Drugačen pogled
Vsak fotograf je edinstven. Ne glede na vaše zamisli, izkušnje ali ustvarjalni navdih boste med objektivi NIKKOR
gotovo našli tistega, s katerim boste lahko izrazili svoj občutek za fotografijo. Ponudba izmenljivih objektivov
NIKKOR za Nikonove fotoaparate D-SLR je brez primere in pokriva široko paleto goriščnih razdalj ter ponuja
raznovrstno izbiro modelov s fiksno goriščno razdaljo, zoom objektivov, objektivov ribje oko, makro objektivov
in objektivov za nadzor perspektive. Vsak izdelek v seriji je rezultat ponosa in vrhunske izdelave, ki ju lahko
popolnoma razumejo le izdelovalci optičnih naprav, cenijo pa ju vsi strastni fotografi, ki pričakujejo visoko
raven jasnosti in zanesljivosti. Kako želite videti svet? Naj vam pomaga NIKKOR.
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Zgodovina izjemnih
uspehov – objektivi
NIKKOR
Nikon je začel objektive pod imenom NIKKOR izdelovati leta 1933 in od takrat jih je po
vsem svetu prodal več kot 100 milijonov. Rezultat naših neomajnih prizadevanj za kakovost
in inovacije skozi vsa ta leta so številni prelomni izdelki na področju fotografije. Nikon
je na primer leta 1967 predstavil model NIKKOR Auto 24mm f/2.8, ki vključuje sistem
popravkov pri bližinskih posnetkih, razvit v Nikonu, in leta 1968 začel izdelovati asferične
leče. Razvil je tudi steklo z izjemno nizko disperzijo (ang. Extra-low Dispersion oz. ED), ki je
bilo prvič uporabljeno leta 1971 v teleobjektivu 300mm f/2.8 ED NIKKOR in je zdaj sestavni
del številnih drugih objektivov NIKKOR. Nikon je nato leta 2003 predstavil AF-S DX ZoomNIKKOR 12-24mm f/4G IF-ED – prvi objektiv v seriji NIKKOR DX, optimiziran za Nikonove
digitalne SLR-je formata DX. To je le nekaj od mnogih dosežkov v razvoju objektivov, ki
izpostavljajo Nikonov vodilni položaj med proizvajalci profesionalne fotografske opreme.
Na naslednjih straneh najdete tehnične informacije, ki vam bodo pomagale bolje razumeti,
kako objektivi NIKKOR zagotavljajo izjemno zmogljivost in so zato idealni partnerji za vaš
fotoaparat SLR Nikon.

Nikonov bajonet F — tradicija
kontinuitete
Predstavitev prvega Nikonovega modela F
leta 1959 je sovpadala tudi s predstavitvijo
morda najpomembnejše tehnološke inovacije,
Nikonovega bajoneta F. Osnovna konstrukcija
tega bajoneta od takrat ostaja nespremenjena in
združljiv je tudi z novimi objektivi, kar omogoča
uporabo trenutno izjemnega števila objektivov
NIKKOR z digitalnimi zrcalnorefleksnimi
fotoaparati za osupljivo paleto možnosti
slikovnega izražanja. To je samo eden od
primerov, zakaj je Nikonov bajonet F še naprej
pomemben del zasnove opreme za fotoaparate
Nikon.
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Kjer se vse začne — Nikonove
steklarne
Za najboljše sestavne dele objektivov je treba
začeti z najboljšim optičnim steklom. Nikon
je eden od redkih proizvajalcev, ki dosledno
pokriva vse faze od razvoja optičnega stekla
do končne izdelave objektivov. To pomeni, da
ima na voljo raznolike tehnologije in znanje,
ki jih drugi proizvajalci ne morejo ponuditi.
Tovarne za izdelavo optičnega stekla so na
primer projektirane, postavljene in vodene
s strani Nikona. Ta strokovna znanja nam
omogočajo izboljševanje tovarn skladno
z Nikonovimi zahtevami. Proizvodnja
optičnega stekla je prvi korak v izdelavi
objektivov NIKKOR in v vsakem od nadaljnjih
korakov vedno znova izvajamo stroge
preizkuse in

preglede – samo s temi postopki lahko
zagotovimo zares visoko kakovost. Z vidika
natančnosti to na primer pomeni, da je
lomni količnik zajamčen do natančnosti
šest decimalnih mest (največ). To je eden
od primerov, kjer zelo natančne meritve
in skrbna kontrola zagotavljajo največjo
kakovost, s katero lahko vsak uporabnik
objektivov NIKKOR z gotovostjo ujame
odločilne trenutke.

Razvijalci različnih delov
objektiva zagotavljajo dodano
vrednost
Razvojna skupina, ki preuči vse potrebno za
pripravo proizvodnje objektivov, nadzoruje
vse faze razvoja, vključno z mehanskimi,
optičnimi in elektronskimi sestavi, prav tako
pa sodeluje tudi v pripravi tehnologije za
proizvodnjo. Pogosto ni udobje pri ravnanju
in delu z izdelkom nič manj pomembno kot
hitrost samodejnega ostrenja in vzdržljivost.
Kompaktna in lahka konstrukcija je lahko
nadvse pomemben dejavnik pri razvoju
objektiva. Pri razvoju objektiva AF-S NIKKOR
24-70mm f/2.8E ED VR leta 2015 smo na
primer s sodelovanjem razvojnih skupin za
različna področja prišli do izdelka
s kompaktnim in zmogljivim tihim pogonom
SWM, sistemom zmanjšanja tresljajev, ki
je najučinkovitejši med običajnimi zoom
objektivi, in izjemno natančnim nadzorom
osvetlitve brez kompromisov glede visoke
optične zmogljivosti.

Največja kakovost, ki se začne v
proizvodnih procesih

kot sta zunanje oblikovanje in občutek pri
uporabi, in ti dejavniki se izboljšujejo na
mestu proizvodnje. Rezultat izboljševanja
celotne kakovosti z zmanjševanjem
števila neustreznih izdelkov v proizvodnih
postopkih so visokokakovostni izdelki za
kupce.

Zanesljivost – objektivi so
zasnovani za najzahtevnejše
delovne pogoje
Vsak objektiv NIKKOR je izdelan tako,
da izpolnjuje najstrožje zahteve strank.
Optično steklo skrbno pregledamo, tako
da zagotovimo odsotnost vsakršnih
hib, in po postopkih vlivanja, brušenja,
poliranja in premazovanja dobimo enega
od najboljših elementov objektiva. Leče
in sestavi leč gredo po natančni montaži
v ohišje objektiva skozi vrsto preskusov in
kontrol, vključno z analiziranjem vibracijske
in toplotne odpornosti. Vse to je sad
našega optimiziranega in avtomatiziranega
zbranega tehnološkega znanja. Poleg teh
nepopustljivih preskusov Nikonovi tehniki
še dodatno poskrbijo za zmogljivost
končnega izdelka z natančnim pregledom
sleherne podrobnosti vsakega dokončanega
objektiva. Preverijo mehansko izdelavo,
elektroniko, gibanje sistema za samodejno
ostrenje, mehanizme za zoom in zaslonko ter
ločljivost objektiva. Na koncu vsak objektiv
NIKKOR še enkrat temeljito pregledamo
tik pred odpremo iz tovarne. Namen vsega
tega je zagotoviti, da vsak objektiv deluje
natančno tako, kot se od njega pričakuje
– z izjemno optično zmogljivostjo in
zanesljivostjo, zaradi katerih so objektivi
NIKKOR vodilna izbira po vsem svetu.

V podjetju Tochigi Nikon se za zagotavljanje
največje kakovosti izvaja vrsta postopkov,
ki sežejo od določanja kazalnikov za
ocenjevanje storilnosti do prilagajanja
postopkov skladno s kazalniki za uvajanje
izboljšav. V te postopke so vključena tudi
povezana podjetja. Izboljšave stopnje dobrih
izdelkov včasih potrebujejo tudi proizvodni
obrati v tujini. Stopnja dobrih izdelkov je
tesno povezana s senzoričnimi lastnostmi,
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ŠIROKOKOTNI OBJEKTIVI
Z O O M N I K K O R

Ultraširokokotni zoom objektiv za nestresene posnetke

Optična mojstrovina: najširši zoom NIKKOR z zaslonko f/2.8

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

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

DX

Vrhunska linija širokokotnih objektivov z zoomom zagotavlja večjo globinsko ostrino, krajše delovne razdalje in osupljive
perspektive. Na voljo so objektivi NIKKOR različnih goriščnic in svetlobnih jakosti primerni za vsak žep in fotoaparat,
s katerimi lahko ustvarite jasne in razločne fotografije. Spremenite razpon zooma in preizkusite različne perspektive,
ali se približajte fotografiranemu motivu; tako boste kmalu odkrili popolnoma nov pristop k širokokotnemu
fotografiranju.

Ta lahek in enostaven zoom objektiv omogoča uporabnikom formata DX
vstop v svet prave ultraširokokotne fotografije. Koračni motorček, vgrajen
v objektiv, prispeva k tihemu in gladkemu delovanju samodejnega
ostrenja. Najnovejša optična zasnova vključuje tri asferične leče objektiva
za odlično kakovost slike. Vgrajena funkcija zmanjšanja tresljajev (VR)
zagotavlja učinek, enakovreden do 3,5 stopnje* krajšemu času zaklopa.

Ta nagrajeni objektiv s fiksno svetlobno močjo f/2,8 izberejo številni
poklicni fotografi, saj ponuja izjemno ostrino čez celoten okvir.
Nanokristalna prevleka in ED-steklo zagotavljata odličen kontrast tudi
v zahtevnih pogojih fotografiranja z osvetljenim ozadjem. Ta trpežen in
zanesljiv objektiv je nepogrešljiv del opreme poklicnih fotografov po vsem
svetu.

* Na osnovi standarda CIPA. Ta vrednost je dosežena pri namestitvi objektiva na digitalni
zrcalnorefleksni fotoaparat formata DX, ko je zoom nastavljen na največji telefoto položaj.

10 mm 109°
20 mm 70°

14 mm 114°
24 mm 84°

Zgradba objektiva: 14 elementov v 11 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,22 m.
Največje razmerje reprodukcije: 0,17×
Velikost navoja za filter: 72 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-81/torbica za
objektiv CL-1015

Zgradba objektiva: 14 elementov v 11 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,28 m (v 18–24 mm)
Največje razmerje reprodukcije: 0,14×
Velikost navoja za filter: filtra ni mogoče namestiti
Dodatna oprema: pritrjen pokrov/torbica CL-M3

Ultraširokokotni objektiva z zoomom za dinamične perspektive

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

DX

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

DX

Izredno priljubljena izbira za skrajno širokokotno
fotografiranje. Fiksna zaslonka zagotavlja
dosledno osvetlitev znotraj celotnega dosega
zooma. Izvrstna odločitev za fotografiranje
zunanjosti velikih zgradb, ozkih zaprtih
prostorov in prostranih naravnih pokrajin.

12 mm 99°
24 mm 61°

Raziščite skrajne meje fotografiranja s tem priročnim ultraširokokotnim
objektivom z zoomom, ki omogoča izjemno široko pokritost. Objektiv na
svojem najširšem koncu, pri goriščnici 10 mm, zajema kot prikaza 109°
in omogoča osupljivo perspektivo, s katero lahko fotografijam dodate
ustvarjalno noto. Privlačnost objektiva še povečujeta zmožnost bližnjih
posnetkov in zmanjšano popačenje.

© Daniel Dohlus

Zgradba objektiva: 11 elementov v 7 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,3 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,12×
Velikost navoja za filter: 77 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-23/torbica CL-S2
(dodatno)

10 mm 109°
24 mm 61°

Zgradba objektiva: 14 elementov v 9 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,24 m (AF); 0,22 m (MF)
Največje razmerje reprodukcije: 0,19×
Velikost navoja za filter: 77 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-23/torbica CL-1118

Edinstvene točke pogleda se
spremenijo v osupljive perspektive
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AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR

: Asferični elementi objektiva

: Elementi iz ED-stekla
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STANDARDNI OBJEKTIVI
Z O O M N I K K O R

Jasen, ultraširokokotni objektiv z zoomom in funkcijo VR

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

Ta izredna serija objektivov se odlično obnese pri fotografiranju najrazličnejših prizorov in motivov. Standardni
objektivi z zoomom bodo postali nepogrešljiv del vaše opreme za fotografiranje, ne glede na to, kateri
vsestranski in prenosen objektiv boste izbrali – od kompaktnega in cenovno ugodnega do izredno zmogljivega.
Izberite objektiv, ki najbolj ustreza vaši ravni znanja in ustvarjalnim željam.

Ta vsestranski ultraširokokotni objektiv z zoomom pokriva izredno
širok razpon in ima funkcijo za zmanjšanje tresljajev (VR) z učinkom,
enakovrednim za 2,5 stopnje* krajšemu času zaklopa. Omogoča
nnestresene slike pri fotografiranju iz roke z daljšim časom zaklopa
v zahtevnejših pogojih, kot so zaprti prostori in nočni posnetki.
Popolna izbira za potovanja in dokumentarno fotografijo.
* Na osnovi standarda CIPA. Ta vrednost se doseže pri namestitvi na digitalni zrcalnorefleksni fotoaparat
formata FX, ko je zoom nastavljen na največji telefoto položaj.

