantajele calităţii ridicate a imaginii oferite de obiectivele originale, permiţând de asemenea transmiterea semnalului.

Teleconvertor AF-S TC-20E III

Teleconvertor AF-S TC-17E II

Teleconvertor AF-S TC-14E III

Acest teleconvertor măreşte distanţa focală de
2× şi scade luminozitatea diafragmei cu
2 stopuri.

Acest teleconvertor măreşte distanţa focală de
1,7× şi scade luminozitatea diafragmei cu
1,5 stopuri.

Acest teleconvertor extinde distanţa focală cu
un factor de 1,4× şi micşorează luminozitatea
diafragmei cu 1 stop. Acoperirea cu fluor este
aplicată pe suprafeţele frontală şi posterioară.

Următoarele obiective AF-S şi AF-I NIKKOR sunt compatibile cu teleconvertoarele AF-S:

18°50'

Construcţie obiectiv: 14 elemente în 10 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,286 m
Raport de reproducere maxim: 1,00×
Dimensiune filtru ataşat: 52 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HB-37 / Husă CL-1018

Teleobiectiv micro puternic
cu distanţă de lucru convenabilă

AF Micro-NIKKOR 200mm f/4D IF-ED
Bucurându-se de avantajul distanţei de
lucru mari, de 0,26 m/0,9 ft la dimensiune
reală (1x), acest obiectiv este ideal pentru
fotografierea florilor, insectelor şi altor
vietăţi de mici dimensiuni, fără a le deranja.
Sticla NIKKOR asigură imagini clare şi
cu contrast ridicat indiferent de valoarea diafragmei, iar obiectivul
funcţionează extraordinar şi ca teleobiectiv normal.

12°20'

Construcţie obiectiv: 13 elemente în 8 grupuri
Distanţă minimă de focalizare: 0,5 m
Raport de reproducere maxim: 1,00×
Dimensiune filtru ataşat: 62 mm
Accesorii: Parasolar obiectiv HN-30 (opţional) / Husă CL-45

: Elemente obiectiv asferice
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: Elemente de sticlă ED

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
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 500mm f/5.6E PF ED VR*4
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
AF-I NIKKOR 600mm f/4D IF-ED*3*5

* 1 Nu se poate utiliza funcţia de focalizare automată.
* 2 Focalizarea automată cu TC-20E III/TC-17E II se poate utiliza când se ataşează la un
aparat foto cu focalizare automată, compatibil cu f/8, cu modul AF setat la AF-S.
* 3 Focalizarea automată cu TC-20E III/TC-17E II se poate utiliza când se ataşează la un
aparat foto cu focalizare automată, compatibil cu f/8.
* 4 Focalizarea automată cu TC-14E III se poate utiliza când se ataşează la un aparat foto
cu focalizare automată, compatibil cu f/8. Nu se poate utiliza focalizarea automată
cu TC-20E III/TC-17E II. * 5 Nu este compatibil cu TC-14E III.
*6 Când se utilizează un teleconvertor încorporat în combinaţie cu TC-14E III/TC-14E II/
TC-14 III, focalizarea automată poate fi utilizată când se ataşează la un aparat foto
compatibil cu f/8.
Când se utilizează un teleconvertor încorporat cu TC-17E II/TC-20E/TC-20 III, focalizarea
automată nu poate fi utilizată. Fără un teleconvertor încorporat, focalizarea automată
este disponibilă numai cu un aparat foto compatibil cu f/8.

•
•
•
•
•
•

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

Nu pot fi utilizate alte obiective. Nu ataşaţi alte obiective, deoarece elementele posterioare ale obiectivului vor atinge şi pot
deteriora elementele teleconvertorului.
Funcţia de reducere a vibraţiilor (VR) poate fi utilizată cu obiective prevăzute cu sistem VR (reducere a vibraţiilor), când acestea sunt
utilizate cu următoarele aparate foto SLR Nikon: aparate foto
digitale SLR în format FX/DX, F6, F5, F100, seria F80, seria F75 şi seria F65.
În funcţie de aparatul foto cu care se combină, SLR digital sau pe film, este posibil ca informaţiile despre distanţa focală a
teleconvertorului să nu fie afişate corect în datele Exif. Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul teleconvertorului respectiv.
Teleconvertorul AF-S TC800-1.25E ED este un accesoriu furnizat pentru AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR şi nu se comercializează
separat. Pentru detalii, consultaţi pagina 30.
Când diafragma efectivă este de la f/5.6 până la f/8, focalizarea automată este posibilă când se ataşează la un aparat foto cu
focalizare automată, compatibil cu f/8. Dar punctul de focalizare utilizat pentru focalizarea automată sau pentru focalizarea manuală
cu telemetru electronic este limitat la centru. De asemenea, este posibil să nu se obţină focalizarea când se fotografiază subiecte cu
contrast scăzut sau întunecate.
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ACCESORII OPŢIONALE
Inele de extensie
n Inel de extensie PK-11A, 12, 13

Aceste inele de extensie se folosesc cu obiectivele NIKKOR cu sistemul
AI (index diafragmă maximă automată). Se pot obţine șapte distanţe de
extensie, când sunt utilizate individual sau în combinaţii.
* Exponometrul nu poate fi utilizat cu aparate foto care nu au o manetă de cuplare a exponometrului,
cum ar fi D5500 şi D3400.

n Inel adaptor BR-3

Acest adaptor converteşte montura tip baionetă a obiectivelor care se
montează invers la montura de 52 mm utilizată pentru filtre şi parasolare
(parasolarele cu montură tip baionetă HB nu pot fi utilizate).

Filtre/suporturi
n Filtru culoare neutră NC

Ideal ca filtru de protecţie a obiectivului, acesta nu afectează
balansul de culoare al obiectivului dumneavoastră (spectrul vizibil al luminii).
Acoperirea multistrat previne reflexia luminii în interiorul elementelor de sticlă.

n Filtru de estompare

Oferiţi imaginilor dumneavoastră un efect de neclaritate
moderat, plăcut și delicat. Potrivit pentru diferite situaţii de fotografiere,
cum ar fi portretele.

Montate pe obiectiv invers, aceste inele de extindere pot fi
ataşate direct sau utilizând accesoriul de focalizare cu burduf. Când
fotografiaţi cu un raport de reproducere mai mare de 1×, o performanţă
şi mai bună a obiectivului se poate obţine montând acest inel pe
obiectivul inversat. BR-2A este compatibil cu obiective cu montura
frontală de 52 mm, iar BR-5
(împreună cu BR-2A) cu obiective
care au montura frontală de
62 mm.
PK-11A PK-12

PK-13

BR-2A

BR-3

n Filtru baionetă: Ultraviolet L37C

Acest filtru absoarbe lumina ultravioletă şi produce imagini clare cu
contrast ridicat. L37C are o acoperire multistrat ce reduce reflexiile. Poate
fi folosit de asemenea pentru protecţia obiectivului.

n Filtru de polarizare circulară cu montare directă

Proiectat pentru a fi utilizat cu teleobiectivele care dispun de un suport
pentru filtru cu montare directă, acest filtru reduce lumina reflectată şi
realizează imagini mai clare şi în culori mai vii, în timp ce reduce efectul
produs de lumina soarelui reflectată de vaporii de apă sau de praful
din aer. De asemenea, filtrele de polarizare închid albastrul cerului fără
a afecta contrastul, scoţând şi mai mult în evidenţă subiectul. Când
fotografiaţi color, filtrul elimină petele de culoare cauzate de lumina
reflectată.

T E H N O LO G I I
PENTRU
OBIECTIVELE
NIKKOR Z

BR-5

Parasolare
Parasolarele pentru obiective reduc lumina accidentală care poate
degrada calitatea imaginii, contribuind la atenuarea efectelor de forme
dublate şi pete luminoase. De asemenea, ele pot fi folosite pentru
protecţia obiectivelor. Există un parasolar disponibil
pentru fiecare obiectiv NIKKOR. Acestea sunt
clasificate în funcţie de metoda de montare
şi materiale: HB (baionetă), HN (înfiletare),
HK (montare directă), HS (montare cu clic)
şi HR (înfiletare cu cauciuc).

n Filtru de polarizare circulară II

Reducând în mod dramatic efectele reflexiilor, filtrele de polarizare
permit fotografierea direct prin sticlă sau apă şi o mai bună fotografiere a
obiectelor non-metalice care reflectă lumina. Filtrele de polarizare anulează
efectul de reflexie al vaporilor şi particulelor de praf, astfel că cerul va
apărea şi mai albastru.

