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

Grafikon MTF

Dodatna oprema

Torbica za objektiv CT-505
(priložena)

Vstavljiv krožni polarizacijski filter C-PL405
(izbirno)

Sončna zaslonka HK-34
(priložena)

Ujemite oddaljeno dogajanje in zmanjšajte obremenitve. Nikonov novi 500-mm super teleobjektiv
tehta le 3090 g (približno), zato fotografom športnih dogodkov in divjine omogoča veliko prednosti.
Dva elementa objektiva iz fluorita izboljšata optično zmogljivost in občutno zmanjšata težo
objektiva. Nikonovo izjemno zmanjšanje tresljajev z načinom SPORT zagotavlja izjemno stabilnost pri
fotografiranju hitro premikajočih se motivov.
Najpomembnejše funkcije:
Profesionalni super teleobjektiv: z goriščno razdaljo 500 mm in veliko svetlobno močjo f/4.
Trpežen in lahek: z elementoma iz fluorita je teža tega super teleobjektiva zmanjšana na
3090 g (približno). Lahko, trpežno in zanesljivo ohišje ima na prah in vlago odporno konstrukcijo
profesionalne kakovosti.
Visoka optična zmogljivost: dva elementa iz fluorita, trije elementi iz stekla z izjemno nizko
disperzijo (ED) in Nikonova nanokristalna prevleka zagotavljajo najmanjšo barvno napako in
zmanjšane podvojene vire svetlobe.
Zmanjšanje tresljajev (VR): z načinom SPORT. S funkcijo VR se zmanjša vpliv tresenja fotoaparata
in fotografirate lahko s časi zaklopa, daljšimi za do štiri stopnje.¹ Način zmanjšanja tresljajev SPORT
ohranja stabilno sliko v iskalu pri fotografiranju izredno hitrega gibanja ter omogoča podobno hitrost
neprekinjenega fotografiranja in časovni zamik pri proženju kot pri izklopljeni funkciji zmanjšanja tresljajev.
Elektromagnetni mehanizem zaslonke: omogoča dosledno, natančnejše osvetljevanje pri hitrih
rafalnih posnetkih.
Tihi pogon Silent Wave Motor (SWM): izredno hitro in tiho delovanje samodejnega ostrenja
z možnostjo nemotenega prehoda v način ročnega ostrenja.
Stikalo za omejitev ostrenja: mogoče ga je premakniti v dva položaja: FULL in ∞ – 8 m.
Fluorova prevleka: aktivno odbija vodo, prah in umazanijo, ne da bi se pri tem zmanjšala
kakovost slike. Prevleka je nanesena na zaščitno steklo na sprednjem elementu objektiva, kjer
omogoča tudi preprosto čiščenje stekla brez poškodb površine.
Najmanjša razdalja ostrenja: 3,6 m
Obroček ploščice za stativ: novi ležaji izboljšujejo vzdržljivost in zagotavljajo gladko

prestavljanje med vodoravnim in navpičnim usmerjanjem objektiva. Nastavek je nameščen bližje
zadnjemu delu objektiva, kar zagotavlja udobno prenašanje in omogoča obračanje priložene
enodelne sončne zaslonke.
Priložen majhen nastavek za enonožno stojalo: za večjo stabilnost pri uporabi enonožnega stojala.
Priložen kovček CT-505: vzdržljiv, a hkrati lahek kovček z zložljivim ročajem, ki omogoča
preprosto zlaganje.
¹ V običajnem načinu na osnovi standarda CIPA.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
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

500 mm
f/4
f/22
16 elementov v 12 skupinah (s 3 elementi objektiva iz ED-stekla, 2 elementoma iz fluorita in elementi
objektiva z nanokristalno prevleko) ter 1 element iz zaščitnega stekla (s fluorovo prevleko)
Nikonovi analogni fotoaparati SLR in fotoaparati D-SLR formata FX: 5° 00’
Nikonovi fotoaparati D-SLR formata DX: 3° 10’
Nikonov sistem notranjega ostrenja (IF) s samodejnim ostrenjem, ki ga upravljata tihi pogon Silent
Wave Motor in ločeni obroč za ročno ostrenje
3,6 m od goriščne ravnine
0,15-kratno
9 (zaobljena odprtina zaslonke)
Elektromagnetni
40,5 mm (vstavljivi filter)
Približno 140 x 387 mm
Približno 3090 g
Natični sprednji pokrovček objektiva, zadnji pokrovček objektiva LF-4, sončna zaslonka HK-34,
40,5-mm navojni filter NC, kovček za objektiv CT-505, pas LN-2, nastavek za enonožno stojalo