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

16 mm 107°
35 mm 63°

Zgradba objektiva: 17 elementov v 12 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,28 m (v načinu 20–28 mm)
Največje razmerje reprodukcije: 0,24×
Velikost navoja za filter: 77 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-23/torbica CL-1120

Legendarni širokokotni objektiv
z zoomom za poklicne fotografe

Kompakten in cenovno ugoden
širokokotni objektiv z zoomom

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

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

Objektiv s fiksno svetlobno jakostjo f/2,8
pokriva optimalni obseg za širokokotno
fotografiranje. Steklo daje jasne slike
z velikim kontrastom znotraj celotnega
obsega zooma. Izredno zanesljiv objektiv za
profesionalno uporabo.

17 mm 104°
35 mm 62°

Zgradba objektiva: 13 elementov v 10 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,28 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,21×
Velikost navoja za filter: 77 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-23/torbica CL-76

Ta kompakten in lahek objektiv z zoomom omogoča izjemno mobilnost,
hkrati pa ponuja 100-stopinjski kot pokritosti pri 18 mm. Zmogljiv optični
sistem vključuje dva elementa iz ED-stekla in tri asferične leče, ki povečajo
zmogljivost fotoaparatov D-SLR z velikim številom slikovnih točk.

© Andrew Hancock

18 mm 100° 35
mm 63°

Zgradba objektiva: 12 elementov v 8 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,28 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,19×
Velikost navoja za filter: 77 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-66/torbica CL-1118

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

8

: Asferični elementi objektiva

: Elementi iz ED-stekla

Oživite podobe na fotografijah
z dinamičnimi objektivi z zoomom
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Kompakten standardni zoom
objektiv za vrhunsko upodabljanje

Praktični standardni objektiv z zoomom
s funkcijo VR in izredno širokokotnim zajemom

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

DX

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

DX

Standardni objektiv z zoomom in fiksno
zaslonko f/2,8 zagotavlja izredno kakovost slik

Visokozmogljiv zoom objektiv formata DX s funkcijo VR

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
Najboljša izbira, ko želite nekoliko večji doseg
pri fotografiranju v načinu telefoto. Ta zmogljiv
standardni objektiv s približno 5,8-kratnim
zoomom omogoča fotografiranje večine
motivov z le enim objektivom. Funkcija
za zmanjšanje tresljajev (VR) z učinkom,
enakovrednim za 3,5 stopnje* krajšemu
času zaklopa, omogoča manj zameglitve na
posnetkih pri fotografiranju pri šibki svetlobi
in v načinu telefoto.

Objektiv formata DX omogoča tako osupljivo
ostrino slike kot tudi čudovit učinek
mehkega ozadja. Izredna ločljivost omogoča
izvrstno upodabljanje motivov: od bližnjih
posnetkov pa vse do neskončnosti. Brez
težav se kosa tako z zahtevami poklicnih kot
tudi nadebudnih fotografov, ki znajo ceniti
kakovost slike.

Neverjetno lahek običajni objektiv s 5-kratnim zoomom in svetlobno močjo
f/2,8 pri najbolj širokokotnem položaju. Ta visokozmogljivi objektiv vključuje
najnovejše tehnologije, kot so nanokristalna prevleka, fluorova prevleka
in elektromagnetna zaslonka, ki so tokrat prvič na voljo tudi pri objektivih
formata DX. Sistem zmanjšanja tresljajev (VR) zagotavlja učinek, enakovreden
do 4,0 stopnje krajšemu času zaklopa* v običajnem načinu. Zaradi njegove
odlične funkcije upodabljanja in neverjetne prenosnosti lahko v pristnem
fotografiranju uživate tudi na potovanju.

Najbolj uravnovešen in vsestranski standardni objektiv z zoomom za
strastne uporabnike fotoaparatov formata DX s 5,3-kratnim zoomom, ki
se začne pri kotu zajema 83° pri 16 mm. Neverjetna ostrina, kompaktno
ohišje in funkcija za zmanjšanje tresljajev (VR) z učinkom, enakovrednim
za 3,5 stopnje* krajšemu času zaklopa, ki zagotavlja manj zameglitve na
posnetkih in več priložnosti za ustvarjanje – od vsakodnevnih spontanih
posnetkov do popotniške in dokumentarne fotografije.

17 mm 79°
55 mm 28°50’

18 mm 76°
105 mm 15°20’

Neverjetno kompakten in lahek
standardni zoom objektiv formata DX

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

16 mm 83°
85 mm 18°50’

16 mm 83°
80 mm 20°

Zgradba objektiva: 17 elementov v 13 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,35 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,22×
Velikost navoja za filter: 72 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-75/torbica CL-1218
(dodatno)

Zgradba objektiva: 15 elementov v 11 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,45 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,20×
Velikost navoja za filter: 67 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-32/torbica CL-1018

Zgradba objektiva: 14 elementov v 10 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,36 m (pri 35 mm)
Največje razmerje reprodukcije: 0,20×
Velikost navoja za filter: 77 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-31/torbica CL-1120

Vsestranski in visokozmogljivi zoom objektiv,
ki zagotavlja osupljivo kakovost slike

DX

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

Zaradi zložljivega mehanizma je ta objektiv
neverjetno kompakten in lahek. Kakovostna
optična zasnova z asferično lečo omogoča
ustvarjanje visokoločljivostnih slik v celotnem
razponu zooma. Vgrajena funkcija zmanjšanja
tresljajev (VR) zagotavlja učinek, enakovreden
do 4,0 stopnje krajšemu času zaklopa*.
Z najmanjšo razdaljo ostrenja 0,25 m se lahko
svojemu motivu zdaj še bolj približate.

Zgradba objektiva: 17 elementov v 11 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,38 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,21×
Velikost navoja za filter: 67 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-39/torbica CL-1015

(ko je zložen)

Zmogljiv, približno 7,8-kratni zoom objektiva
pokriva širok razpon goriščnih razdalj, od
širokokotne do telefoto. Izjemna optična
zmogljivost zagotavlja visokoločljive slike
pri uporabi s fotoaparati z velikim številom
slikovnih točk. Vgrajena funkcija za zmanjšanje
tresljajev (VR) ima učinek, enakovreden za
4 stopnje* krajšemu času zaklopa, in učinkovito
kompenzira tresenje fotoaparata. Ta objektiv je
prava izbira za fotografiranje raznolikih prizorov
iz vsakodnevnega življenja ali na potovanjih, ko
imate le en objektiv.

Običajna zoom objektiva AF-P s koračnim motorčkom

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

DX
18 mm 76°
55 mm 28°50’

: Aspherical lens elements

(ko je zložen)

Zgradba objektiva: 11 elementov v 8 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,28 m (AF); 0,25 m (MF)
Največje razmerje reprodukcije: 0,30× (AF); 0,36× (MF)
Velikost navoja za filter: 52 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-45 (dodatno)/torbica
CL-0815 (dodatno)

18 mm 76°
55 mm 28°50’

: Aspherical lens elements

: ED glass elements

Zgradba objektiva: 17 elementov v 12 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,45 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,23×
Velikost navoja za filter: 67 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-32 (dodatno)/
torbica CL-1018

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

(ko je zložen)

Ta kompaktni in lahki 3,1-kratni običajni zoom objektiv ponuja hitro in
tiho delovanje pogona samodejnega ostrenja z uporabo koračnega
motorčka. Dva asferična elementa objektiva zmanjšujeta napake leč za
večjo kakovost slike. Sistem za zmanjšanje tresljajev (VR) zagotavlja učinek,
enakovreden do 4,0 stopnje* krajšemu času zaklopa. Nekatere nastavitve
objektiva je mogoče prilagoditi na fotoaparatu.

To je objektiv za vsako priložnost. Ta izredno
vsestranski objektiv zagotavlja približno
11-kratni dinamični zoom – od najširšega
kota zajema 76° do skrajnega telefoto kota
zajema 8°. Funkcija za zmanjšanje tresljajev
(VR) z učinkom, enakovrednim za 3,5 stopnje*
krajšemu času zaklopa, nudi še več možnosti.
Izvrsten pripomoček, ko potujete z malo
prtljage.

Ta kompaktni in lahki 3,1-kratni običajni zoom objektiv ima koračni
motorček za pogon AF, ki omogoča hitro in tiho delovanje samodejnega
ostrenja. Dva asferična elementa objektiva zagotavljata odlično optično
zmogljivost z minimalnimi napakami objektiva. Uporablja sistem
nastavljanja z meniji fotoaparata, tako da je nekatere nastavitve objektiva
mogoče prilagoditi na fotoaparatu.

18 mm 76°
200 mm 8°
18 mm 76°
55 mm 28°50’

(ko je zložen)

Zgradba objektiva: 12 elementov v 9 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,25 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,38×
Velikost navoja za filter: 55 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-N106
(dodatno)/torbica CL-0815 (dodatno)

18 mm 76°
55 mm 28°50’

(ko je zložen)

Zgradba objektiva: 12 elementov v 9 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,25 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,38×
Velikost navoja za filter: 55 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-N106 (dodatno)/
torbica CL-0815 (dodatno)

Zgradba objektiva: 16 elementov v 12 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,5 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,22×
Velikost navoja za filter: 72 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-35/torbica CL-1018

AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR © Kenta Aminaka
: Asferični elementi objektiva

: Elementi iz ED-stekla

* Na osnovi standarda CIPA. Vrednost je dosežena, če je objektiv formata DX nameščen na digitalnem zrcalnorefleksnem fotoaparatu formata DX, če je združljiv objektiv formata FX nameščen na digitalnem zrcalnorefleksnem fotoaparatu formata FX in če je zoom objektiv nastavljen na največji telefoto položaj.
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Kompakten in lahek ultrazmogljivi zoom
objektiv s funkcijo zmanjšanja tresljajev

Cenovno ugodni standardni objektivi z zoomom,
ki zagotavljajo izjemno ostrino

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

Ta objektiv je kljub zelo zmogljivemu zoomu
(približno 16,7-kratna povečava) kompakten
in lahek. Trije elementi iz ED-stekla in tri
asferične leče poskrbijo za izvrstne optične
lastnosti. Funkcija zmanjšanja tresljajev
(VR) zagotavlja učinek, enakovreden
do 4,0 stopnje krajšemu času zaklopa*.
Ta uravnoteženi visokozmogljivi zoom
objektiv je popolna izbira za fotografiranje
najrazličnejših motivov.

Odličen kompakten objektiv za standardno
uporabo se dobro ujame s prilagodljivimi
fotoaparati formata FX. Pokriva najpogosteje
uporabljeni razpon zooma, tako da lahko
z njim fotografirate različne motive, od
pokrajin, zaprtih prostorov do portretov in
prikritih posnetkov. Funkcija za zmanjšanje
tresljajev (VR) z učinkom, enakovrednim za
4 stopnje* krajšemu času zaklopa, skrbi za
boljše fotografije iz roke, tudi ko svetlobne
razmere niso idealne.

24 mm 84°
85 mm 28°30’

18 mm 76°
300 mm 5°20’

Zgradba objektiva: 16 elementov v 12 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,48 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,29×
Velikost navoja za filter: 67 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-39 (dodatno)/
torbica CL-1018 (dodatno)

Zgradba objektiva: 16 elementov v 11 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,38 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,22×
Velikost navoja za filter: 72 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-63/torbica CL-1118

Ultrazmogljivi objektiv formata DX s 16,7-kratnim
zoomom in funkcijo zmanjšanja tresljajev (VR)

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR DX
Tudi s svojim izjemnim pribl. 16,7-kratnim
zoomom ta objektiv v celotnem širokem
razponu zagotavlja vedno enako kakovost
posnetkov. Zaradi vgrajene funkcije za
zmanjšanje tresljajev (VR) z učinkom,
enakovrednim za 3,5 stopnje* krajšemu
času zaklopa, lahko fotografirate iz roke
tudi pri 300-milimetrski super telefoto
nastavitvi. Doživite vsestransko zmogljivost
tega objektiva, ki je popolna izbira tako za
potovanja kot različne druge dogodke.