Cunoscută pentru fiabilitate și claritate, precum și pentru devotamentul față de nevoile fotografilor pasionați,
NIKKOR, marca exclusivă de obiective de la Nikon, este susținută printr-o permanentă căutare de soluții pentru
crearea celor mai bune sisteme optice din lume. Producând obiective care răspund unor cerințe și teste extrem de
stricte, atât în laborator cât și într-o gamă largă de situații reale de fotografiere, Nikon creează tehnologii care fac din
obiectivele NIKKOR cea mai bună alegere pentru orice tip de imagine statică sau în mișcare.

n Inel adaptor macro BR-2A/BR-5

Levier asistenţă zoom/focalizare NAL-1
Când este ataşat la un inel de zoom sau la un inel de focalizare, acest
accesoriu pentru obiectiv asigură acţionarea mai fină a zoom-ului sau a
focalizării. Este util în mod special pentru acţionarea zoom-ului în timpul
înregistrării filmelor, precum şi pentru focalizarea manuală fină.

Adaptor pentru montură FT1
Adaptorul pentru montură FT1 permite utilizarea
obiectivelor NIKKOR cu montură F împreună cu
aparatele foto Nikon 1 cu montură 1. Unghiul de câmp
al unui obiectiv cu montură F montat pe FT1 este
echivalent cu cel al unui obiectiv în format de 35 mm
cu o distanţă focală de aprox. 2,7× mai mare.

Sistem multiplu de focalizare
Prin combinarea mai multor unități de acționare AF, care asigură puterea
de acționare la viteză ridicată și o acuratețe ridicată, poziția grupurilor de
focalizare este controlată cu exactitate, rezultând un control AF extrem de
precis și de rapid. De asemenea, prin reducerea drastică a aberațiilor, se
obțin performanțe imagistice superbe pe întregul interval de fotografiere,
inclusiv la distanțe mici. Chiar și atunci când se fotografiază subiecte de la
distanța minimă de focalizare, la care este probabil să se producă aberații,
pot fi captate imagini de înaltă rezoluție, cu defecte reduse la minimum.
Obiective aplicabile: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S, NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

Acoperire ARNEO
Acest sistem de acoperire în mai multe straturi utilizat pentru elementele
obiectivului realizează un grad de reflexie extrem de scăzut pe întregul
interval de lumină vizibilă, datorită grosimii uniforme, de înaltă densitate a
stratului de acoperire. Grație tehnologiei originale utilizate de Nikon pentru
fabricarea straturilor subțiri pe baza unui algoritm optimizat, se poate
obține un grad de reflexie mult mai apropiat de valorile de proiectare
pentru fiecare obiectiv, cu aceeași calitate superioară. Fiind utilizat
împreună cu acoperirea cu nanocristale, care este eficientă în special
pentru lumina incidentă dintr-o direcție diagonală, acest sistem garantează
obținerea unor imagini clare și precise, cu efecte minimale de forme
dublate și pete luminoase, chiar și atunci când în cadru se află o sursă de
lumină. Obiectiv aplicabil: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

Fără acoperire ARNEO
Lumină incidentă
Lumină reflectată
Acoperire
convențională cu mai
multe straturi
Lentilă

Acoperire ARNEO
Lumină incidentă
Lumină reflectată
Acoperire ARNEO
Lentilă
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TEHNOLOGIE NIKKOR
Sticlă ED asferică
Utilizând sticla ED (dispersie foarte scăzută), un material care minimizează
cu succes apariţia petelor de culoare, acest tip de lentilă are suprafeţe non
sferice pe una sau pe ambele feţe ale sticlei. Aceasta asigură o capacitate
superioară de redare, prin maximizarea avantajelor oferite atât de sticla
ED, cât şi de forma asferică a lentilei, corectând efectiv diferitele aberaţii
ale obiectivului, precum aberaţia cromatică laterală, petele luminoase de
la periferie, dar şi distorsiunea şi aberaţiile sferice. Drept rezultat, un singur
element de obiectiv oferă două avantaje, corectarea aberaţiilor în sticla
ED şi forma asferică a lentilei, contribuind astfel la reducerea dimensiunii
obiectivului. Adoptată la NIKKOR AF-S 24-70mm f/2.8E ED VR.
Imagine a sticlei ED asferice
Sticlă ED asferică: are o capacitate de redare superioară, prin maximizarea avantajelor oferite
atât de sticla ED, cât şi de forma asferică a lentilei
Sticlă ED: permite producerea de obiective care oferă niveluri superioare de claritate şi de corecţie
a culorii, prin minimizarea aberaţiilor cromatice

Axa optică

Axa optică

Aberaţie cromatică (denaturarea
culorilor): Mare

Lentilă normală

Aberaţie cromatică
(denaturarea culorilor): Mică

Sticlă ED

Lentilă asferică: elimină realmente problema aberaţiei cromatice şi a altor tipuri de aberaţii ale
obiectivului
Planul
imaginii

Punct focal

Imagine
conceptuală

Aberaţie
sferică

Lentilă normală

Lentilă PF (Phase Fresnel)

Lentilă asferică

Planul
imaginii

Imagine
conceptuală

Punct focal

Lentilă asferică

Acest tip de lentilă utilizează suprafeţe
non-sferice pe una sau pe ambele feţe
ale elementului de sticlă, pentru a elimina
anumite tipuri de aberaţii ale obiectivului.
Aceste elemente asferice sunt utile în
special pentru corectarea distorsiunii în
cazul obiectivelor cu unghi larg. Astfel
de distorsiuni sunt cauzate de variaţii ale
măririi imaginii, în funcţie de distanţa faţă
de axa optică. Elementele asferice ale
obiectivului corectează aceste distorsiuni
prin schimbarea continuă a indicelui de
refracţie începând cu centrul lentilei.
Din 1960, inginerii de la Nikon au stabilit
teorii de design şi tehnici de procesare a
lentilelor pentru a rafina lentilele asferice.
În 1968, obiectivul OP Fisheye-NIKKOR
10mm f/5.6 a devenit primul obiectiv
interschimbabil pentru aparatele foto
cu vizare prin obiectiv care dispunea de
elemente asferice. De atunci, lentilele
asferice au fost o parte importantă a
gamei de obiective NIKKOR, fiecare nou
obiectiv din gamă asigurând un nou nivel
de contrast, rezoluţie şi design compact.

Imagine conceptuală a
corecţiei distorsiunii

Distorsiunea este suprimată

Imagine conceptuală a
corecţiei aberaţiei sferice

Aberaţie
sferică

Lentilă normală

Lentilă asferică
Indicele de refracţie este modificat
continuu de la centru

Lentile asferice hibride: realizate dintr-un plastic special turnat peste
sticla optică.
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Lentila PF (Phase Fresnel), dezvoltată de Nikon,
compensează efectiv aberaţia cromatică utilizând
fenomenul de difracţie foto*. Aceasta oferă
performanţa superioară de compensare a aberaţiei
cromatice când este combinată cu o lentilă din
sticlă normală. În comparaţie cu multe obiective
obişnuite pentru aparatele foto, care sunt prevăzute
cu un sistem optic ce utilizează fenomenul de
fotorefracţie, se poate obţine un corp remarcabil de
compact şi de uşor, cu un număr mai mic de lentile.

