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

Diagramă MTF

Accesorii

Geantă pentru obiectiv CT-608
(inclusă)

Filtru de polarizare
circulară cu montare
directă C-PL405
(opţional)

Parasolar obiectiv HK-40
(inclus)

Doriţi să vă uşuraţi bagajul? Având o construcţie incredibil de uşoară şi beneficiind de cele mai recente
tehnologii, noul super-teleobiectiv de 600 mm de la Nikon oferă performanţe excepţionale fotografilor
specializaţi în natura sălbatică şi în sport. Două elemente de fluorină îmbunătăţesc performanţa optică şi
reduc substanţial greutatea acestui obiectiv, până la numai 3810 g. Impresionantul sistem de reducere a
vibraţiilor de la Nikon cu modul SPORT oferă numai avantaje când se urmăresc acţiuni rapide.
Caracteristici cheie:
Super-teleobiectiv profesional: distanţă focală de 600 mm şi diafragmă maximă luminoasă f/4.
Robust şi uşor: elementele de fluorină contribuie la reducerea greutăţii acestui super-teleobiectiv la
numai 3810 g (aprox.). Fiind uşor, robust şi fiabil, corpul dispune de o construcţie profesională, rezistentă
la praf şi la umezeală.
Performanţă optică superioară: două elemente de fluorină, patru elemente din sticlă ED (dispersie
foarte scăzută) şi acoperirea cu nanocristale de la Nikon asigură minimizarea aberaţiilor cromatice şi a
formelor dublate.
Sistem de reducere a vibraţiilor (VR): cu modul SPORT. Sistemul de reducere a vibraţiilor
(VR) minimizează efectul nedorit al tremuratului aparatului foto şi vă permite să fotografiaţi la
timpi de expunere cu până la patru stopuri mai lungi.¹ Modul VR SPORT asigură o imagine stabilă
în vizor când se fotografiază mişcări rapide şi permite o cadenţă de cadre la fotografiere continuă
şi o întârziere a declanşării similare cu cele posibile când sistemul VR este dezactivat.
Diafragmă electromagnetică: asigură expuneri consecvente, mai precise, în timpul fotografierii în serii
de mare viteză.
Motor SWM (Silent Wave Motor): performanţă de focalizare automată ultra-rapidă şi ultra-silenţioasă,
cu posibilitate de preluare manuală a controlului
Comutator limită de focalizare: oferă două poziţii: FULL şi ∞ - 10 m.
Acoperire cu fluor: are capacitatea de a respinge în mod eficient apa, praful şi murdăria, fără a
compromite calitatea imaginii. Acoperirea este aplicată pe sticla de protecţie de pe elementul frontal al
obiectivului, unde facilitează, de asemenea, curăţarea sticlei fără ca suprafaţa să se deterioreze.
Distanţă minimă focalizare: 4,4 m
Inel element montură trepied: noile lagăre îmbunătăţesc durabilitatea şi asigură trecerea cursivă de
la orientarea orizontală la cea verticală şi invers. Montura este poziţionată aproape de partea din spate a
obiectivului, pentru a asigura un transport confortabil şi a permite întoarcerea parasolarului dintr-o bucată.
Colier scurt pentru monopied, inclus: pentru mai multă stabilitate când se utilizează un monopied.
Geantă CT-608 inclusă: geantă rezistentă şi uşoară, cu mâner rabatabil, care facilitează depozitarea.
¹ În mod Normal, conform standardului CIPA.

SPECIFICAŢII TEHNICE
Distanţă focală
Diafragmă maximă
Diafragmă minimă
Construcţie obiectiv
Unghi de câmp
Focalizare
Distanţă minimă focalizare
Raport de reproducere maxim
Nr. de lamele diafragmă
Diafragmă
Dimensiune filtru ataşat
Dimensiuni
Greutate
Accesorii incluse

600 mm
f/4
f/22
16 elemente în 12 grupuri (inclusiv 4 elemente din sticlă ED, 2 elemente de fluorină şi elemente cu
acoperire cu nanocristale) şi 1 element de protecţie din sticlă (cu acoperire cu fluor)
Aparate foto Nikon SLR pe film şi DSLR în format FX: 4° 10’
Aparate foto Nikon DSLR în format DX: 2° 40’
Sistem de focalizare internă (IF) Nikon cu focalizare automată controlată de motorul SWM (Silent
Wave Motor) şi inel de focalizare separat pentru focalizare manuală
4,4 m de la planul focal
0,14x
9 (diafragmă circulară)
Electromagnetică
40,5 mm (montaj cu clic)
Aprox. 166 x 432 mm
Aprox. 3.810 g
Capac frontal pentru obiectiv, cu prindere directă, Capac posterior obiectiv LF-4, Parasolar obiectiv HK-40,
Filtru NC de 40,5 mm cu înfiletare, Geantă CT-608, Curea LN-2, Colier pentru monopied