18 mm 76°
300 mm 5°20’

AF Zoom-NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF
Objektiv pokriva najpogosteje uporabljen
obseg zooma in je odlična kombinacija
izvrstne ločljivosti ter mehkih prehodov
barvnih odtenkov. Dodatna prednost je
zmožnost fotografiranja v načinu makro
s samodejnim ostrenjem slike in faktorjem
1/2x.
24 mm 84°
85 mm 28°30’

Priročen standardni zoom objektiv s funkcijo VR in
nanokristalno prevleko

Visokozmogljiv 11× zoom objektiv z VR

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

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

24 mm 84°
120 mm 20°20’

Zgradba objektiva: 17 elementov v 13 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,45 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,23×
Velikost navoja za filter: 77 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-53/torbica CL-1218

12

© Kate Hopewell-Smith

Visoko zmogljiv in hiter običajen zoom
objektiv z asferičnim elementom iz ED-stekla

Izredno zanesljiv in optimalno
uravnovešen standardni objektiv z zoomom

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

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

Običajni objektiv z 2,9-kratnim zoomom, sistemom VR in fiksno svetlobno
močjo f/2,8. Z asferičnim elementom iz ED-stekla, ki je tokrat prvič uporabljen
pri objektivih NIKKOR, elementi iz ED-stekla, elementi objektiva HRI in
nanokristalno prevleko zagotavlja visoko optično zmogljivost s slikami visoke
ločljivosti in naravnim učinkom zameglitve. Izboljšan sistem zmanjšanja
tresljajev (VR) zagotavlja učinek, enakovreden do 4,0 stopnje krajšemu času
zaklopa*. Zagotavlja večjo hitrost in natančnejše samodejno ostrenje (AF),
mehanizem elektromagnetne zaslonke pa omogoča stabilno samodejno
upravljanje osvetlitve (AE) celo pri visokohitrostnem neprekinjenem
fotografiranju. Fluorova prevleka je nanešena na sprednjo in zadnjo površino
objektiva za lažje vzdrževanje. Izjemno trpežno ohišje je zasnovano za
profesionalno uporabo v najtežjih pogojih, hkrati pa še vedno zagotavlja
odlično upravljanje in udoben oprijem.

Steklo NIKKOR v tem objektivu s fiksno svetlobno močjo f/2,8 zagotavlja
tako odlično ločljivost kot naravno upodobitev motivov. Izvrstno se
prilega fotoaparatom formata FX z večjim tipalom. Nanokristalna
prevleka učinkovito preprečuje pojav podvojenih virov svetlobe in
notranjega odboja med fotografiranjem v zahtevnih pogojih, na primer
pri fotografiranju motivov z osvetljenim ozadjem. Slovi po zanesljivosti in
splošni kakovosti fotografij, zato ni presenetljivo, da je že dolgo priljubljena
izbira strastnih poklicnih fotografov.

Zgradba objektiva: 15 elementov v 11 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,5 m (0,21 m v načinu makro)
Največje razmerje reprodukcije: 0,17× (0,50-krat pri 85 mm v
makronačinu)
Velikost navoja za filter: 72 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-25/torbica CL-S2 (dodatno)

Zgradba objektiva: 19 elementov v 14 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,45 m (la 300 mm)
Največje razmerje reprodukcije: 0,31×
Velikost navoja za filter: 77 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-58/torbica CL-1120

Ta vsestranski objektiv s 5-kratnim zoomom
zagotavlja osupljivo kakovost slik pri
kateri koli zaslonki ali goriščni razdalji,
nanokristalna prevleka, pa zmanjšuje učinke
podvojenih virov svetlobe in notranjega
odboja. Ohišje tega objektiva je izjemno
tanko in kompaktno, kljub vgrajeni funkciji
za zmanjšanje tresljajev (VR) z učinkom,
enakovrednim za 3,5 stopnje* krajšemu
času zaklopa. Ta standardni zoom objektiv
je vsekakor odličen nakup za uporabnike
fotoaparatov formata FX.

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

Objektiv velikega razpona za format tipala FX
ponuja izjemno ostrino v velikem razponu
zooma z največjo odprtino zaslonke f/5,6.
Vgrajen sistem za zmanjšanje vibracij
(VR) kompenzira tresljaje do 3,5 stopnje
časa zaklopa*. Zelo vsestranski objektiv za
potovanja in druge aktivnosti v naravi.

24 mm 84°
70 mm 34°20’

Zgradba objektiva: 15 elementov v 11 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,38 m (v 35–50 mm)
Največje razmerje reprodukcije: 0,26×
Velikost navoja za filter: 77 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-40/torbica CL-M3

24 mm 84°
70 mm 34°20’

28 mm 75°
300 mm 8°10’

Zgradba objektiva: 19 elementov v 14 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,5 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,31×
Velikost navoja za filter: 77 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-50/torbica CL-1120

Zgradba objektiva: 20 elementov v 16 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,38 m (in 35–50 mm),
0,41 m (in 24, 28, 70 mm)
Največje razmerje reprodukcije: 0,28×
Velikost navoja za filter: 82 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-74/torbica CL-M3

: Asferični elementi objektiva

: Elementi iz ED-stekla

: Asferični element ED-stekla
* Na osnovi standarda CIPA. Vrednost je dosežena, če je objektiv formata DX nameščen na digitalnem
zrcalnorefleksnem fotoaparatu formata DX, če je združljiv objektiv formata FX nameščen na
digitalnem zrcalnorefleksnem fotoaparatu formata FX in če je zoom objektiv nastavljen na največji
telefoto položaj..
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T E L E O B J E K T I V I
Z O O M N I K K O R

Zoom teleobjektiv z zložljivim mehanizmom

Dostopen zoom za ostre telefoto posnetke

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

Zoom teleobjektiv z razponom goriščne
razdalje od 55 do 200 mm in svetlobno
jakostjo f/4–5,6 ima mehanizem zložljivega
ohišja, zaradi česar je neverjetno kompakten.
Sistem zmanjšanja tresljajev (VR) zagotavlja
učinek, enakovreden do 4,0 stopnje
krajšemu času zaklopa*. Element iz ED-stekla
zagotavlja odlično optično zmogljivost
z minimalno količino barvnih napak.

S teleobjektivom z zoomom lahko znatno povečate možnosti ustvarjalnega izražanja in izkoristite
svoj občutek za kompozicijo. Z daljšimi goriščnimi razdaljami, razmeroma majhno globinsko ostrino in
osupljivim učinkom telefoto stiskanja lahko najrazličnejše motive ujamete na način, kot ga omogočajo le redki
objektivi. Številni tovrstni objektivi so opremljeni še s funkcijo za zmanjšanje tresljajev (VR), ki omogoča nadzor
tresenja fotoaparata, s čimer je mogoče ustvarjanje bolj ostrih posnetkov tudi
pri zelo oddaljenih motivih.

55 mm 28°50’
200 mm 8°

Zgradba objektiva: 13 elementov v 9 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 1,1 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,23×
Velikost navoja za filter: 52 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-37 (dodatno)/
torbica CL-0915 (dodatno)

DX

Zaradi vgrajene funkcije za zmanjšanje tresljajev
(VR) z učinkom, enakovrednim za 3,0 stopnje*
krajšemu času zaklopa, ta priročen zoom
objektiv uporabnikom fotoaparatov formata DX
omogoča, da izkoristijo 300-milimetrsko super
telefoto nastavitev in preprosto posnamejo
ostrejše posnetke. Poleg tega novi objektiv
z velikim lomnim količnikom (HRI), ki je prvi
tak v ponudbi NIKKOR, zagotavlja jasne in
visokokontrastne slike pri kateri koli zaslonki in
goriščni razdalji ter prispeva h kompaktnosti
ohišja objektiva. Popolna izbira za potovanja in
fotografiranje dogodkov.

55 mm 28°50’ 300
mm 5°20’

Zgradba objektiva: 17 elementov v 11 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 1,4 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,27×
Velikost navoja za filter: 58 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-57/torbica CL-1020

Vzdržljiv in zanesljiv ter svetlobno močan
telefoto zoom objektiv za profesionalce

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

Ta svetlobno močni (f/2,8) zoom teleobjektiv je izjemno lahek, tako da je
vsestransko okreten v različnih okoliščinah. Premični in drugi deli objektiva
so zatesnjeni za kar največjo zaščito proti prahu in kapljanju vode. Dodatne
izboljšave optične zmogljivosti so rezultat novorazvitega optičnega
sistema ter uporabe fluorita, ED-stekla, leč HRI in nanokristalne prevleke.
Sistem za zmanjšanje tresljajev (VR) zagotavlja učinek, enakovreden do
4,0 stopnje* krajšemu času zaklopa v običajnem načinu, in izboljšano
delovanje že takoj po vklopu. Pogon AF in delovanje sledenja AF sta
izboljšana, mehanizem elektromagnetne zaslonke pa omogoča stabilno
samodejno upravljanje osvetlitve (AE). Krajša najmanjša razdalja ostrenja
in večje največje razmerje reprodukcije omogočata fotografsko izražanje,
podobno bližinski fotografiji. Dobro uravnotežen in udoben oprijem ter
štirje funkcijski gumbi zagotavljajo učinkovito upravljanje.
© Jaanus Ree

70 mm 34°20’
200 mm 12°20’
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Ujemite odločilen trenutek
in posnemite dogodek z razdalje

Zgradba objektiva: 22 elementov v 18 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 1,1 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,21×
Velikost navoja za filter: 77 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-78/torbica CL-M2

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

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

* Na osnovi standarda CIPA. Vrednost je dosežena, če je objektiv formata DX nameščen na
digitalnem zrcalnorefleksnem fotoaparatu formata DX, če je združljiv objektiv formata FX
nameščen na digitalnem zrcalnorefleksnem fotoaparatu formata FX in če je zoom objektiv
nastavljen na največji telefoto položaj.
: Elementi iz ED-stekla

: Fluoriti
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Izjemno izboljšan: nepogrešljiv zoom
teleobjektiv na aparatih poklicnih fotografov

Dostopen telefoto zoom objektiv AF-P

Telefoto zoom objektivi AF-P z ED-steklom

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

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

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

Ta prenosni zoom teleobjektiv je uporaben v številnih scenarijih,
od fotografiranja športa do priložnostnih posnetkov. Nanokristalna
prevleka učinkovito zmanjšuje podvojene vire svetlobe in notranji odboj,
visokozmogljiva funkcija za zmanjšanje tresljajev (VR) zmanjša vpliv
tresenja fotoaparata z učinkom, enakovrednim približno 4,0 stopnje*
hitrejšemu času zaklopa. Zmogljivost makrofotografiranja je dodatna
prednost

Ta objektiv ponuja odlično ravnovesje med kakovostjo slike, zmogljivostjo
in prenosljivostjo. Najnovejša optična zasnova z enim elementom iz EDstekla prinaša slike visoke ločljivosti v celotnem razponu zooma. Vgrajen
sistem VR (učinek 4,5 stopenj*) uporablja športni način, ki je zlasti učinkovit
pri fotografiranju premikajočih se motivov. Stabilen nadzor AE je dosežen
z uporabo elektromagnetnega mehanizma zaslonke.

70 mm 34°20’ 200
mm 12°20’

Zgradba objektiva: 20 elementov v 14 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 1,0 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,27×
Velikost navoja za filter: 67 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-60/torbica CL-1225/
obroč nastavka za stativ RT-1 (dodatno)

70 mm 34°20’
300 mm 8°10'

Zgradba objektiva: 18 elementov v 14 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 1,2 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,25×
Velikost navoja za filter: 67 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-82/torbica CL-1022

DX

Ta kompaktni in lahki 4,3-kratni telefoto zoom objektiv ima koračni
motorček za pogon AF, ki omogoča hitro in tiho delovanje samodejnega
ostrenja. Vgrajeni element iz ED-stekla zagotavlja visokokakovostne
fotografije in minimalno barvno napako. Vgrajen sistem zmanjšanja
tresljajev (VR) zagotavlja učinek, enakovreden do 4,0 stopnje krajšemu času
zaklopa*. Nekatere nastavitve objektiva je mogoče izvesti iz fotoaparata.

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

DX

Ta kompaktni in lahki 4,3-kratni telefoto zoom objektiv ponuja hitro in tiho
delovanje samodejnega ostrenja. Vgrajeni element iz ED-stekla zagotavlja
visokokakovostne fotografije in minimalno barvno napako. Nekatere
nastavitve objektiva je mogoče izbrati na fotoaparatu.

70 mm 22°50’
300 mm 5°20’

70 mm 22°50’
300 mm 5°20’

Zgradba objektiva: 14 elementov v 10 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 1,1 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,22×
Velikost navoja za filter: 58 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-77 (dodatno)/
torbica CL-1020 (dodatno)

Zgradba objektiva: 14 elementov v 10 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 1,1 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,22×
Velikost navoja za filter: 58 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-77 (dodatno)/
torbica CL-1020 (dodatno)

Kompakten in cenovno ugoden teleobjektiv
z zoomom z zmogljivim 300-milimetrskim dosegom

AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED
Ta majhen in prenosen objektiv je izredno
vsestranski z razmeroma dolgo goriščno
razdaljo, ki znaša 300 mm, ne glede na to, ali
fotografirate v formatu DX ali FX. Približno
4,3-kratni zoom in funkcija za zmanjšanje
tresljajev (VR) z učinkom, enakovrednim za
2,5 stopnje* krajšemu času zaklopa, dopolnjujeta njegovo vsestranskost,
zato lahko z objektivom izkoristite večino priložnosti za telefotografijo.