Ilustracja poglądowa
przedstawiająca soczewkę
Frsmela (PF, Phase Fresnel)

Un obiectiv interschimbabil obişnuit formează o imagine pe un plan de
imagine, utilizând fenomenul de fotorefracţie. Gradul de refracţie a luminii
diferă în funcţie de culoare (lungimea de undă), iar formarea imaginii
este efectuată în ordinea albastru (B), verde (G) şi roşu (R), începând cu
porţiunea de lângă obiectiv. Deviaţia culorilor, cunoscută ca aberaţie
cromatică, induce migrarea prin reflexie a culorilor între obiectele
învecinate, rezultând deteriorarea imaginilor observate sau înregistrate.
La elementele de obiectiv PF (Phase Fresnel), pe de altă parte, formarea
imaginii este efectuată în ordinea roşu (R), verde (G) şi albastru (B),
începând cu porţiunea de lângă obiectiv. Combinând un element
PF (Phase Fresnel) cu o lentilă refractivă, aberaţia cromatică poate fi
compensată eficient.
* Fenomen de difracţie: lumina se comportă ca o undă. Când o undă întâlneşte un obstacol, îi ocolește
marginile încercând să treacă în spatele acestuia, caracteristică numită difracţie. Difracţia cauzează
dispersia cromatică în ordinea inversă a refracţiei.

Compensarea aberaţiei cromatice cu lentila PF (Phase Fresnel)

Lentile asferice din sticlă turnată: confecţionate prin presarea directă a
sticlei optice într-o matriţă asferică de mare precizie.

Element de obiectiv refractiv

Sticlă ED/Super ED
Nikon a fost primul producător de aparate
Imagini conceptuale ale
spectrului secundar
foto care a dezvoltat sticla ED (dispersie
foarte scăzută), care poate minimiza
Lentilă normală
aberaţiile cromatice din obiectivele
fotografice. Această sticlă ED cu indice
scăzut de dispersie oferă caracteristici de
dispersie precum cele ale cristalelor de
fluorură de calciu, care minimizează şi mai
Spectru
mult spectrul secundar. În cazul obiectivelor
secundar
care utilizează sticlă optică normală, cu
cât este mai lungă distanţa focală, cu atât
Sticlă ED/sticlă Super ED/cu fluor
este mai dificil să se corecteze aberaţia
cromatică care cauzează petele de culoare.
Sticla ED de la Nikon, care compensează
eficient acest tip de aberaţie cromatică, este
utilizată într-o gamă largă de teleobiective
NIKKOR, pentru o reproducere superioară.
Spectru
Nikon a dezvoltat de asemenea sticla Super
secundar
ED, care prezintă proprietăţi de dispersie
şi mai scăzută şi performanţe extrem de
ridicate pentru eliminarea spectrului secundar,
pentru a minimiza chiar mai mult aberaţiile cromatice,
precum şi alte aberaţii ale obiectivului.

Acoperire cu nanocristale

Lentilă cu fluorină
Fluorina este un material optic monocristal, cu nivel ridicat de
transmitere, atât în zona de infraroșu, cât şi în cea de ultraviolet. Cu
proprietăţi extraordinare de dispersie neregulată, fluorina blochează
spectrul secundar pentru a corecta eficient aberaţiile cromatice din
spectrul vizibil, lucru mai greu de rezolvat la distanţe focale lungi. De
asemenea, este semnificativ mai ușoară decât sticla optică, oferindu-vă
un obiectiv mai eficient, cu o greutate mai scăzută.

Lentilă cu indice mare de refracţie

Cu cât lungimile de undă sunt mai
mari, cu atât punctul focal este mai
îndepărtat

Lentilă PF
(Phase Fresnel)

Element de obiectiv PF (Phase Fresnel)

Provenind din activitatea Nikon în domeniul
tehnologiei de producere a semiconductorilor,
acoperirea cu nanocristale de la NIKKOR
este un strat anti-reflexie care dispune de un
indice de refracţie foarte scăzut, realizat din
particule foarte fine de cristal, de dimensiune
nano*. Aceste particule cristalizate elimină
reflexiile din interiorul obiectivului în intervalul
spectral al luminii vizibile (380 până la 780 nm)
în modalităţi mult peste limitele sistemelor
convenţionale anti-reflexie. Acoperirea cu
nanocristale nu numai că rezolvă efectele de
forme dublate cauzate de lumina roşie, care
era o sarcină destul de dificilă pentru sistemele
anterioare, dar și atenuează eficient efectele
de forme dublate şi pete luminoase
cauzate de lumina care intră în obiectiv
pe diagonală. Rezultatul: imagini mai clare.
* Un nanometru este de un milion de ori mai mic decât un
milimetru

Lumina
incidentală

Lumina reflectată
Acoperire multistrat
convenţională
Obiectiv

Fără acoperire
Lumina
incidentală

Lumina reflectată
Acoperire cu nanocristale
Obiectiv

Acoperire cu nanocristale

(Delastânga)Fărăacoperire,Acoperire Nikon
Super Integrated Coating, Acoperire cu
nanocristale

Sistem de acoperire de la Nikon, care utilizează fluor
Stratul de acoperire cu fluor utilizat de Nikon protejază eficient de praf,
picături de apă, grăsime și murdărie, facilitând curăţarea obiectivului,
chiar şi atunci când s-au depus impurităţi pe suprafaţa acestuia.
Graţie tehnologiei proprii de tratare a materialelor, acoperirea cu fluor
realizată de Nikon are o durabilitate mare şi este rezistentă la exfoliere.
În comparaţie cu straturile de acoperire similare de la alţi producători,
acoperirea cu fluor de la Nikon rezistă la o frecvenţă mai mare a
curăţărilor şi îşi păstrează calităţile mai mult timp. Efectul anti-reflexie al
acesteia contribuie, de asemenea, la înregistrarea unor imagini clare.

Aberaţia cromatică este
compensată prin anularea reciprocă

Cu cât lungimile de undă sunt mai scurte, cu atât
punctul focal este mai îndepărtat
Lumină albă

Albastru

Verde

Roşu

Unghi de contact static: 110˚

Unghi de contact static: 40˚

Cu acoperire cu fluor

Fără acoperire

[Notă]
Datorită caracteristicilor lentilei PF (Phase Fresnel) care utilizează fenomenul de difracţie foto, când există
o sursă de lumină puternică în cadru sau când lumina intră în obiectiv din exteriorul cadrului, pot apărea
pete luminoase colorate, de formă inelară, în funcţie de condiţiile de fotografiere. Acest fenomen poate
fi minimizat cu funcţia „PF Flare Control” (Control pete luminoase PF), inclusă în Capture NX-D. Pentru mai
multe informaţii, consultaţi manualul software-ului. Software-ul Capture NX-D este disponibil pe site-ul
nostru web. Descărcaţi şi utilizaţi cea mai recentă versiune.

Imagini comparative ale efectului funcţiei „PF Flare Control” (Control pete luminoase PF)

Cu un indice de refracţie mai mare de 2, o lentilă HRI poate asigura efecte
echivalente celor obţinute cu mai multe elemente de sticlă normală şi
poate compensa atât curbarea câmpului, cât şi aberaţiile sferice. Prin
urmare, lentilele HRI asigură performanţă optică extraordinară, într-un
corp şi mai compact.
Imaginea iniţială

Funcţie „PF Flare Control”
(Control pete luminoase PF) aplicată
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TEHNOLOGIE NIKKOR
Reducerea vibraţiilor (VR)
Cu sistemul de reducere a vibraţiilor de
Unitate obiectiv VR
la NIKKOR, informaţiile despre tremuratul
aparatului foto sunt detectate de senzorul
unităţii VR a obiectivului, care se mişcă în
Senzor de imagine
permanenţă aliniind axa optică cu senzorul
Direcţia mişcării
de imagine al aparatului foto, prin urmare
Mecanism VR
reducând estomparea imaginii. Oferind
echivalentul fotografierii la timpi de expunere mai scurţi cu până la 4,5 stopuri*,
sistemul vă ajută să obţineţi imagini mai clare când fotografiaţi scene din
competiţii sportive, peisaje cu iluminare scăzută sau în alte situaţii în care
fotografiaţi din mână.

