AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED

Slika izdelka

I AM THE WIDE SIDE OF LIFE
Asferične leče

Elementi iz ED-stekla

Tabele MTF

Najpomembnejše funkcije:
	
Svetel objektiv s fiksno goriščno razdaljo 24 mm: ultraširokokotni objektiv formata FX z goriščno
razdaljo 24 mm (36 mm, kadar se uporablja z Nikonovim fotoaparatom SLR formata DX). Odlična
izbira za fotografiranje pokrajin, arhitekture, notranjih prostorov in mestnih ulic, pa tudi za snemanje
videoposnetkov.
	
Svetla zaslonka f/1,8: omogoča značilne slike z majhno globinsko ostrino in mehkim ozadjem. Na
voljo vam je prilagodljivost pri fotografiranju s krajšimi časi zaklopa, zagotovljeni so jasni posnetki pri
šibki svetlobi, slika v iskalu pa je svetla.
	
Kompaktna in lahka oblika: izjemno prenosljiva zasnova omogoča udobno prenašanje objektiva,
tako da je le-ta odlična izbira tudi za potovanja.
	
Slike visoke ločljivosti: popoln objektiv za fotoaparate D-SLR z visoko ločljivostjo se lahko pohvali
z izredno jasnostjo in kontrasti v celotnem kadru. Optična zasnova zagotavlja čudovite slike in
videoposnetke.
	
Izjemna optična zmogljivost: dva elementa iz stekla z izjemno nizko disperzijo (ED) in dve asferični
leči zagotavljajo jasne, čudovite slike. Popačenje je dobro nadzorovano, večina vrst napak in barvna
disperzija pa so učinkovito odpravljene.
	
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,23 m. Omogoča fotografiranje od blizu, tako da motivi zapolnijo
kader.
	
Priloženo: bajonetna sončna zaslonka in mehka torbica za objektiv.

Dodatna oprema

Torbica za objektiv
CL-1015 (priložena)

Dramatična arhitektura. Čudovite pokrajine. Drzne fotografije mestnih ulic. Prostorna notranjost. Z Nikonovim
novim objektivom formata FX s fiksno goriščno razdaljo 24 mm posnemite dinamične, ustvarjalne slike.
Svetla zaslonka f/1,8 zagotavlja majhno globinsko ostrino, mehka ozadja in jasne slike pri šibki svetlobi.
Najmanjša razdalja ostrenja 0,23 m nudi dodatno vsestranskost, kompaktna in lahka zasnova pa
zagotavlja, da je ta ultraširokokotni objektiv izvrstna izbira za potovanja.

Sončna zaslonka HB-76
(priložena)

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
Goriščna razdalja
Najbolj odprta zaslonka
Najmanj odprta zaslonka
Sestava objektiva
Kot zajema
Ostrenje
Najmanjša razdalja ostrenja
Največje razmerje reprodukcije
Število lamel zaslonke
Mehanizem zaslonke
Velikost navoja za filter
Mere
Teža
Priložena dodatna oprema

24 mm
f/1,8
f/16
12 elementov v 9 skupinah (z 2 elementoma iz ED-stekla, 2 asferičnima lečama in elementi
objektiva z nanokristalno prevleko)
Nikonovi analogni fotoaparati SLR in fotoaparati D-SLR formata FX: 84°
Nikonovi fotoaparati D-SLR formata DX: 61°
Nikonov zadnji sistem izostritve (RF) s samodejnim ostrenjem, ki ga upravljata tihi pogon Silent Wave
Motor in ločeni obroč za ročno ostrenje
0,23 m od goriščne ravnine
0,20-kratno
7 (zaobljena odprtina zaslonke)
Popolnoma samodejna
72 mm
Približno 77,5 x 83,0 mm
Približno 355 g
72-mm sprednji zaskočni pokrovček objektiva LC-72, zadnji pokrovček objektiva LF-4, bajonetna sončna
zaslonka HB-76, torbica za objektiv CL-1015