70 mm 34°20’
300 mm 8°10’

Zgradba objektiva: 17 elementov v 12 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 1,5 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,24×
Velikost navoja za filter: 67 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-36/torbica CL-1022

: Elementi iz ED-stekla

AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR © Delly Carr
AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR © Chris McLennan
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* Na osnovi standarda CIPA. Vrednost je dosežena, če je objektiv formata DX nameščen na
digitalnem zrcalnorefleksnem fotoaparatu formata DX, če je združljiv objektiv formata FX
nameščen na digitalnem zrcalnorefleksnem fotoaparatu formata FX in če je zoom objektiv
nastavljen na največji telefoto položaj.
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Super telefoto zoom objektiv z vgrajenim 1,4-kratnim
telekonverterjem za večjo kakovost slike, lahkotno
ravnanje in vsestransko uporabnost,

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

Ta super telefoto zoom objektiv z razponom od 180 do 400 mm (od
252 do 560 mm z uporabo vgrajenega telekonverterja) ponuja izjemno
vsestranskost, zato je kot nalašč za fotografiranje športnih dogajanj in
živalskega sveta. Uporaba fluoritne leče in magnezijeve zlitine omogoča
lahko ohišje, ki tehta približno 3.500 g. Vsi deli in kontrolniki so oskrbno
oblikovani za odlično uporabnost in udobnejše fotografiranje. Optična
zmogljivost, ki jo zagotavljajo ena fluoritna leča in osem leč objektiva iz EDstekla, vam omogoča, da izkoristite zares vse, kar ponuja digitalni fotoaparat
z velikim številom slikovnih točk. Izpopolnjen sistem zmanjšanja tresljajev
(VR) uporablja način SPORT, ki je zlasti učinkovit pri fotografiranju motivov, ki
se premikajo hitro in nepredvidljivo. Izboljšana zgradba z zaščito proti prahu
in kapljanju vode ter Nikonova fluorova prevleka izboljšujeta zanesljivost.

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

Z vgrajenim telekonverterjem

180 mm 13°40'
400 mm 6°10'

Brez vgrajenega telekonverterja

Fiksna zaslonka f/2,8 z izvrstno optiko
in čudovitim učinkom zamegljenega ozadja

400-mm objektiv z zoomom za velike dosege
z omogočeno funkcijo za zmanjšanje tresljajev (VR)

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

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

252 mm 9°50'
560 mm 4°30'

Izjemen super telefoto zoom objektiv pokriva goriščno razdaljo od
200 do 500 mm in ima fiksno svetlobno jakost f/5,6. Elementi iz ED-stekla
zagotavljajo odlično optično zmogljivost z minimalno količino barvnih
napak v celotnem razponu zooma. Sistem zmanjšanja tresljajev (VR)
zagotavlja učinek, enakovreden do 4,5 stopnje krajšemu času zaklopa*
v običajnem načinu. Kot možnost načina VR za obvladovanje hitrih
premikov se uporablja športni način. Mehanizem elektromagnetne
zaslonke zagotavlja stabilen nadzor funkcije AE celo pri neprekinjenem
fotografiranju z visoko hitrostjo, kar vam omogoča, da ujamete ključne
trenutke v letu divjih ptic ali letal.

Zgradba objektiva: 16 elementov v 11 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 1,8 m (1,5 m v načinu makro)
Največje razmerje reprodukcije: 0,13× (0,17× v načinu makro)
Velikost navoja za filter: 77 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-7 (dodatno)/
torbica CL-43A

Ta zoom teleobjektiv s 5-kratno povečavo je idealen za fotografiranje
športnih dogodkov, divjih ptic, letal in pokrajin. Izjemno optično
zmogljivost zagotavljajo en element iz super ED-stekla in štirje elementi
iz ED-stekla ter nanokristalna prevleka. Vgrajeno zmanjšanje tresljajev (VR)
omogoča učinek, enakovreden za štiri stopnje* hitrejšemu času zaklopa.

80 mm 30°10'
400 mm 6°10'

Zgradba objektiva: 20 elementov v 12 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 1,75 m (AF); 1.5 m (MF)
Največje razmerje reprodukcije: 0,17× (AF); 0,19× (MF)
Velikost navoja za filter: 77 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-65/torbica CL-M2

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

Zgradba objektiva: 27 elementov v 19 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 3,0 m
Največje razmerje reprodukcije: Največje razmerje reprodukcije: 0,25x (pri 400 mm),
0,36x (pri 500 mm)
Velikost navoja za filter: 40,5 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HK-41/torbica CL-L2

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

80 mm 30°10'
200 mm 12°20'

Super telefoto zoom objektiv
z odlično optično zmogljivostjo in sistemom VR

Z vgrajenim telekonverterjem

Vrhunski telefoto objektiv
z zoomom za najzahtevnejše izzive

Izredno zmogljiv objektiv z zoomom ima fiksno zaslonko f/2,8 znotraj
celotnega obsega zooma, zato na posnetkih v načinu telefoto ustvari
čudovito mehko ozadje. Tudi pri fotografiranju v popolnoma odprtem
položaju zaslonke lahko pričakujete odlično upodobitev motivov
z izrednimi podrobnostmi. Na voljo je tudi funkcija samodejnega ostrenja
pri bližnjih posnetkih, ki omogoča ostrenje in fotografiranje z razdalje 1,5 m.

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

200 mm 12°20'
500 mm 5°

Ta objektiv z razponom zooma 200–400 mm ima fiksno zaslonko f/4 in
je objektiv z ekskluzivno kakovostjo NIKKOR. Popolna izbira za fotografe,
ki fotografirajo v telefoto načinu zgolj samo z osnovno opremo, hkrati pa
pričakujejo vrhunsko kakovost svojih posnetkov. Nanokristalna prevleka in
funkcija za zmanjšanje tresljajev (VR) z učinkom, enakovrednim za 3,0 stopnje*
krajšemu času zaklopa, zagotavljata dodatno zmogljivost in pomagata
ustvarjati ostrejše slike v zahtevnih pogojih.

Zgradba objektiva: 19 elementov v 12 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 2,2 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,22x
Velikost navoja za filter: 95 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-71/torbica CL-1434

200 mm 12°20'
400 mm 6°10'

Zgradba objektiva: 24 elementov v 17 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 2 m (AF); 1,95 m (MF)
Največje razmerje reprodukcije: 0,26× (AF); 0,27x (MF)
Velikost navoja za filter: 52 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HK-30/torbica CL-L2
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: Elementi iz ED-stekla

: Element iz super ED-stekla

: Fluoriti

* Na osnovi standarda CIPA. Vrednost je dosežena, če je objektiv formata DX nameščen na
digitalnem zrcalnorefleksnem fotoaparatu formata DX, če je združljiv objektiv formata FX
nameščen na digitalnem zrcalnorefleksnem fotoaparatu formata FX in če je zoom objektiv
nastavljen na največji telefoto položaj.
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OBJEKTIVI NIKKOR S FIKSNO
G O R I Š Č N O R A Z DA L J O

Do dinamičnih perspektiv
z ultraširokokotnim objektivom

Izvrstna optika s hitro
zaslonko f/1,4 za čudovito mehko ozadje

AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
Ta vsestranski širokokotni objektiv najbolj
odlikuje čudovito mehko ozadje pri zaslonki
f/1,4, hkrati pa pokriva 84-stopinjski kot
prikaza. Optika je zasnovana tako, da omogoča
fotografiranje več podrobnosti z manj
barvnega odklona. Nanokristalna prevleka
učinkovito preprečuje pojav podvojenih
virov svetlobe in notranjega odboja med
fotografiranjem v slabo osvetljenih pogojih.

Ta 14-mm objektiv pokriva izredno širok
114-stopinjski kot prikaza. Pretirana perspektiva
omogoča zajem izredno širokega pogleda, zato
so ti objektivi izvrstni za fotografiranje velikih
zgradb, ozkih zaprtih prostorov ali prostrane
narave.

Objektivi s fiksno goriščno razdaljo zagotavljajo osupljivo ostre posnetke.Ta cenovno ugodna serija objektivov
s hitro zaslonko omogoča tudi ustvarjanje fotografij z učinkom mehkega ozadja in več možnosti za
fotografiranje v pogojih s slabo osvetlitvijo. S serijo objektivov NIKKOR s fiksno goriščno razdaljo lahko

84°

114°

fotografijam vdihnete samosvoj pečat tako z uporabo ultraširokokotnega 14-milimetrskega objektiva kot

Zgradba objektiva: 14 elementov v 12 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,2 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,15x
Velikost navoja za filter: Vrsta priključka za hrbtno pritrditev
Dodatna oprema: pritrjen pokrov/torbica CL-S2

z izredno zmogljivim 800-milimetrskim teleobjektivom.

Zgradba objektiva: 12 elementov v 10 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,25 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,18x
Velikost navoja za filter: 77 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-51/torbica CL-1118

Kompakten in lahek svetel širokokotni objektiv,
ki zagotavlja visoko kakovost slike

AF NIKKOR 20mm f/2.8D
Ta 20-mm objektiv ponuja tako dinamično
perspektivo in izvrstno globinsko ostrino, zato
zagotavlja ostrino fotografije čez celoten okvir
in manj popačenja pri fotografiranju zaprtih
prostorov, pokrajin in drugih motivov. Izvrstna
optika in kompaktna oblika (približno 270 g).

AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED

94°

Zgradba objektiva: 12 elementov v 9 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,25 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,12x
Velikost navoja za filter: 62 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-4 (dodatno)/
torbica CL-S2 (dodatno)

Hiter, kompakten in lahek širokokotni objektiv s fiksno goriščno razdaljo, ki
lahko s svetlobno jakostjo f/1,8 ustvari naravno zameglitev. Nanokristalna
prevleka, elementi iz ED-stekla in asferični elementi objektiva omogočajo
odlično optično zmogljivost z minimalnim učinkom podvojenih virov
svetlobe in minimalno količino barvnih napak. Najnovejše tehnologije
optične zasnove zagotavljajo izjemno ločljivost vse do roba posnetka.
Popolna izbira za fotografiranje prostranih pokrajin.

Kompakten ultraširokokotni
objektiv za dovršeno izraznost
84°

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
Ta 20-mm objektiv omogoča fotografsko
izražanje z majhno globinsko ostrino, ki
jo dosežete s svetlobno jakostjo f/1,8.
Najsodobnejša optična tehnologija poskrbi
za visoko ločljivost in neverjetno reprodukcijo
točkovnih virov svetlobe, pri tem pa zmanjša
pojav barvne napake. Elementi iz ED-stekla in
nanokristalna prevleka poskrbijo za vrhunsko
kakovost slike. Popolna izbira za fotografiranje
pokrajine in v zaprtih prostorih.

© Drew Gurian

Zgradba objektiva: 12 elementov v 9 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,23 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,20x
Velikost navoja za filter: 72 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-76/torbica CL-1015

Standardni širokokotni objektivi za splošno rabo

AF NIKKOR 24mm f/2.8D
Ti kompaktni in cenovno ugodni širokokotni
objektivi ponujajo ostre slike s čudovito
perspektivo. Izvrstno se obnesejo pri
fotografiranju pokrajin, popotniških prizorov,
narave in veliko drugega.

94°

Zgradba objektiva: 13 elementov v 11 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,2 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,23x
Velikost navoja za filter: 77 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-72/torbica CL-1015

Zgradba objektiva: 9 elementov v 9 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,3 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,11x
Velikost navoja za filter: 52 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HN-1 (dodatno)/torbica
CL-0715 (dodatno)

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

Z edinstvenimi
perspektivami prikažite svoj pogled na svet
20

84°

: Asferični elementi objektiva

: Elementi iz ED-stekla
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Svetlobno močan širokokotni objektiv
za portrete in pokrajinske posnetke

AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED

S kotom zajema, podobnim človeškemu vidnemu polju, je mogoče
ponazoriti naravno širjenje prostora in globino. Svetlobna jakost f/1,4 je kot
nalašč za velike in osupljive učinke bokeh. Dva elementa iz ED-stekla in tri
asferične leče objektiva zmanjšujejo različne vrste odstopanj. Nanokristalna
prevleka učinkovito omejuje podvojene vire svetlobe in notranji odboj ter
zagotavlja jasne slike. Ohišje je zasnovano za odlično zaščito proti prahu in
kapljanju vode, fluorova prevleka pa poenostavlja vzdrževanje.

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

Standardni širokokotni objektivi za splošno rabo
75°

AF NIKKOR 28mm f/2.8D

Zgradba objektiva: 14 elementov v 11 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,28 m.
Največje razmerje reprodukcije: 0,17x
Velikost navoja za filter: 77 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-83/torbica CL-1118

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

S tem kompaktnim in priročnim širokokotnim objektivom se lahko
fotografiranemu motivu približate na kar 0,25 m, pri tem pa ujamete
naravno perspektivo. Izvrsten objektiv, ki se odlično obnese
pri širokokotnem fotografiranju skoraj vseh motivov.