Motor SWM (Silent Wave Motor)

Mod M/A (automat cu prioritate manuală)

Motorul silenţios original de la Nikon (Silent Wave, SWM) converteşte
undele în energie de rotaţie pentru a angrena elementele optice
pentru focalizare. Cele două tipuri de obiectiv cu SWM – tip cu inel şi
tip compact – sunt alese special pentru a se potrivi cu specificaţiile şi
proiectarea fiecărui obiectiv. Orice obiectiv AF-S NIKKOR care dispune de
acest SWM asigură focalizare automată cursivă, silenţioasă şi confortabilă,
pentru fotografiere generală dar şi pentru fotografiere în situaţii extreme,
cum ar fi evenimentele sportive sau natura sălbatică.
funcție VR dezactivată

funcție VR activată

Motor pas cu pas
Corectarea în obiectiv a efectului de estompare,
avantajoasă pentru diverse scene
Optimizare în fiecare obiectiv
Funcţia de reducere a vibraţiilor (VR) de la Nikon, care permite corectarea în obiectiv
a efectului de estompare, este optimizată pentru fiecare obiectiv. De exemplu, când
fotograful este într-o poziţie incomodă, poate fi utilizat un obiectiv micro pentru a
fotografia close-up-uri ale unei flori. În timp ce, cu un obiectiv cu zoom puternic,
caracteristicile de estompare la poziţiile maxime de unghi larg şi de telefotografie pot
diferi semnificativ. Luând în considerare diferenţele dintre scenele de fotografiere şi
specificaţiile obiectivelor, Nikon setează cei mai potriviţi parametri VR pentru fiecare tip
de obiectiv şi realizează peste 10.000 de teste de fotografiere, pentru a rafina algoritmii
unici. Iată un alt motiv pentru care sistemul este încorporat în obiectiv.
Algoritm dual
Dacă priviţi prin vizor pentru o perioadă de timp îndelungată la o imagine cu
estomparea corectată complet, puteţi avea o senzaţie de disconfort ca şi când
v-ar fi rău de maşină. Pentru a preîntâmpina această senzaţie, Nikon a dezvoltat
în exclusivitate un algoritm utilizat atunci când se apasă pe jumătate butonul de
declanşare. Primul algoritm controlează corectarea estompării la un nivel ceva
mai scăzut decât de obicei. Atunci când butonul de declanşare este apăsat până
la capăt, este utilizat un al doilea algoritm, pentru a maximiza compensarea
tremuratului aparatului foto în timpul expunerii și a obţine imagini clare.
Centrare înainte de expunere
Imediat ce obturatorul este declanşat, unitatea VR a obiectivului se va reseta
la o poziţie centrală (axa optică) de la o poziţie descentrată, rezultată în urma
operării VR-ului. Deşi intervalul de deplasare a unităţii VR a obiectivului este
limitat, centrarea obiectivului garantează deplasarea uniformă în orice direcţie,
maximizând efectul VR, precum şi performanţa optică.
Performanţă ridicată de corectare a neclarităţii
Se spune că un timp de
expunere de 1/[distanţă
Cu AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR
focală (mm)] secunde
setat la 500 mm
sau mai lung poate cauza
efectul de estompare a
Grad de
imaginii, dar acest lucru
estompare
VR DEZACTIVAT
VR ACTIVAT (4,5 stopuri)
nu este valabil în toate
situaţiile, deoarece există
Efect: 4,5 stopuri
diferenţe în privinţa
îndemânării fotografilor
şi în privinţa performanţelor
Timp de
obiectivelor/aparatelor foto.
1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 expunere [s]
Din acest motiv, inginerii de la
Nikon au comparat o imagine
cu VR activat şi alta fără VR conform standardelor CIPA. Drept rezultat, se confirmă
efectul VR care oferă echivalentul unui timp de expunere cu până la 4,5 stopuri* mai
scurt. Acest lucru le permite fotografilor să utilizeze timpi de expunere mai lungi
decât ar fi posibil în alte situaţii, pentru a realiza imagini clare cu grad de estompare
minim, extinzând modul de exprimare fotografică.

Detecţia rotirii panoramice pentru subiecte în mişcare
În cazul unei fotografii în
care se doreşte accentuarea
mişcării subiectului, funcţia
VR de la Nikon detectează
mişcarea aparatului foto pentru
rotire panoramică, suprimând
automat funcţia de corectare a
estompării. Pentru un subiect
care se deplasează pe orizontală,
este remediată doar estomparea
pe verticală. La obiectivele VR care dispun de modul Activ, alegeţi modul Normal
pentru fotografii panoramice ale subiectelor in mișcare.

Un obiectiv AF-P include un motor pas cu pas, pentru acţionarea
sistemului AF. Funcţionarea motorului este sincronizată cu impulsurile
electrice, acesta rotindu-se cu câte un pas la fiecare impuls electric.
Motorul este foarte sensibil la comenzi şi este deosebit de controlabil
pentru pornire şi oprire, iar structura mecanică simplă a acestuia permite
o funcţionare extrem de silenţioasă. Este util pentru înregistrări video
şi în alte situaţii în care zgomotul operaţional al obiectivului constituie o
problemă.
[NOTĂ] Numărul de aparate foto compatibile este limitat. Chiar şi în cazul aparatelor foto compatibile,
unele modele pot necesita o actualizare de firmware.

• Pentru obiective VR cu mod Activ, consultaţi paginile 48-51.

Rotind pur şi simplu inelul de focalizare, modul M/A vă permite să
comutaţi de la focalizare automată la focalizare manuală fără nicio
întârziere. Acest lucru permite comutarea precisă la focalizarea manuală
fină, atunci când priviţi prin vizor.

Comutator moduri A-M
Acest mod permite trecerea uşoară de la focalizare
automată la focalizare manuală în timpul funcţionării
AF. Cu toate acestea, sensibilitatea de comutare a
modului a fost redusă pentru a preveni comutarea
neintenţionată la focalizarea manuală în timpul
fotografierii.

Inel/levier/comutator de mod A-M
Datorită unui mecanism încorporat în cilindrul obiectivului, operarea
cursivă a focalizării în modul de focalizare manuală este realizată în acelaşi
mod cu care utilizatorii s-au obişnuit la obiectivele convenţionale cu
focalizare manuală, prin rotirea corespunzătoare a inelului de focalizare.
Obiectivele AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II şi AF-S DX NIKKOR
55-200mm f/4-5.6G ED VR II sunt echipate cu comutator de mod A-M, iar
inelul de focalizare de pe aceste obiective se roteşte în timpul focalizării
automate.

Funcţia de reducere a vibraţiilor pentru trepied
Această funcţie diferenţiază automat frecvenţa vibraţiei faţă de cea a tremuratului
aparatului foto şi schimbă algoritmul pentru a remedia estomparea imaginii
provocată de vibraţia uşoară a trepiedului.
• Pentru obiective VR cu această funcţie, consultaţi paginile 48-51.

Trei moduri VR selectabile în funcţie de situaţiile de fotografiere
Mod Normal
Modul Normal este recomandat pentru majoritatea scenelor obişnuite. În acest
mod, este luată în considerare mişcarea uşoară şi amplă a aparatului foto, pe
măsură ce fotograful realizează o nouă compoziţie, acţionarea funcţiei de corectare
a estompării fiind limitată corespunzător. Modul Normal include şi detecţia
automată a rotirii panoramice.
Mod Activ
Atunci când fotografiaţi dintr-un vehicul aflat în mişcare sau dintr-o altă poziţie
instabilă, obiectivul poate interpreta greşit mişcarea aparatului foto sau intenţiile
fotografului. În acest caz, selectaţi modul Activ pentru o compensare suplimentară,
o imagine mai stabilă în vizor şi imagini chiar mai stabile.
• Pentru obiective VR cu mod Activ, consultaţi paginile 48-51.