Hiter širokokotni objektiv z zaslonko f/1,8 za natančno
ostrino in kakovosten učinek mehkega ozadja

Širokokotni objektiv s fiksno goriščno
razdaljo f/1,4 za neverjetno jasne slike

Kompakten, lahek in hiter
širokokotni objektiv z visoko ločljivostjo

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED

Legendarni NIKKOR 35mm f/1.4 je bil nadgrajen z najsodobnejšimi
tehnologijami v objektiv AF-S. Ta objektiv dosega zavidljivo stopnjo
popravka optičnih napak in s tem dosega odlične rezultate. Nanokristalna
prevleka zmanjša zameglitve in nejasnosti pri fotografiranju s širokim
kotom. Odlična izbira za fotografiranje narave, pokrajine, nočnih posnetkov
in ozvezdij.

Ta širokokotni objektiv s fiksno goriščno razdaljo osupljivo reproducira
točkovne vire svetlobe. Z izredno ločljivostjo in ostrino upodabljanja se
boste lahko umetniško izražali v naravnih tonih in s čudovitim mehkim
ospredjem in ozadjem (bokeh). Je popolna izbira za raznovrstne prizore,
kot so nočne in dnevne pokrajine ter portreti.

74°

Zgradba objektiva: 6 elementov v 6 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,25 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,17x
Velikost navoja za filter: 52 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HN-2 (dodatno)/
torbica CL-0715 (dodatno)

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

Osupljivo jasen objektiv z zaslonko f/1,8
je glavna izbira za uporabnike fotoaparatov formata DX
Ta objektiv je zasnovan tako, da v celoti izkorišča vse prednosti najnovejših
fotoaparatov z več milijoni slikovnih točk, da so ustvarjene slike vedno
presenetljivo ostre in jasne. Nanokristalna prevleka zmanjšuje pojav
podvojenih virov svetlobe in bleščanja, kar še dodatno prispeva
h kakovosti posnetkov.
75°

Zgradba objektiva: 11 elementov v 9 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,25 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,21x
Velikost navoja za filter: 67 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-64/torbica CL-0915

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

DX

Objektiv je zasnovan za fotoaparate formata DX,
s katerimi posnamete fotografije z izredno ostrino
in z učinkom mehkega ozadja, kar se običajno
pričakuje od odličnega objektiva, ki je zlasti
primeren za fotografiranje portretov. Hitra zaslonka
zagotavlja še več možnosti za fotografiranje
v pogojih s šibko osvetlitvijo.

63°

63°

Zgradba objektiva: 11 elementov v 8 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,25 m
Največje razmerje reprodukcije:0,23x
Velikost navoja za filter: 58 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-70/torbica CL-0915

Zgradba objektiva: 10 elementov v 7 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,3 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,19x
Velikost navoja za filter: 67 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-59/torbica CL-1118

44°

Zgradba objektiva: 8 elementov v 6 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,3 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,16x
Velikost navoja za filter: 52 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-46/torbica CL-0913

Aspherical lens elements

: Asferični elementi objektiva
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© Toshiya Hagihara

ED glass elements

: Elementi iz ED-stekla
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AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G © Noriyuki Yuasa

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G © Ryo Ohwada

Hiter in priročen širokokotni objektiv

Izjemno hitra zaslonka f/1,4
za natančno ostrino in mehko ozadje

Hiter običajni objektiv, zasnovan za fotoaparat Nikon Df

Kompaktni in cenovno ugodni objektivi
s fiksno goriščno razdaljo za neverjetno ostre slike

AF NIKKOR 35mm f/2D

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (posebna izdaja)

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
Izjemno lahko in kompaktno ohišje za tako
veliko svetlobno jakost f/1,8 in vgrajen tihi
pogon SWM, ki omogoča enakomerno
samodejno ostrenje. Ta objektiv ima nov
optični sistem z asferičnim elementom in
zagotavlja neverjetno ostrino ter kakovosten
učinek mehkega ozadja na fotografijah.
Primeren je zlasti za fotografiranje portretov,
tihožitij, prizorov pri šibki svetlobi itd.

Pri vsaki nastavitvi zaslonke ali razdalji ostrenja lahko
pričakujete izjemno kakovost slike, ostrino čez celoten
okvir in visok kontrast. Izjemno velika svetlobna moč
f/1,4 z 9-lamelno zaslonko ne ustvari le osupljivo
mehkega ozadja, temveč se odlično obnese tudi pri
šibki osvetlitvi. Izvrstna izbira za portrete, pokrajine,
potovanja in veliko drugega.

Svetlobna jakost f/2 omogoča preprosto
fotografiranje pri šibki svetlobi in zagotavlja ostre
slike z visokim kontrastom od neskončnosti do
neposredne bližine. Odlična izbira za fotografiranje
pokrajin in okolja z globoko izostritvijo ali
s čudovitim učinkom mehkega ozadja.

46°

62°

Zgradba objektiva: 6 elementov v 5 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,25 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,23x
Velikost navoja za filter: 52 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HN-3 (dodatno)/
torbica CL-0715 (dodatno)

Zgradba objektiva: 8 elementov v 7 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,45 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,14x
Velikost navoja za filter: 58 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-47/torbica CL-1013

Trenutna izdaja objektiva s 50-mm goriščno razdaljo in zaslonko f/1,8G
je bila na novo oblikovana, tako da se zdaj odlično dopolnjuje z videzom
Nikona Df, najmanjšega in najlažjega fotoaparata formata FX, hkrati
pa dosega maksimalne optične lastnosti in je neverjetno prenosen.
Spominja na klasične objektive z ročnim ostrenjem, s prevleko v videzu
usnja, srebrnim aluminijastim obročem in narebrenim obročem za ostrenje
pa se ujema z dizajnom fotoaparata Df.

AF NIKKOR 50mm f/1.4D
Ta objektiv z vrhunsko optiko in izredno svetlobno
močjo f/1,4 ponuja izjemno ločljivost in reprodukcijo
barv. Cenovno ugoden objektiv, s katerim je mogoče
ujeti tako natančne podrobnosti kot tudi čudovito
mehko ozadje.

47°

Zgradba objektiva: 7 elementov v 6 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,45 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,15x
Velikost navoja za filter: 58 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-47/torbica CL-1013

AF NIKKOR 50mm f/1.8D

Zgradba objektiva: 7 elementov v 6 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,45 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,15x
Velikost navoja za filter: 58 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HR-47/torbica CL-1013

Izredno kompakten in lahek objektiv, ki tehta
približno 155 g, omogoča naravno upodobitev
slike z izredno ostrino. Zaradi teh lastnosti je to
priročen objektiv, s katerim lahko fotografirate
skoraj vsak motiv.

: Aspherical lens elements

46°

46°

Zgradba objektiva: 7 elementov v 6 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,45 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,14x
Velikost navoja za filter: 52 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-2 (dodatno)/
torbica CL-0715 (dodatno)
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47°

: Asferični elementi objektiva

Zgradba objektiva: 6 elementov v 5 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,45 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,15x
Velikost navoja za filter: 52 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HR-2 (dodatno)/torbica
CL-0715 (dodatno)
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Svetlobno močna kratka telefoto portretna objektiva

Svetlobno izredno močan srednji telefoto
objektiv z izjemno risbo in bokejem

Preizkusite različna kreativna ostrenja z objektivi DC

AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

AF DC-NIKKOR 105mm f/2D
S sistemom za razostritev motiva DC (Defocus
Image Control) lahko nadzorujete stopnjo
mehkega ostrenja v ospredju ali ozadju slike.
Zaradi goriščne razdalje, ki znaša 105 mm, in
svetlobne moči f/2 se objektiv odlično obnese
pri fotografiranju portretov, saj zagotavlja oster
motiv s čudovitim mehkim ozadjem.

23° 20'

Objektiv uporablja na novo oblikovan optični sistem z nanokristalno
prevleko in vključuje izjemno svetlobno jakost f/1,4 ter zaobljeno zaslonko
z devetimi lamelami za čudovito mehko ozadje. Poleg tega novo razviti
pogonski mehanizem za ročno ostrenje zmanjšuje časovni zamik ostrenja
in omogoča nemoteno delovanje v načinu M/A. Pričakujte neverjetno
ostro, vendar naravno upodobitev pri portretih, ko fotografirate v studiu ali
pri komercialnem fotografiranju na prostem.

28°30'

Ta svetlobno močan srednji teleobjektiv daje velik in čudovit učinek bokeh
z mehkim prehodom od ravnine ostrenja za naravno globino motivov.
V njem je uporabljen NIKKOR-jev edinstveni koncept zasnove »trirazsežne
visoke kakovosti«. Odlična optična zmogljivost zagotavlja visoko ločljivost
tudi na obrobnih delih slike, ostro upodobitev oddaljenih motivov celo
pri največji svetlobni moči in zmožnost odlične reprodukcije točkovnih
virov svetlobe. Trije elementi iz ED-stekla zmanjšujejo barvne napake,
nanokristalna prevleka pa učinkovito zmanjšuje učinke podvojenih virov
svetlobe in notranjega odboja. Na podlagi najsodobnejše tehnologije je
zasnovan izviren 105-milimetrski optični sistem z zaslonko f/1,4
s samodejnim ostrenjem ter stabilnim AE z elektromagnetnim
mehanizmom zaslonke. Površine objektiva imajo fluorovo prevleko za lažje
vzdrževanje.

Zgradba objektiva: 6 elementov v 6 skupinah
(in ena zaščitna leča)
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,9 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,13x
Velikost navoja za filter: 72 mm
Dodatna oprema: pritrjen pokrov /
Husă CL-38 (dodatno)

AF DC-NIKKOR 135mm f/2D
Objektiv uporablja enako funkcijo razostritve
motiva DC (Defocus Image Control), ki je na
voljo v objektivu 105 mm f/2D, vendar s svojo
135-milimetrsko goriščno razdaljo omogoča
večji doseg v načinu telefotografiranja. Odlična
izbira za fotografiranje portretov, hkrati pa
omogoča fotografiranje pri majhni globini polja
ali v pogojih s šibko osvetlitvijo.

Zgradba objektiva: 10 elementov v 9 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,85 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,11x
Velikost navoja za filter: 77 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-55/torbica CL-1118

AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

© Cherie Stenberg Coté
23° 10'
18°

Hiter standardni objektiv z izjemno risbo

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

Ta objektiv s fiksno goriščno razdaljo zagotavlja izjemno upodobitev
prizorov z visoko ločljivostjo in gladkim, čudovito mehkim ozadjem. Kljub
temu, da gre za svetlobno močan objektiv, lahko tudi pri najbolj odprti
zaslonki naredite ostre, visokokontrastne posnetke oddaljenih motivov.
Točkovne vire svetlobe v neskončnosti lahko podrobno reproducirate
kot točke, tudi ko je zaslonka najbolj odprta. Poleg tega dovršeni učinek
mehkega ozadja motive predstavi na privlačen način in slike dobijo
naravno globino. Izvrstna zmogljivost upodabljanja, ki uresničuje dva sicer
nasprotujoča si faktorja, omogoča novo fotografsko ustvarjalnost. Z vsemi
navedenimi prednostmi je ta objektiv edinstven član družine NIKKOR.

Zgradba objektiva: 14 elementov v 9 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 1,0 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,13x
Velikost navoja za filter: 82 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-79/torbica CL-1218

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

Dostopen objektiv za vse, ki fotografirajo portrete s fotoaparati formatov
FX in DX. Ta objektiv skriva v svojem neverjetno lahkem in kompaktnem
ohišju svetlobno jakost f/1,8 in ima novo optično zasnovo, s čimer na
fotografijah ustvarja izjemne podrobnosti in kakovosten učinek mehkega
ozadja. Zaradi tihega pogona SWM poteka samodejno ostrenje bolj
tiho in enakomerno. Kar ni prednost samo pri fotografiranju portretov –
preizkusite ga tudi pri drugih motivih in v različnih situacijah.

Zgradba objektiva: 7 elementov v 6 skupinah
(in ena zaščitna leča)
Najmanjša razdalja ostrenja: 1,1 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,13x
Velikost navoja za filter: 72 mm
Dodatna oprema: pritrjen pokrov /torbica CL-38 (dodatno)

Izredno zmogljiv teleobjektiv
srednjega dosega z ED-steklom

Izredno hiter telefoto objektiv
s funkcijo VR za kristalno jasne fotografije

AF NIKKOR 180mm f/2.8D IF-ED

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

Čeprav gre za teleobjektiv srednjega dosega
z veliko svetlobno Svetlobno močan srednji
telefoto objektiv z izjemno risbo in bokejem
je presenetljivo kompakten in preprost za
uporabo. Znamenito ED-steklo NIKKOR
učinkovito zmanjšuje barvni odklon in zagotavlja jasne slike v visoki
ločljivosti tudi pri najvišji nastavitvi zaslonke f/2,8. Objektiv je priljubljena
izbira astrofotografov, odlično pa se obnese tudi pri fotografiranju
portretov, bližnjih posnetkov športnih dogodkov, gledaliških predstav in
veliko drugega.