Modul Sport
Modul Sport este eficient în special
când se fotografiază evenimente sportive, deoarece poate asigura redarea
sigură a unei imagini naturale pe vizor,
chiar şi atunci când se urmăresc subiecte care se mişcă dezordonat. Acelaşi lucru
se obţine şi atunci când se fotografiază
subiectele prin rotirea panoramică a aparatului foto ţinut în mână, precum şi în
timpul înregistrării filmelor. Se poate obţine o imagine mai stabilă în vizor când
se utilizează un monopied sau un trepied. Pentru fotografierea subiectelor statice
se recomandă modul Normal, deoarece acesta oferă un efect mai avansat de
corectare a neclarităţii.

n Acoperire Nikon Super Integrated Coating
Acoperirea multistrat exclusivă de la Nikon
asigură un nivel ridicat de transmisie într-un
interval mai mare de lungimi de undă. Chiar şi
pentru obiectivele cu zoom cu un număr mare
de elemente, acest sistem de acoperire reduce
eficient efectele de forme dublate şi petele
luminoase care se pot înregistra în situaţii cu
iluminare din fundal, permiţându-vă să obţineţi
imagini cu contrast ridicat şi gradaţii bogate. Cu
balans de culoare şi capacitate de reproducere
deosebite, se poate obţine performanţă optică
extraordinară. Efectele de forme dublate şi petele
luminoase cauzate de reflexiile interne specifice
aparatelor foto digitale sunt minimizate eficient.
Acest sistem de acoperire este aplicat tuturor
obiectivelor curente din gama NIKKOR.
n Sticlă de protecţie tip menisc
Sticla de protecţie pentru obiective, exclusivă la
NIKKOR, este ataşată în partea din faţă a superteleobiectivelor cu deschidere mare a diafragmei.
Sticla de protecţie normală plată permite
luminii care pătrunde să se reflecte pe suprafaţa
senzorului de imagine sau a filmului, mai ales sub
o sursă de lumină puternică, cum ar fi un spot.
Aceasta se reflectă apoi pe sticla de protecţie,
cauzând un efect de forme dublate. Sticla curbată
de tip menisc de la NIKKOR reduce puternic
această lumină re-reflectată, producând imagini
mai clare cu efect scăzut de forme dublate.

n Semnal D – capacitate ieşire informaţii distanţă
D vine de la Distanţă. Informaţiile privind distanţa
de la subiect la aparatul foto sunt obţinute cu
ajutorul unui dispozitiv intern de codare care este
conectat la inelul de focalizare. Aceste informaţii
sunt apoi transmise aparatului foto pentru
controlul precis al expunerii, și dispun de ele atât
sistemul de măsurare matricială culoare 3D II/III
cât și bliţul de umplere compensat i-TTL. Fiecare
obiectiv din seriile AF, AF-S, PC şi PC-E dispune de
un semnal de distanţă încorporat.
n Obiective tip E
În aceste obiective este încorporat un mecanism
electromagnetic pentru diafragmă care este
controlat prin semnalele electronice primite
de la aparatul foto. Acesta asigură un control
extrem de precis al diafragmei, chiar şi în cazul
teleobiectivelor utilizate cu un teleconvertor*.
* Există anumite limitări

n Obiective tip G
Pentru acest tip de obiective, diafragma este
întotdeauna selectată din aparatul foto, deoarece
obiectivul nu dispune de un inel de diafragmă.
Prin controlul puternic al lamelelor diafragmei,
beneficiaţi de stabilitate la fotografiere continuă
la viteze ridicate, chiar şi la diafragme închise*.
* Există anumite limitări

n Diafragmă rotunjită
Când fotografiaţi cu o diafragmă obişnuită,
este posibil să apară pete poligonale neclare în
zonele cu puncte de lumină, cum ar fi felinarele
stradale sau luminile de sărbători în timpul nopţii.
Diafragma rotunjită se obţine prin utilizarea unor
lamele specializate, pentru redarea elementelor
nefocalizate în forme rotujite, cu aspect plăcut și
natural.
n Focalizare internă
Cu ajutorul acestei metode de focalizare, toate
elementele obiectivului sunt împărţite în grupuri
frontale, de centru şi posterioare, doar grupul din
centru mişcându-se pentru a focaliza.
n Focalizare posterioară
Cu sistemul de focalizare posterioară de la Nikon
(RF), toate elementele obiectivului sunt împărţite
în grupuri specifice, doar grupul din partea din
spate mişcându-se pentru a focaliza.
n Sistem de corecţie pentru zonă apropiată
Sistemul de corecţie pentru zonă apropiată (CRC)
este una dintre cele mai importante inovaţii Nikon
în domeniul focalizării, deoarece asigură calitate
superioară a imaginii atunci când fotografiaţi de
la distanţe mici, mărind intervalul de focalizare. Cu
CRC, elementele din obiectiv sunt configurate sub
forma unui element flotant în care fiecare grup al
obiectivului se mişcă independent pentru a focaliza.

• Pentru obiective VR cu mod Sport, consultaţi paginile 48-51.
* Conform standardelor CIPA. Valoarea se obţine când: obiectivele în format DX sunt ataşate la
un aparat foto digital SLR în format DX, obiectivele compatibile în format FX sunt ataşate la un
aparat foto digital SLR în format FX şi obiectivele cu zoom sunt setate la poziţia telefotografică
maximă. Pentru efectul funcţiei VR exprimat în număr de stopuri la fiecare obiectiv, consultaţi
paginile 48-51.
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SPECI FIC AŢI I
■ OBIECTIVE NIKKOR Z [p7–p9]
Construcţie
obiectiv
[grupuri/
elemente]

Nume obiectiv

Unghi de
vizualizare cu
aparate foto în
format FX

Unghi de
vizualizare cu
aparate foto în
format DX

Reducere vibraţii (VR)
Sistem focalizare

*1

Efect în
stopuri*2

Mod VR

Reducere
vibraţii
trepied

Număr
de lamele
diafragmă

Valoare
minimă f

Distanţă minimă
de focalizare [m]*3

Raport de
reproducere
maxim [x]

Greutate [g]

Diametru x lungime
[mm]*4

Dimensiune filtru
ataşat
[mm]

Tip capac
obiectiv

Parasolar
obiectiv*5

Carcasă obiectiv

NIKKOR Z 14-30mm f/4S

12/14

114˚-72˚

90˚-50˚

IF

–

–

–

7

22

0,28

0,16

485

89,0 x 85,0

82

Montare cu clic

HB-86 (furnizat)

CL-C1 (furnizat)

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

15/17

84˚-34˚20'

61˚-22˚50'

IF (sistem multiplu de
focalizare)

–

–

–

9

22

0,38

0,22

805

89 x 126

82

Montare cu clic

HB-87 (furnizat)

CL-C2 (furnizat)

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

11/14

84˚-34˚20'

61˚-22˚50'

IF

–

–

–

7

22

0,3

0,3

500

77,5 x 88,5

72

Montare cu clic

HB-85 (furnizat)

CL-C1 (furnizat)

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

9/11

63˚

44˚

RF (sistem multiplu de
focalizare)

–

–

–

9

16

0,25

0,19

370

73 x 86

62

Montare cu clic

HB-89 (furnizat)

CL-C1 (furnizat)

NIKKOR Z 50mm f/1.8S

9/12

47˚

31˚30'

IF

–

–

–

9

16

0,4

015

415

76 x 86,5

62

Montare cu clic

HB-90 (furnizat)

CL-C1 (furnizat)

Construcţie
obiectiv
[grupuri/
elemente]

Unghi de
vizualizare cu
aparate foto în
format FX

Unghi de
vizualizare cu
aparate foto în
format DX

Sistem focalizare*1

Efect în
stopuri*2

Mod VR

Reducere
vibraţii
trepied

Număr
de lamele
diafragmă

Valoare
minimă f

Distanţă minimă
de focalizare [m]*3

Raport de
reproducere
maxim [x]

Greutate [g]

Diametru x lungime
[mm]*4

Dimensiune filtru
ataşat
[mm]

Tip capac
obiectiv

Parasolar
obiectiv*5

Carcasă obiectiv

3,5

Normal

√

■ OBIECTIVE NIKKOR F [p11–p40]
Nume obiectiv

Reducere vibraţii (VR)

■ OBIECTIVE NIKKOR CU ZOOM CU UNGHI LARG [p11–p13]
AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR

11/14

—

109°-70°

IF

7

22-29

0,22

0,17

230

77,0 × 73,0

72

Montare cu clic

HB-81 (furnizat)

CL-1015 (furnizat)

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

9/14

—

109˚-61˚

IF

7

22-29

0,24 (0,22)*6

0,19

460

82,5 × 87

77

Montare cu clic

HB-23 (furnizat)

CL-1118 (furnizat)

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

7/11

—

99˚-61˚

IF

7

22

0,3

0,12

465

82,5 × 90

77

Montare cu clic

HB-23 (furnizat)

CL-S2 (opţional)

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

11/14

114˚-84˚

90˚-61˚

IF

9

22

0,28*9

0,14

970

98 × 131,5

—

Montare directă

Încorporat

CL-M3 (furnizat)