28°30'

Zgradba objektiva: 9 elementov v 9 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,8 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,12x
Velikost navoja za filter: 67 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-62/torbica CL-1015

13°40'

Zgradba objektiva: 8 elementov v 6 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 1,5 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,15x
Velikost navoja za filter: 72 mm
Dodatna oprema: pritrjen pokrov/torbica CL-38

40°50'

Zgradba objektiva: 9 elementov v 6 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,58 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,12x
Velikost navoja za filter: 72 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-68/torbica CL-1015
: Aspherical lens elements

: Asferični elementi objektiva

: Elementi iz ED-stekla

Temu teleobjektivu s fiksno goriščno razdaljo zaupajo številni poklicni
fotografi, ki so z njim ovekovečili veliko nepozabnih trenutkov iz športnega
sveta, gledališča in pri studijskem fotografiranju portretov. Elementi iz
ED-stekla – vključno z enim iz super ED-stekla – učinkovito kompenzirajo
barvni odklon, nanokristalna prevleka pa zagotavlja ostrino pri težkih
svetlobnih pogojih. Funkcija za zmanjšanje tresljajev (VR) ima učinek,
enakovreden za 3,0 stopnje* krajšemu času zaklopa, skupaj s hitro zaslonko
f/2 pa razširjata ustvarjalni potencial.
* Na osnovi standarda CIPA. Ta vrednost se doseže pri namestitvi na digitalni zrcalnorefleksni
fotoaparat formata FX, ko je zoom nastavljen na največji telefoto položaj.

12°20'

Zgradba objektiva: 13 elementov v 9 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 1,9 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,12x
Velikost navoja za filter: 52 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonkaHK-31/torbica CL-L1

: Element iz super ED-stekla
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Neverjetno lahek in visokozmogljiv super teleobjektiv

Visokozmogljiv super teleobjektiv s fazno Fresnelovo lečo
(PF), ki omogoča mobilno fotografiranje iz roke.

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

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

Ta super teleobjektiv nove generacije ima izjemne optične lastnosti
z minimalnimi učinki barvne napake. Zaradi uporabe elementov iz fluorita
tehta le približno 3800 g in je tako neverjetno prenosen. Funkcija zmanjšanja
tresljajev (VR) z učinkom, enakovrednim do 4,0 stopnje* krajšemu času
zaklopa, zdaj vključuje tudi športni način (»Sport«), ki je še posebej učinkovit
pri fotografiranju športnih dogodkov. Poleg tega objektiv vključuje še
elektromagnetno zaslonko za stabilno upravljanje osvetlitve tudi pri
neprekinjenem fotografiranju, trpežno fluorovo prevleko na sprednji strani
objektiva ter obroček ploščice za stativ z ležaji za optimalno rokovanje.

Uporaba leče PF omogoča izjemno kompaktno in lahko ohišje. Izjemna
zaščita pred vremenskimi vplivi pomeni, da lahko s tem objektivom
zanesljivo fotografirate v še tako različnih okoliščinah. Najnovejša optična
zasnova, ki uporablja kombinacijo ene fazne Fresnelove (PF) leče in treh
elementov iz ED-stekla, zagotavlja slike visoke ločljivosti s karseda majhno
barvno napako in je optimizirana za digitalne fotoaparate z velikim številom
slikovnih točk. Z uporabo novorazvitih materialov je učinek notranjega
odboja zaradi značilnosti leče PF optimalno nadziran. Nanokristalna
prevleka učinkovito zmanjšuje učinke podvojenih virov svetlobe in
notranjega odboja tudi v zahtevnih svetlobnih pogojih. Odlično sledenje
motivu je zaradi lažje skupine leč za ostrenje možno pri večji hitrosti AF,
način VR SPORT pa je zlasti učinkovit pri fotografiranju premikajočih se
motivov.

6°10'

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

Znameniti teleobjektiv za profesionalno rabo

Teleobjektiv s fiksno goriščno
razdaljo s fazno Fresnelovo lečo (PF)

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

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

Zgradba objektiva: 11 elementov v 8 skupinah (in ena
zaščitna konveksna leča)
Najmanjša razdalja ostrenja: 2,3 m (AF); 2,2 m (MF)
Največje razmerje reprodukcije: 0,15x (AF); 0,16x (MF)
Velikost navoja za filter: 52 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonkaHK-30/torbica CL-L1

Ta teleobjektiv ima kot prvi v družini NIKKOR fazno Fresnelovo lečo (PF), ki
zagotavlja neverjetno kompaktno in lahko ohišje, obenem pa učinkovito
zmanjšuje količino barvnih napak. Za visoko optično zmogljivost poskrbita
tudi element iz ED-stekla in nanokristalna prevleka. Funkcija zmanjšanja
tresljajev (VR) zagotavlja učinek, enakovreden do 4,5 stopnje krajšemu
času zaklopa* v običajnem načinu. Popolna izbira za fotografiranje širokega
nabora prizorov, kot so športni dogodki, divje živali, pokrajine in portreti.

8°10'

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

Zgradba objektiva: 16 elementov v 10 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 1,4 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,24x
Velikost navoja za filter: 77 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-73/torbica CL-M3/
Obroč nastavka za stativ RT-1 (dodatno)

Ta objektiv ponuja odlično ravnovesje med
velikostjo in kakovostjo slike. Z njim je mogoče
narediti izredno ostre posnetke, zato je idealen
super teleobjektiv za fotografiranje športnih
prizorov, divjih živali ali prizorov s potovanja.
Izredno dobro se obnese tudi pri bližnjem
fotografiranju.

Ta hiter 500-mm super teleobjektiv z odlično funkcijo upodabljanja je priročen
predvsem pri fotografiranju športnih prizorov. Dva elementa objektiva
iz fluorita zagotavljata izjemno lahko ohišje, ki tehta pribl. 3090 g. Poleg
elementov iz fluorita tudi elementi iz ED-stekla in nanokristalna prevleka
omogočajo visoko optično zmogljivost z minimalno količino barvnih napak
in čim manjšim učinkom podvojenih virov svetlobe. Pri sistemu zmanjšanja
tresljajev (VR) (ki zagotavlja učinek, enakovreden do 4,0 stopnje krajšemu času
zaklopa* v običajnem načinu) se kot možnost načina VR uporablja športni
način. Celo pri visokohitrostnem neprekinjenem fotografiranju zagotavlja
izjemno sledenje AF, mehanizem elektromagnetne zaslonke pa skrbi za
stabilnost osvetlitve. Obroč nastavka za stativ z ležaji omogoča preprost prehod
med vodoravno in navpično usmeritvijo objektiva. Fluorova prevleka izboljšuje
vzdržljivost objektiva in ga varuje pred vdorom prahu.

5°

8°10'
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Zgradba objektiva: 19 elementov v 11 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 3,0 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,18x
Velikost navoja za filter: 95 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-84/torbica CL-M5

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

Cenovno ugoden teleobjektiv za preprosto uporabo

Zgradba objektiva: 10 elementov v 6 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 1,45 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,27x
Velikost navoja za filter: 77 mm
Dodatna oprema: pokrov (pritrjen na objektiv)/
torbica CL-M2

5°

Izvrsten super teleobjektiv nove generacije
z lahkim ohišjem in visoko optično zmogljivostjo

Teleobjektiv, ki je že dobro uveljavljen
v profesionalnih fotografskih krogih, smo
zdaj posodobili s funkcijo za zmanjšanje
tresljajev (VR), ki omogoča prostoročno
fotografiranje z učinkom do 3,0 stopnje*
krajšega časa zaklopa. Nanokristalna
prevleka zmanjšuje pojav podvojenih virov svetlobe in notranjega odboja
ter tako omogoča ustvarjanje osupljivo jasnih fotografij. Najboljša izbira za
fotografiranje v zaprtih prostorih in fotografiranje hitrih športov.
8°10'

Zgradba objektiva: 16 elementov v 12 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 2,6 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,17x
Velikost navoja za filter: 40,5 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HK-38/torbica CT-405

: Elementi iz ED-stekla

: Fluoriti

: Fazna Fresnelova leča (PF)

* Na osnovi standarda CIPA. Vrednost je dosežena, če je objektiv formata DX nameščen na digitalnem
zrcalnorefleksnem fotoaparatu formata DX, če je združljiv objektiv formata FX nameščen na digitalnem
zrcalnorefleksnem fotoaparatu formata FX in če je zoom objektiv nastavljen na največji telefoto položaj.

Zgradba objektiva: 16 elementov v 12 skupinah (in zaščitni
element za konveksno steklo s fluorovo prevleko)
Najmanjša razdalja ostrenja: 3,6 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,15x
Velikost navoja za filter: 40,5 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HK-34/torbica CT-505

AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR © Junichi Noguchi
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O B J E K T I V I N I K K O R ZA
POSEBNE NAMENE
Naj vas ime ne zavede, objektivi za posebne namene namreč niso namenjeni le za posebne priložnosti.
V to kategorijo sodijo objektivi ribje oko, objektivi za nadzor perspektive (PC) in makro objektivi.
Vsak od teh objektivov omogoča nov pogled na svet, spodbudi pa lahko dodatno zabavo in
ustvarjalnost pri fotografiranju.

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR © Sergey Gorshkov

Izvrsten super teleobjektiv nove generacije
z lahkim ohišjem in visoko optično zmogljivostjo

Izjemen super teleobjektiv z elementi iz fluorita

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

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

Ta hiter 500-mm super teleobjektiv z odlično funkcijo upodabljanja je
priročen pri fotografiranju športnih prizorov. Dva elementa objektiva iz
fluorita zagotavljata izjemno lahko ohišje, ki tehta pribl. 3810 g. Poleg
tega pa elementi iz ED-stekla in nanokristalna prevleka omogočajo visoko
optično zmogljivost z minimalno količino barvnih napak in čim manjšim
učinkom podvojenih virov svetlobe. Sistem zmanjšanja tresljajev (VR)
zagotavlja učinek, enakovreden do 4,0 stopnje krajšemu času zaklopa*
v običajnem načinu. Športni način omogoča stabilno sliko v iskalu tudi ko
sledite motivom, ki se gibajo nepredvidljivo, na primer divjim živalim. Celo
pri visokohitrostnem neprekinjenem fotografiranju zagotavlja izjemno
sledenje AF, mehanizem elektromagnetne zaslonke pa skrbi za stabilnost
osvetlitve. Obroč nastavka za stativ z ležaji omogoča preprost prehod med
vodoravno in navpično usmeritvijo objektiva. Fluorova prevleka izboljšuje
vzdržljivost objektiva in ga varuje pred vdorom prahu.

Z 800-mm goriščno razdaljo je ta objektiv tisto, na kar so čakali profesionalni
športni fotografi in fotoreporterji. Z elementi iz fluorita in ED-stekla ter
nanokristalno prevleko zagotavlja izjemno jasne slike ter minimalne učinke
barvne napake, podvojenih virov svetlobe in notranjega odboja. Fotografiranje
s super teleobjektivom zanesljivo podpirata tudi mehanizem elektromagnetne
zaslonke in funkcija zmanjšanja tresljajev (VR), ki omogoča učinek, enakovreden
do 4,5 stopnje* krajšemu času zaklopa (4,0 stopnje* pri uporabi telekonverterja
AF-S TC800-1.25E ED). Zahvaljujoč uporabi fluoritnih elementov in ohišja iz
magnezijeve zlitine je objektiv lahek in hkrati trpežen. Z namenskim 1,25-kratnim
telekonverterjem z ED-steklom se goriščna razdalja lahko podaljša na 1000 mm,
hkrati pa se ohrani izjemna reprodukcija.

© Fabrice Wittner

• Združljivost AF s telekonverterji: [AF je omogočen, ko je priključen na fotoaparate,
združljive z f/8] telekonverter AF-S TC800-1.25E ED/telekonverter AF-S TC-14E III, [samo MF]
telekonverter AF-S TC-20E III/telekonverter AF-S TC-17E II.

3°10'
3°10'

4°10'
4°10'

Zgradba objektiva: 16 elementov v 12 skupinah (včetně
jednoho ochranného skleněného členu ve tvaru menisku s
fluorovou vrstvou)
Najmanjša razdalja ostrenja: 4,4 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,14x
Velikost navoja za filter: 40,5 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HK-40/torbica CT-608

: Elementi iz ED-stekla
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* Podle standardu CIPA.

: Fluoriti

: Fluorites

: ED glass elements

Z nameščenim telekonverterjem AF-S
TC800-1.25E ED
[Opomba] Priloženi telekonverter AF-S
TC800-1,25 ED je namenski telekonverter
za AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED
VR in ga ni mogoče namestiti na druge
objektive. Ni naprodaj posebej.

Zgradba objektiva: 20 elementov v 13 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 5,9 m (AF); 5,8 m (MF)
Največje razmerje reprodukcije: 0,15x (AF); 0,15x (MF)
Velikost navoja za filter: 52 mm
Accesorios : Dodatna oprema: pokrov HB-38/torbica CT801/ telekonverter AF-S TC800-1,25E ED
Telekonverter AF-S TC800-1.25E ED*1
Zgradba objektiva: 5 elementov v 3 skupinah
Teža: 135 g
2
Premer x dolžina* : 62,5 x 16 mm
*1 Goriščna razdalja se podaljša za 1,25-krat.
*2 Razdalja od prirobnice za namestitev objektiva.