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

12/17

107˚-63˚

83˚-44˚

IF

9

22

0,28*10

0,24

680

82,5 × 125

77

Montare cu clic

HB-23 (furnizat)

CL-1120 (furnizat)

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

10/13

104˚-62˚

79˚-44˚

IF

9

22

0,28

0,21

745

82,5 × 106

77

Montare cu clic

HB-23 (furnizat)

CL-76 (furnizat)

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

8/12

100˚-63˚

76˚-44˚

IF

7

22-29

0,28

0,19

385

83 × 95

77

Montare cu clic

HB-66 (furnizat)

CL-1118 (furnizat)

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

13/17

—

83˚-20˚

IF

4,0

Normal/Activ

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

11/17

—

83˚-18˚50'

IF

3,5

Normal/Activ

2,5

Normal

■ OBIECTIVE NIKKOR CU ZOOM NORMAL [p14–p18]

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

10/14

—

79˚-28˚50'

IF

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

9/12

—

76˚-28°50’

IF

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

9/12

—

76˚-28°50’

IF

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

8/11

—

76˚-28˚50'

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR

11/15

—

76˚-15˚20'

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

12/17

—

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

12/16

—

√

√

7

22-32

0,35

0,22

480

80 × 85,5

72

Montare cu clic

HB-75 (furnizat)

CL-1218 (opţional)

7

22-36

0,38

0,21

485

72 × 85

67

Montare cu clic

HB-39 (furnizat)

CL-1015 (furnizat)

9

22

0,36*11

0,20

755

85,5 × 110,5

77

Montare cu clic

HB-31 (furnizat)

CL-1120 (furnizat)

7

22-38

0,25

0,38

205

64,5 × 62,5

55

Montare cu clic

HB-N106 (opţional)

CL-0815 (opţional)

4,0

Normal

7

22-38

0,25

0,38

195

64,5 × 62,5

55

Montare cu clic

HB-N106 (opţional)

CL-0815 (opţional)

4,0

Normal

7

22-36

0,28 (0,25)*6

0,30 (0,36)*6

195

66 × 59,5

52

Montare cu clic

HB-69 (opţional)

CL-0815 (opţional)

IF

3,5

Normal

7

22-38

0,45

0,20

420

76 × 89

67

Montare cu clic

HB-32 (furnizat)

CL-1018 (furnizat)

76˚-11˚30'

IF

4,0

Normal

7

22-38

0,45

0,23

490

78 × 97

67

Montare cu clic

HB-32 (opţional)

CL-1018 (opţional)

76˚-8˚

IF

3,5

Normal/Activ

7

22-36

0,5

0,22

565

77 × 96,5

72

Montare cu clic

HB-35 (furnizat)

CL-1018 (furnizat)

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR

14/19

—

76˚-5˚20'

IF

3,5

Normal/Activ

9

22-32

0,45*12

0,31

830

83 × 120

77

Montare cu clic

HB-58 (furnizat)

CL-1120 (furnizat)

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

12/16

—

76˚-5˚20'

IF

4,0

Normal

7

22-40

0,48

0,29

550

78,5 × 99

67

Montare cu clic

HB-39 (opţional)

CL-1018 (opţional)

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

16/20

84˚-34˚20'

61˚-22˚50'

IF

4,0

Normal/Activ

9

22

0,38*13 (0,41)*14

0,28

1070

88 × 154,5

82

Montare cu clic

HB-74 (furnizat)

CL-M3 (furnizat)

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

11/15

84˚-34˚20'

61˚-22˚50'

IF

9

22

0,38*13

0,26

900

83 × 133

77

Montare cu clic

HB-40 (furnizat)

CL-M3 (furnizat)

0,17 (0,5)*8

545

78,5 × 82,5

72

Montare cu clic

HB-25 (furnizat)

CL-S2 (opţional)

465

78 × 82

72

Montare cu clic

HB-63 (furnizat)

CL-1118 (furnizat)

AF Zoom-NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF

11/15

84˚-28˚30'

61˚-18˚50'

IF

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

11/16

84˚-28˚30'

61˚-18˚50'

IF

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

13/17

84˚-20˚20'

61˚-13˚20'

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

14/19

75˚-8˚10'

53˚-5˚20'

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

9/13

—

28˚50'-8˚

IF

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

11/17

—

28˚50'-5˚20'

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR*15

18/22

34˚20’-12˚20’

22˚50’-8˚

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

14/20

34˚20'-12˚20'

22˚50'-8˚

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

14/18

34°20'-8°10'

22°50’-5°20’

AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED

12/17

34˚20'-8˚10'

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

10/14

—

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

10/14

AF Zoom-NIKKOR 80-200mm f/2.8D ED*15
AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR*15

√

9

22-32

0,5 (0,21)*8

4,0

Normal

7

22-29

0,38

0,22

IF

3,5

Normal/Activ

9

22

0,45

0,23

710

84 × 103,5

77

Montare cu clic

HB-53 (furnizat)

CL-1218 (furnizat)

IF

3,5

Normal/Activ

9

22-38

0,5

0,31

800

83 × 114,5

77

Montare cu clic

HB-50 (furnizat)

CL-1120 (furnizat)

4,0

Normal

7

22-32

1,1

0,23

300

70,5 × 83

52

Montare cu clic

HB-37 (opţional)

CL-0915 (opţional)

3,0

Normal

9

22-29

1,4

0,27

530

76,5 × 123

58

Montare cu clic

HB-57 (furnizat)

CL-1020 (furnizat)

IF

4,0

Normal/Trepied

9

22

1,1

0,21

1430

88,5 × 202,5

77

Montare cu clic

HB-78 (furnizat)

CL-M2 (furnizat)

IF

4,0

Normal/Activ

9

32

1,0

0,27

850

78 × 178,5

67

Montare cu clic

HB-60 (furnizat)

CL-1225 (furnizat)

IF

4,5

Normal/Trepied

9

32-40

1,2

0,25

680

80,5 × 146,0

67

Montare cu clic

HB-82 (furnizat)

CL-1022 (furnizat)

22˚50'-5˚20'

IF

2,5

Normal/Activ

9

32-40

1,5

0,24

745

80 × 143,5

67

Montare cu clic

HB-36 (furnizat)

CL-1022 (furnizat)

22˚50’-5˚20’

IF

4,0

Normal

7

22-32

1,1

0,22

415

72 × 125

58

Montare cu clic

HB-77 (opţional)

CL-1020 (opţional)

—

22˚50’-5˚20’

IF

7

22-32

1,1

0,22

400

72 × 125

58

Montare cu clic

HB-77 (opţional)

CL-1020 (opţional)

11/16

30˚10'-12˚20'

20˚-8˚

9

22

1,8 (1,5)*7

0,13 (0,17)*7

1300

87 × 187

77

Montare cu clic

HB-7 (opţional)

CL-43A (furnizat)

12/20

30˚10'-6˚10'

20˚-4˚

9

32-40

1,75 (1,5)*6

0,17 (0,19)*6

1570 (1480)*16

95,5 × 203

77

Montare cu clic

HB-65 (furnizat)

CL-M2 (furnizat)

Fără teleconvertor încorporat:

19/27

13˚40'-6˚10'

9˚-4˚

Cu teleconvertor încorporat:

24/35

9˚50'-4˚30'

6˚20'-2˚50'

3500*19

128 × 362,5*19

40,5

Montare directă

HK-41 (furnizat)

CL-L2 (furnizat)

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

17/24

12˚20'-6˚10'

8˚-4˚

IF

AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR*15

12/19

12˚20'-5˚

8˚-3˚10'

IF

*1 Cu sistemul IF (Internal Focusing), cu cât este
mai scurtă distanţa de fotografiere, cu atât
devine mai scurtă distanţa focală, datorită
caracteristicilor optice ale acestuia.
*2 Conform standardelor CIPA. Această valoare
se obţine când: obiectivele compatibile cu
formatul FX sunt ataşate la un aparat foto
DSLR în format FX, obiectivele compatibile
cu formatul DX sunt ataşate la un aparat foto
DSLR în format DX şi obiectivele cu zoom
sunt setate la poziţia telefotografică maximă.
*3 Distanţa minimă de focalizare este distanţa
de la marcajul de plan focal de pe aparatul
foto la subiect.
*4 Distanţa de la flanşa monturii pentru
obiectiv a aparatului foto.
*5 Numele parasolarului indică tipul: HB
(baionetă), HN (înfiletare), HK (montare
directă), HS (montare cu clic) şi HR (înfiletare
cu cauciuc).
*6 Numărul din paranteze ( ) este pentru MF.
*7 Numărul din paranteze ( ) este pentru setare
macro.
*8 Numărul din paranteze ( ) este pentru setare
macro la valoare telefotografică de 85 mm.
*9 Când este în intervalul 18-24 mm.
*10 Când este în intervalul 20-28 mm.
*11 La 35 mm.
*12 La 300 mm.
*13 Când este în intervalul 35-50 mm.
*14 La 24, 28, 70 mm.
*15 Este furnizat colier de montare trepied.
*16 Numărul din paranteze ( ) este greutatea
fără colierul de montare trepied.
*17 Sistem de corecţie pentru zonă apropiată
(CRC)
*18 Utilizarea funcţiilor de înclinare şi deplasare
în anumite condiţii poate cauza efectul de
vignetare.
*19 Conform standardelor CIPA.

Când se utilizează următoarele aparate foto,
focalizarea automată este posibilă doar cu
tipurile de obiective listate.
• D3500/D3400: obiective AF-S (tip E sau G),
AF-P
• D5600/D5500/D5300/D5200/D3300:
obiective AF-S, AF-P, AF-I (Pentru
obiectivele AF-P poate fi necesară
actualizarea firmware-ului)
• D5100/D5000/D3200/D3100/ D3000/D60/
seria D40: obiective AF-S, AF-I

■ OBIECTIVE NIKKOR CU ZOOM TELEFOTOGRAFIC [p19–p24]

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

48

IF
IF

4,0
4,0

Normal/Activ

√

√

√

√

32

Normal/Trepied

√

9

3,0

Normal/Activ

√

9

32

2 (1,95)*6

0,26 (0,27)*6

3360

124 × 365,5

52

Montare directă

HK-30 (furnizat)

CL-L2 (furnizat)

4,5

Normal/Trepied

√

9

32

2,2

0,22

2300 (2090)*16

108 × 267,5

95

Montare cu clic

HB-71 (furnizat)

CL-1434 (furnizat)

45

2

0,25
0,36

Cu obiectivele de tip E care încorporează un
mecanism de diafragmă electromagnetică,
sunt compatibile următoarele aparate foto:
D5, seria D4, seria D3, Df, D850, seria D810,
seria D800, D750, D700, D610, D600, D500,
seria D300, D7500, D7200, D7100, D7000,
D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000,
D3500, D3400, D3300, D3200, D3100, seria
Nikon 1 cu FT1.

49

SPECI FIC AŢI I
Reducere vibraţii (VR)

Construcţie
obiectiv
[grupuri/
elemente]

Unghi de
vizualizare cu
aparate foto în
format FX

Unghi de
vizualizare cu
aparate foto în
format DX

Sistem focalizare

AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED

12/14

114˚

90˚

RF

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

11/13

94˚

70˚

RF

AF NIKKOR 20mm f/2.8D*17

9/12

94˚

70˚

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED

10/12

84˚

61˚

RF

AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED

9/12

84˚

61˚

RF

AF NIKKOR 24mm f/2.8D*17

9/9

84˚

61˚

AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED

11/14

75˚

53˚

RF

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

9/11

75˚

53˚

RF

AF NIKKOR 28mm f/2.8D

6/6

74˚

53˚

Nume obiectiv

*1

Efect în
stopuri*2

Mod VR

Reducere
vibraţii
trepied

Număr
de lamele
diafragmă

Valoare
minimă f

Distanţă minimă
de focalizare [m]*3

Raport de
reproducere
maxim [x]

7

22

0,2

0,15

Greutate [g]

Diametru x lungime
[mm]*4

Dimensiune filtru
ataşat
[mm]

Tip capac
obiectiv

Parasolar
obiectiv*5

Carcasă obiectiv

670

87 × 86,5

Filtru de gel

Montare directă

Încorporat

CL-S2 (furnizat)
CL-1015 (furnizat)

■ OBIECTIVE NIKKOR CU DISTANŢĂ FOCALĂ FIXĂ [p25–p35]

7

16

0,2

0,23

355

82,5 × 80,5

77

Montare cu clic

HB-72 (furnizat)

7

22

0,25

0,12

270

69 × 42,5

62

Montare cu clic

HB-4 (opţional)

CL-S2 (opţional)

9

16

0,25

0,18

620

83 × 88,5

77

Montare cu clic

HB-51 (furnizat)

CL-1118 (furnizat)

7

16

0,23

0,20

355

77,5 × 83

72

Montare cu clic

HB-76 (furnizat)

CL-1015 (furnizat)

7

22

0,3

0,11

270

64,5 × 46

52

Montare cu clic

HN-1 (opţional)

CL-0715 (opţional)

9

16

0,28

0,17

645

83,0 × 100,5

77

Montare cu clic

HB-83 (furnizat)

CL-1118 (furnizat)

7

16

0,25

0,21

330

73 × 80,5

67

Montare cu clic

HB-64 (furnizat)

CL-0915 (furnizat)

7

22

0,25

0,17

205

65 × 44,5

52

Montare cu clic

HN-2 (opţional)

CL-0715 (opţional)

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

7/10

63˚

44˚

RF

9

16

0,3

0,19

600

83 × 89,5

67

Montare cu clic

HB-59 (furnizat)

CL-1118 (furnizat)

AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED

8/11

63˚

44˚

RF

7

16

0,25

0,23

305

72 × 71,5

58

Montare cu clic

HB-70 (furnizat)

CL-0915 (furnizat)

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

6/8

—

44˚

RF

7

22

0,3

0,16

200

70 × 52,5

52

Montare cu clic

HB-46 (furnizat)

CL-0913 (furnizat)

AF NIKKOR 35mm f/2D

5/6

62˚

44˚

7

22

0,25

0,23

205

64,5 × 43,5

52

Montare cu clic

HN-3 (opţional)

CL-0715 (opţional)

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

7/8

46˚

31˚30'

9

16

0,45

0,14

280

73,5 × 54

58

Montare cu clic

HB-47 (furnizat)

CL-1013 (furnizat)

AF NIKKOR 50mm f/1.4D

6/7

46˚

31˚30'

7

16

0,45

0,14

230

64,5 × 42,5

52

Montare cu clic

HR-2 (opţional)

CL-0715 (opţional)

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

6/7

47˚

31˚30'

7

16

0,45

0,15

190

73 × 52,5

58

Montare cu clic

HB-47 (furnizat)

CL-1013 (furnizat)

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

6/7

47˚

31˚30'

7

16

0,45

0,15

185

72 × 52,5

58

Montare cu clic

HB-47 (furnizat)

CL-1013 (furnizat)

AF NIKKOR 50mm f/1.8D

5/6

46˚

31˚30'

7

22

0,45

0,15

155

63,5 × 39

52

Montare cu clic

HR-2 (opţional)

CL-0715 (opţional)

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

6/9

40˚50'

27˚20'

9

16

0,58

0,12

385

85 × 70

72

Montare cu clic

HB-68 (furnizat)

CL-1015 (furnizat)

AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

9/10

28˚30'

18˚50'

IF

9

16

0,85

0,11

595

86,5 × 84

77

Montare cu clic

HB-55 (furnizat)

CL-1118 (furnizat)

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

9/9

28˚30'

18˚50'

IF

7

16

0,8

0,12

350

80 × 73

67

Montare cu clic

HB-62 (furnizat)

CL-1015 (furnizat)

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

9/14

23˚10’

15˚20’

IF

9

16

1,0

0,13

985

94,5 × 106

82

Montare cu clic

HB-79 (furnizat)

CL-1218 (furnizat)

AF DC-NIKKOR 105mm f/2D

6/6

23˚20'

15˚20'

RF

9

16

0,9

0,13

640

79 × 111

72

Montare cu clic

Încorporat

CL-38 (opţional)