Razširite razpon svojih
možnosti in odkrijte nove dimenzije

AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED
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OBJEKTIVI VRSTE
RIBJE OKO

Ti posebni objektivi zagotavljajo ultraširokokotni kot prikaza, ki ob robovih okvirja motiv ukrivi in ga popači. Preizkusite
različne točke pogleda in kote v različnih postavitvah in opazili boste, da je z objektivi vrste ribje oko celo vsakdanje prizore
mogoče spremeniti v izjemne fotografije.

OBJEKTIVI PC/
MAKRO OBJEKTIVI PC

Objektivi so opremljeni z ekskluzivno funkcijo nagiba in premika nadzora perspektive (PC) NIKKOR, zato omogočajo
nadzor nad perspektivo, popačenjem in globinsko ostrino na fotografijah. Z objektivi s funkcijo PC se lahko lotite
profesionalnih ustvarjalnih tehnik, ki jih je običajno mogoče ustvariti le z objektivi NIKKOR velikega formata.

Prvi zoom objektiv ribje oko NIKKOR,
ki ponuja dva učinka ribje oko

Visokozmogljiv ultraširokokotni
objektiv z nadzorom perspektive

Objektivi PC za večjo svobodo pri nadzoru perspektiv

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

PC NIKKOR 19mm f/4E ED

PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED

Ta zoom objektiv ribje oko ponuja tako učinek krožne slike kot tudi slike
ribje oko polnega formata za zahtevne izrazne posnetke. Trije elementi
iz ED-stekla zmanjšujejo obrobno barvno napako in skrbijo za ostre
visokokontrastne fotografije. Za ostre in jasne slike nanokristalna prevleka
učinkovito omejuje podvojene vire svetlobe in notranji odboj, do katerih
lahko pride pri širokih kotih zajema do 180°. Za večjo zanesljivost je
uporabljena zgradba z zaščito proti prahu in kapljanju vode, fluorova
prevleka pa poenostavlja vzdrževanje.
AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED

© Joshua Cripps

8 mm 180°
15 mm 175°

Zgradba objektiva: 15 elementov v 13 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,16 m.
Največje razmerje reprodukcije: 0,34×
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-80/torbica CL-1218

8 mm (format FX)

15 mm (format FX)

Na oznaki DX (format DX)

Krožno ribje oko

Ribje oko
polnega formata

Ribje oko polnega formata

19-milimetrska goriščna razdalja tega objektiva omogoča kot zajema, ki ga
poznajo tisti, ki fotografirajo arhitekturo in notranje prostore. Konstrukcija
mehanizma za navpični premik objektiva glede na tipalo omogoča gladko
in natančno prilagajanje navpičnega premika in odpravlja potrebo po
zaklepanju. Uporaba navpičnega premika je zato zelo udobna. Rotacijski
mehanizem za nadzor perspektive omogoča nagibanje objektiva
vzporedno ali pravokotno glede na navpični premik, ustrezno različnim
okoliščinam fotografiranja. Najsodobnejša tehnologija zagotavlja odlično
optično zmogljivost z visoko ločljivostjo celo ob robovih slike in ravno
slikovno ravnino. Objektiv ima tri elemente iz ED-stekla in dva asferična
elementa ter nanokristalno prevleko za dodatno izboljšanje kakovosti
slike. Fluorova prevleka zagotavlja enostavno vzdrževanje in dobro zaščito
pred mikroorganizmi. Ta visokozmogljivi objektiv z nadzorom perspektive
spodbuja fotografovo ustvarjalnost in individualno izraznost slik.

Širokokotni objektiv PC pokriva 84-stopinjski
in ima vgrajeno funkcijo nagiba in premika
perspektive, poleg tega pa ima tudi
mehanizem, ki omogoča obračanje za +/90°. Je izvrstna izbira za fotografiranje zgradb,
mestnih pokrajin in za splošno fotografiranje
v zaprtih prostorih in naravi. Elektromagnetna
zaslonka omogoča samodejno upravljanje*.
Nanokristalna prevleka zmanjšuje pojav
podvojenih virov svetlobe in notranjega
odboja.
Združljivi fotoaparati: D5, serijo D4, serijo D3 in D500 lahko uporabljate brez vsakršnih omejitev.
S fotoaparati Df, D850, serijo D810, serijo D800, D750, D700, D610, D600, serijo D300, D7500, D7200,
D7100, D7000, D90, D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3400, D3300, D3200, D3100 in
D3000 morda ne bodo na voljo nekatere kombinacije navpičnega premika in zasuka, ker se objektiv
dotakne ohišja fotoaparata.

84°

Zgradba objektiva: 13 elementov v 10 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,21 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,36×
Velikost navoja za filter: 77 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-41/torbica CL-1120

Združljivi fotoaparati: 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.

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

: območje slike (format DX)
: območje slike (format FX)
: krog slike

Zabaven kompakten objektiv
ribje oko za fotoaparate formata DX

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

Do presunljivih perspektiv z objektivi vrste ribje oko,
ki ponujajo ostrino čez celoten okvir

DX

AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Ta kompakten in lahek objektiv vrste ribje
oko je zasnovan izključno za fotoaparate
formata DX. Kot prikaza meri 180° in zapolni
celoten okvir fotografije ter ustvari edinstven
učinek ukrivljenosti. Pri pogledu skozi iskalo
je mogoče vsakemu slikanemu prizoru ali
motivu dodeliti novo dimenzijo, s čimer
postane fotografiranje izredno zabavno.
Objektiv ponuja ostrino čez celoten okvir in
omogoča slikanje motivov z razdalje do 3 cm
od sprednjega dela objektiva.
180°
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Optika NIKKOR vrhunske zmogljivosti zagotavlja
dosledno ostrino slike od neskončnosti do
najbližjih predmetov ter omogoča edinstven
način ukrivljanja posnetkov motivov pri
ultraširokokotnem fotografiranju, s katerim je
mogoče ustvariti čudovite in osupljive posnetke.
Štirje bajonetni filtri, pritrjeni na zadnji del
objektiva, ponujajo več ustvarjalnih možnosti
v učinkih filtriranja.

180°

Zgradba objektiva: 10 elementov v 7 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,14 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,20×
Dodatna oprema: pritrjen pokrov /torbica CL-0715

Zgradba objektiva: 17 elementov v 13 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,25 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,18×
Dodatna oprema: torbica CL-1120

Zgradba objektiva: 8 elementov v 5 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,25 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,09×
Dodatna oprema: pritrjen pokrov/torbica CL-0715
(dodatno)/filter L37C, A2, B2, O56

Kratki telefoto objektiv PC
z možnostjo makrofotografiranja

PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D

Standardni objektiv s funkcijo PC ima
poleg svetlobne jakosti i f/2,8 tudi možnost
fotografiranja v načinu makro, ki omogoča
fotografiranje v naravni velikosti s faktorjem
do 1/2x, opremljen pa je tudi
z mehanizmom za obračanje do +/–
90°. Odlična izbira za fotografiranje oglasnih
posnetkov, izdelkov, narave ali drugih
motivov, pri katerih sta pomembna naravna perspektiva in razločne
podrobnosti. Elektromagnetna zaslonka omogoča samodejno upravljanje*.
Nanokristalna prevleka učinkovito zmanjšuje pojav podvojenih virov
svetlobe in notranjega odboja.
Združljivi fotoaparati: D5, serijo D4, serijo D3, Df, D850, serijo D810, serijo D800, D750, D700,
D610, D600, D500, serijo D300, D7500, D7200, D7100, D7000, D90, D5600, D5500, D5300, D5200,
D5100, D5000, D3400, D3300, D3200, D3100 in D3000 lahko uporabljate brez vsakršnih omejitev.

Srednji teleobjektiv s funkcijo PC omogoča
nagib in premik, opremljen pa je tudi
z mehanizmom, ki omogoča premikanje za
+/– 90°. Način makro omogoča fotografiranje
v naravni velikosti s faktorjem največ 1/2x. Zaradi
edinstvene možnosti nadzora perspektive so ti
objektivi odlična izbira za oddaljene portrete,
naravo in fotografiranje oglasnih posnetkov.
Elektromagnetna zaslonka omogoča samodejno upravljanje*. Nanokristalna
prevleka učinkovito zmanjša pojav podvojenih virov svetlobe in notranjega
odboja.

51°

Zgradba objektiva: 9 elementov v 8 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,253 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,50×
Velikost navoja za filter: 77 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-43/torbica CL-1120

Združljivi fotoaparati: D5, serijo D4, serijo D3, Df, D850, serijo D810, serijo D800, D750, D700,
D610, D600, D500, serijo D300, D7500, D7200, D7100, D7000, D90, D5600, D5500, D5300, D5200,
D5100, D5000, D3400, D3300, D3200, D3100 in D3000 lahko uporabljate brez vsakršnih omejitev.

28°30'

Zgradba objektiva: 6 elementov v 5 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,39 m
Največje razmerje reprodukcije: 0,50×
Velikost navoja za filter: 77 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-22/torbica CL-1120

: Asferični elementi objektiva

: Elementi iz ED-stekla
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Te optične mojstrovine omogočajo upodobitev bližnjih posnetkov do naravne velikosti, saj tipalo zazna tudi
najmanjše podrobnosti. Ne glede na to, ali fotografirate v načinu makro ali fotografirate portrete in
druge motive, lahko pričakujete izjemno ostrino, čudovito mehko ozadje in širok izbor razdalj ostrenja: od
neposredne bližine 1 : 1 do neskončnosti.

MAKRO OBJEKTIVI

Kompakten in cenovno ugoden objektiv DX Micro,
ki omogoča izjemno jasnost

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

Kompakten in vsestranski standardni makro objektiv

DX

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

Ta zelo lahek, kompakten in prilagodljiv
makro objektiv je izjemno dopolnilo
fotoaparatom DX. Poleg zmogljivosti
bližnjih posnetkov v naravni velikosti
(1x) lahko z goriščno razdaljo 40 mm
fotografirate veliko motivov, vključno
s portreti. Izvrsten objektiv Micro NIKKOR za
vse ljubitelje formata DX.

Omogoča ustvarjanje ostrih slik do naravne
velikosti (1x) pri vseh položajih zaslonke
z osupljivim učinkom mehkega ozadja.
Nanokristalna prevleka učinkovito zmanjšuje
pojav podvojenih virov svetlobe in notranjega
odboja med fotografiranjem v zahtevnih
pogojih, na primer pri fotografiranju motivov,
osvetljenih od zadaj. Ker ima objektiv širok
doseg ostrenja, ni omejen le na skrajno bližnje
posnetke, temveč ga lahko uporabite pri
fotografiranju večine motivov.

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

39°40'

Zgradba objektiva: 12 elementov v 9 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,185 m
Največje razmerje reprodukcije: 1,00×
Velikost navoja za filter: 62 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-42/torbica CL-1018

38°50'

Zgradba objektiva: 9 elementov v 7 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,163 m
Največje razmerje reprodukcije: 1,00×
Velikost navoja za filter: 52 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-61/torbica CL-0915

Vsestranski in zmogljiv makro
objektiv za fotoaparate formata DX

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

Izvrstno uravnotežen objektiv
s funkcijo za zmanjšanje vibracij

DX

AF Micro-NIKKOR 60mm f/2.8D
Objektiv je že dolgo med najbolje
prodajanimi, saj zagotavlja ostre podobe pri
vseh razdaljah ostrenja, od neskončnosti do
naravne velikosti (1x). Izvrstno se obnese
pri splošnih bližnjih posnetkih, portretih,
fotografiji pokrajin, besedil in veliko drugega.

Kljub funkciji za zmanjšanje tresljajev (VR) z učinkom, ki ustreza za
3,0-stopnje* krajšemu času zaklopa, je objektiv kompakten in lahek, kar
omogoča mirnejše fotografiranje iz roke. Z izredno delovno razdaljo
in neprekinjenim samodejnim ostrenjem od neskončnosti do naravne
velikosti (1x) objektiv zagotavlja osupljivo ostrino in čudovit učinek
mehkega ozadja pri bližnjih posnetkih, portretih, motivih iz narave idr.

39°40'

Zgradba objektiva: 8 elementov v 7 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,219 m
Največje razmerje reprodukcije: 1,00×
Velikost navoja za filter: 62 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HN-22 (dodatno)/
torbica CL-0815 (dodatno)

* Na osnovi standarda CIPA. Ta vrednost se doseže pri namestitvi na digitalni fotoaparat SLR
formata DX.