AF DC-NIKKOR 135mm f/2D

6/7

18˚

12˚

RF

9

16

1,1

0,13

815

79 × 120

72

Montare cu clic

Încorporat

CL-38 (opţional)

AF NIKKOR 180mm f/2.8D IF-ED

6/8

13˚40'

9˚

IF

9

22

1,5

0,15

760

78,5 × 144

72

Montare cu clic

Încorporat

CL-38 (furnizat)

AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II*15

9/13

12˚20'

8˚

IF

3,0

Normal/Activ

√

9

22

1,9

0,12

2930

124 × 203,5

52

Montare directă

HK-31 (furnizat)

CL-L1 (furnizat)

AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II*15

8/11

8˚10'

5˚20'

IF

3,0

Normal/Activ

√

9

22

2,3 (2,2)*6

0,15 (0,16)*6

2900

124 × 267,5

52

Montare directă

HK-30 (furnizat)

CL-L1 (furnizat)

AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR*15

10/16

8˚10'

5˚20'

IF

4,5

Normal/Trepied

√

9

32

1,4

0,24

755

89 × 147,5

77

Montare cu clic

HB-73 (furnizat)

CL-M3 (furnizat)

AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED*15

6/10

8˚10'

5˚20'

IF

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR*15

12/16

6˚10'

4˚

IF

4,0

Normal/Trepied

√

9

32

1,45

0,27

1440 (1300)*16

90 × 222,5

77

Montare cu clic

Încorporat

CL-M2 (furnizat)

9

22

2,6

0,17

3800

159,5 × 358

40,5

Montare directă

HK-38 (furnizat)

CT-405 (furnizat)
CT-505 (furnizat)

AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR*15

12/16

5˚

3˚10'

IF

4,0

Normal/Trepied

√

9

22

3,6

0,15

3090

140 × 387

40,5

Montare directă

HK-34 (furnizat)

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

11/19

5˚00'

3˚10'

IF

4,0

Normal/Trepied

√

9

32

3,0

0,18

1460

106 × 237

95

Montare cu clic

HB-84 (furnizat)

CL-M5 (furnizat)

AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR*15

12/16

4˚10'

2˚40'

IF

4,0

Normal/Trepied

√

9

22

4,4

0,14

3810

166 × 432

40,5

Montare directă

HK-40 (furnizat)

CT-608 (furnizat)

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR*15

13/20

3˚10'

2˚

IF

4,5

Normal/Activ

√

9

32

5,9 (5,8)*6

0,15 (0,15)*6

4590

160 × 461

52

Montare directă

HK-38 (furnizat)

CT-801 (furnizat)

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

13/15

180°-175°

180°-110°

IF

7

22-29

0,16

0,34

485

77,5 × 83,0

Filtru de gel

Montare directă

HB-80 (furnizat)

CL-1218 (furnizat)

AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5mm f/2.8G ED*17

7/10

—

180˚

7

22

0,14

0,20

305

63 × 62,5

Filtru de gel

Montare directă

Încorporat

CL-0715 (furnizat)

AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D*17

5/8

180˚

107˚

7

22

0,25

0,09

290

63 × 57

Tip ataşament posterior

Montare directă

Încorporat

CL-0715 (opţional)

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G*17

7/9

—

38˚50'

7

22

0,163

1,00

235

68,5 × 64,5

52

Montare cu clic

HB-61 (furnizat)

CL-0915 (furnizat)

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

9/12

39˚40'

26˚30'

9

32

0,185

1,00

425

73 × 89

62

Montare cu clic

HB-42 (furnizat)

CL-1018 (furnizat)

AF Micro-NIKKOR 60mm f/2.8D*17

7/8

39˚40'

26˚30'

7

32

0,219

1,00

440

70 × 74,5

62

Montare cu clic

HN-22 (opţional)

CL-0815 (opţional)

*1 Cu sistemul IF (Internal Focusing), cu cât este
mai scurtă distanţa de fotografiere, cu atât
devine mai scurtă distanţa focală, datorită
caracteristicilor optice ale acestuia.
*2 Conform standardelor CIPA. Această valoare
se obţine când: obiectivele compatibile cu
formatul FX sunt ataşate la un aparat foto
DSLR în format FX, obiectivele compatibile
cu formatul DX sunt ataşate la un aparat foto
DSLR în format DX şi obiectivele cu zoom
sunt setate la poziţia telefotografică maximă.
*3 Distanţa minimă de focalizare este distanţa
de la marcajul de plan focal de pe aparatul
foto la subiect.
*4 Distanţa de la flanşa monturii pentru
obiectiv a aparatului foto.
*5 Numele parasolarului indică tipul: HB
(baionetă), HN (înfiletare), HK (montare
directă), HS (montare cu clic) şi HR (înfiletare
cu cauciuc).
*6 Numărul din paranteze ( ) este pentru MF.
*7 Numărul din paranteze ( ) este pentru setare
macro.
*8 Numărul din paranteze ( ) este pentru setare
macro la valoare telefotografică de 85 mm.
*9 Când este în intervalul 18-24 mm.
*10 Când este în intervalul 20-28 mm.
*11 La 35 mm.
*12 La 300 mm.
*13 Când este în intervalul 35-50 mm.
*14 La 24, 28, 70 mm.
*15 Este furnizat colier de montare trepied.
*16 Numărul din paranteze ( ) este greutatea
fără colierul de montare trepied.
*17 Sistem de corecţie pentru zonă apropiată
(CRC)
*18 Utilizarea funcţiilor de înclinare şi deplasare
în anumite condiţii poate cauza efectul de
vignetare.
*19 Conform standardelor CIPA.

Când se utilizează următoarele aparate foto,
focalizarea automată este posibilă doar cu
tipurile de obiective listate.
• D3500/D3400: obiective AF-S (tip E sau G),
AF-P
• D5600/D5500/D5300/D5200/D3300:
obiective AF-S, AF-P, AF-I (Pentru
obiectivele AF-P poate fi necesară
actualizarea firmware-ului)
• D5100/D5000/D3200/D3100/ D3000/D60/
seria D40: obiective AF-S, AF-I

■ OBIECTIVE NIKKOR CU UTILIZARE SPECIALIZATĂ [p36–p40 ]
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IF

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

10/14

—

18˚50'

IF

3,0

Normal

9

32

0,286

1,00

355

73 × 98,5

52

Montare cu clic

HB-37 (furnizat)

CL-1018 (furnizat)

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

12/14

23˚20'

15˚20'

IF

3,0

Normal

9

32

0,314

1,00

750

83 × 116

62

Montare cu clic

HB-38 (furnizat)

CL-1020 (furnizat)

AF Micro-NIKKOR 200mm f/4D IF-ED*15*17

8/13

12˚20'

8˚

IF

9

32

0,5

1,00

1190

76 × 193

62

Montare cu clic

HN-30 (opţional)

CL-45 (furnizat)
CL-1120 (furnizat)

PC NIKKOR 19mm f/4E ED

13/17

97˚

73˚

RF

9

32

0,25

0,18

885

89 × 124

—

Montare directă

—

PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED*18

10/13

84˚

61˚

RF

9

32

0,21

0,36

730

82,5 × 108

77

Montare cu clic

HB-41 (furnizat)

CL-1120 (furnizat)

PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED*17*18

8/9

51˚

34˚50'

9

32

0,253

0,50

740

82,5 × 112

77

Montare cu clic

HB-43 (furnizat)

CL-1120 (furnizat)

PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D*17*18

5/6

28˚30'

18˚50'

9

32

0,39

0,50

635

83,5 × 107

77

Montare cu clic

HB-22 (furnizat)

CL-1120 (furnizat)

Cu obiectivele de tip E care încorporează un
mecanism de diafragmă electromagnetică,
sunt compatibile următoarele aparate foto:
D5, seria D4, seria D3, Df, D850, seria D810,
seria D800, D750, D700, D610, D600, D500,
seria D300, D7500, D7200, D7100, D7000,
D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000,
D3500, D3400, D3300, D3200, D3100, seria
Nikon 1 cu FT1.
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Specificaţiile şi echipamentul pot suferi modificări fără înştiinţarea prealabilă sau alte obligaţii din partea producătorului.
ATENŢIE!
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