18°50'

Zgradba objektiva: 14 elementov v 10 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,286 m
Največje razmerje reprodukcije: 1,00×
Velikost navoja za filter: 52 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-37/torbica CL-1018

AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
Ta srednji makro teleobjektiv ima funkcijo za
zmanjšanje tresljajev (VR) z učinkom, ki ustreza
za 3,0-stopnje* krajšemu času zaklopa, za
enostavno makrofotografijo iz roke. Objektiv
daje ostre, hkrati pa izredno naravne slike pri
kateri koli zvrsti fotografije. Daljša goriščna
razdalja omogoča zelo uporabno delovno
razdaljo pri bližnjih posnetkih rož, insektov in
drugih majhnih živali. Omogoča tudi izvrstne
portrete. Nanokristalna prevleka učinkovito
zmanjšuje učinke podvojenih virov svetlobe in
notranjega odboja.
23°20'

Zgradba objektiva: 14 elementov v 12 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,314 m
Največje razmerje reprodukcije: 1,00×
Velikost navoja za filter: 62 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HB-38/torbica CL-1020

Zmogljiv makro teleobjektiv z izredno delovno razdaljo

AF Micro-NIKKOR 200mm f/4D IF-ED
Ker ponuja dolgo delovno razdaljo, ki
znaša 0,26 m pri naravni velikosti motiva
(1x), je najboljša izbira za fotografiranje rož,
insektov in drugih živali, ne da bi jih pri tem
motili. Steklo NIKKOR zagotavlja ostre slike
z visokim kontrastom, ne glede na stopnjo
zaslonke, objektiv pa dobro deluje tudi kot
običajen teleobjektiv.

12°20'

Zgradba objektiva: 13 elementov v 8 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,5 m
Največje razmerje reprodukcije: 1,00×
Velikost navoja za filter: 62 mm
Dodatna oprema: Sončna zaslonka HN-30 (dodatno)/
torbica CL-45

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G © Sonoe
34

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

: Asferični elementi objektiva

: Elementi iz ED-stekla
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OBJEKTIVI Z ROČNIM OSTRENJEM
V tej seriji izdelkov je osem objektivov s fiksno goriščno razdaljo, med njimi tudi dva makro objektiva.
Velikost priključka/ Pokrov objektiva
filtra [mm]
(dodatno)

Torbica za
objektiv
(dodatno)

Sestava objektiva
[skupine/elementi]

Najmanjša razdalja
izostritve [m]

Največje razmerje
reprodukcije [x]

NIKKOR 50 mm f/1.2

6/7

0,5

1/7,9

52

HS-12/HR-2

CL-0915

CL-0915

NIKKOR 50 mm f/1.4

6/7

0,45

1/6,8

52

HS-9/HR-1

CL-0815

HN-2

CL-0815

Micro-NIKKOR 55 mm
f/2.8 /makro obroček s
prenosom podatkov PK-13

5/6

0,25
(0,225)

1/2 (1)

52

HN-3

CL-0915

HN-3

CL-0915

Micro-NIKKOR 105 mm
f/2.8 /makro obroček s
prenosom podatkov PN-11

9/10

0,41
(0,37)

1/2 (1/0,88)

52

HS-14
(priložen)

CL-1018 /
CL-38

Sestava objektiva
[skupine/elementi]

Najmanjša razdalja
izostritve [m]

Največje razmerje
reprodukcije [x]

Velikost priključka/
filtra [mm]

Pokrov objektiva
(dodatno)

Torbica za objektiv
(dodatno)

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

NIKKOR 28 mm
f/2.8

8/8

0,2

1/3,9

52

NIKKOR 35 mm f/1.4

7/9

0,3

1/5,6

52

Ime objektiva

Ime objektiva

* Najmanjša razdalja izostritve je razdalja med oznako goriščne ravnine fotoaparata in motivom.
* Vrednosti v oklepaju veljajo, ko uporabljate fotoaparat s samodejnim podaljškom objektiva PK-13 ali PN-11.

IZBIRNA DODATNA OPREMA:
Telekonverterji AF-S

Makro dodatki za objektive

Ko so telekonverterji nameščeni med objektivom AF-S/AF-I in ohišjem fotoaparata, povečajo izvirno goriščno razdaljo za 2x, 1,7x ali 1,4x. Ker so
telekonverterji izredno optično zmogljivi, ne spremenijo zmogljivosti upodobitve motivov vaših izvirnih objektivov, hkrati pa podpirajo prenos podatkov.

n Makro obroček s prenosom informacij PK-11A, 12 in 13

Ti makro obročki so zasnovani za uporabo z objektivi NIKKOR
s sistemom AI (samodejna največja osvetlitev). Ko jih uporabljate
posamezno ali v kombinaciji, lahko nastavite sedem različnih dolžin.
* Merilnika osvetlitve ni mogoče uporabljati s fotoaparati, ki nimajo vzvoda sklopke za prenos
nastavitve zaslonke, kot sta D5500 in D3400.

n Vmesniški obroč BR-3

Telekonverter AF-S TC-20E III

Telekonverter AF-S TC-17E II

Telekonverter AF-S TC-14E III

Ta telekonverter razširi goriščno razdaljo za 2x,
zaslonko pa upočasni za 2 stopnji.

Ta telekonverter razširi goriščno razdaljo za 1,7x,
zaslonko pa upočasni za 1,5 stopnje.

Ta telekonverter podaljša goriščno razdaljo za 1,4krat, zaslonko pa upočasni za 1 stopnjo. Fluorova
prevleka je nanesena na sprednjo in zadnjo
površino.

Zgradba objektiva: 7 elementov
v 5 skupinah
Futerał: CL-0715

Zgradba objektiva: 7 elementov
v 4 skupinah
Futerał: CL-0715

Zgradba objektiva: 7 elementov
v 4 skupinah
Futerał: CL-0715

Telekonverterji AF-S so združljivi s spodaj naštetimi objektivi NIKKOR AF-S in AF-I:
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 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

*1 Samodejnega ostrenja ni mogoče uporabiti.
*2 Samodejno ostrenje se lahko uporablja s telekonverterjem TC-20E III ali TC-17E, kadar je nameščen na fotoaparat
z možnostjo samodejnega ostrenja pr izaslonki f/8 in z načinom AF, nastavljenim na AF-S.
*3 Samodejno ostrenje se lahko uporablja s telekonverterjem TC-20E III ali TC-17E II, kadar je nameščen na
fotoaparat z možnostjo samodejnega ostrenja pri zaslonki f/8.
*4 Samodejno ostrenje se lahko uporablja s telekonverterjem TC-14E III, kadar je nameščen na fotoaparat
z možnostjo samodejnega ostrenja pri zaslonki f/8. Samodejnega ostrenja ni mogoče uporabiti s
telekonverterjemTC-20E III aliTC-17E II.
*5 Ni združljiv s telekonverterjemTC-14E III.
*6 Pri uporabi vgrajenega telekonverterja skupaj s TC-14E III/TC-14E II/TC-14 III je samodejno ostrenje mogoče
uporabiti, če je pritrjen na fotoaparat, združljiv z f/8.
Pri uporabi telekonverterja s TC-17E II/TC-20E/TC-20 III ni mogoče uporabiti samodejnega ostrenja. Brez
vgrajenega telekonverterja je samodejno ostrenje na voljo samo s fotoaparatom, združljivim z f/8.
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Filtri/nosilci
n Nevtralni filter NC

Ta filter se odlično obnese kot zaščita objektiva in ne vpliva na barvno
ravnotežje (vidni spekter) objektiva. Zaradi večplastne prevleke filtra ne prihaja
do odboja svetlobe znotraj stekla.

n Filter za mehko izostritev

Ustvarite slike s čudovito blago zameglitvijo. Odlično se obnese pri
fotografiranju različnih motivov, na primer pri portretih.

: Asferični elementi objektiva

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

S tem vmesnikom bajonet obratno obrnjenih objektivov prilagodite za
52-mm navoj za filtre in pokrove (bajonetnih pokrovov vrste HB ni mogoče
uporabiti).

•
•
•
•
•

n Krožni polarizacijski filter II
AF-I NIKKOR 600mm f/4D IF-ED*3*5
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

Drugih objektivov ni mogoče uporabiti. Ne nameščajte drugih objektivov, ker se elementi na zadnji strani
objektiva dotaknejo elementov v telekonverterju in jih lahko poškodujejo.
Funkcija zmanjšanja tresljajev (VR) deluje z objektivi VR, ki se uporabljajo z naslednjimi Nikonovimi fotoaparati
SLR: digitalni fotoaparati SLR formatov FX in DX, fotoaparati F6, F5, F100, serije F80, serije F75 in serije F65.
Glede na kombinacijo z digitalnim/filmskim fotoaparatom SLR se informacije o goriščni razdalji telekonverterja
v podatkih Exif morda ne prikažejo pravilno. Več informacij poiščite v ustreznih navodilih za uporabo
telekonverterja.
Telekonverter AF-S TC800-1.25E ED je priložen objektivu AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR in ni naprodaj
posebej. Podrobnosti si lahko ogledate na 30. strani.
Ko ima zaslonka efektivno vrednost od f/5,6 do f/8, je možno samodejno ostrenje na fotoaparatu, ki lahko
samodejno ostri pri zaslonki f/8. Vendar pa je točka ostrenja, ki se uporablja pri samodejnem ali ročnem ostrenju
z elektronskim daljinomerom, lahko le sredinska točka ostrenja. Prav tako morda ne bo mogoče doseči izostritve
pri fotografiranju z nizkim kontrastom ali temnimi motivi.

Ker polarizacijski filtri znatno zmanjšajo odsevnost, je z njimi mogoče
fotografirati neposredno skozi steklo ali v vodo, omogočajo pa tudi
boljše fotografiranje drugih nekovinskih predmetov, ki odsevajo svetlobo.
Polarizacijski filtri prestrežejo tudi odsevno svetlobo pare in drobnih prašnih
delcev v zraku, tako da lahko modro nebo upodobite še bolj modro.

n Bajonetni filter: ultravijolični L37C

Filter vsrka ultravijolično svetlobo in omogoča ustvarjanje jasnih slik
z visokim kontrastom. Večplastna prevleka filtra L37C zmanjša odsev.
Uporabiti ga je mogoče tudi kot zaščito objektiva.

n Vstavljivi krožni polarizacijski filter

Zasnovan je za uporabo s teleobjektivi, ki so opremljeni z nosilcem
vstavljivih filtrov. Polarizacijski filter zmanjša odsevno svetlobo ter ustvari
več jasnosti in barv, hkrati pa zmanjša učinek odseva sončne svetlobe
od pare in prahu v zraku. Polarizacijski filtri tudi potemnijo modro barvo
neba, pri tem pa ne vplivajo na kontrast, tako da še dodatno poudarijo
slikani motiv. Filter pri barvnem fotografiranju odpravi pojav prelivanja
barv, do katerega pride zaradi odsevne svetlobe.

n Makro obroček BR-2A/BR-5

Te vmesne obročke lahko neposredno pritrdite na objektiv obrnjene
ali pa za pritrditev uporabite priključek za ostrenje z mehom. Če
fotografirate v razmerju reprodukcije, ki je večje od 1x, boljše delovanje
dosežete tako, da obroček pritrdite na obrnjen objektiv. Obroček BR-2A
je združljiv z objektivi, ki imajo sprednji navoj velikosti
52 mm, obroček BR-5 (skupaj
z BR-2A) pa z objektivi, ki
imajo sprednji navoj velikosti
62 mm.
PK-11A PK-12

PK-13

BR-2A

BR-3

BR-5

Sončne zaslonke
Sončne zaslonke zmanjšajo neželeno svetlobo, zaradi katere
lahko nastanejo manj kakovostne slike, hkrati pa zmanjšajo pojav
podvojenih virov svetlobe in notranjega odboja. Uporablja se jih lahko
tudi kot zaščito objektiva. Pokrov objektiva
je na voljo za vsako vrsto objektiva NIKKOR.
Razvrščeni so glede na način pritrjevanja in
materiale: HB (bajonetna), HN (navojna),
HK (drsna), HS (zaskočna) in HR (gumijasta
navojna).

Zoom NAL-1/vzvod za pomoč pri ostrenju
Ta dodatek za objektiv omogoča nemoteno uporabo zooma in
ostrenje, ko je pritrjen na obroč za zoom ali obroč za ostrenje. Priročen
je predvsem pri uporabi zooma med snemanjem videoposnetkov in pri
natančnem ročnem ostrenju.

Adapter bajoneta FT1
Adapter bajoneta FT1 omogoča, da objektive NIKKOR z
bajonetom F uporabljate s fotoaparati Nikon 1, ki imajo
bajonet Nikon 1. Kot zajema objektiva, nameščenega na
bajonet FT1, je enak kot pri objektivu s približno 2,7-krat
daljšo goriščno razdaljo na fotoaparatu formata 35 mm.
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TEHNOLOGIJA NIKKOR
Nikonova ekskluzivna znamka objektivov NIKKOR slovi po zanesljivosti, jasnosti in predanosti zahtevam strastnih fotografov. Njen cilj je ustvariti najboljše optične
naprave na svetu. Nikonovi izdelki ustrezajo najstrožjim zahtevam in so preskušeni tako v laboratorijskih pogojih kot v najrazličnejših terenskih pogojih fotografiranja.
Zaradi Nikonove tehnologije so objektivi NIKKOR najboljša izbira za katero koli vrsto fotografiranja motivov v mirovanju ali v gibanju.

Asferični element iz ED-stekla
Ta objektiv z ED-steklom (steklom z izjemno nizko disperzijo), ki uspešno
zmanjša količino barvnih lis, ima na eni ali obeh straneh stekla asferične
površine. Odlične možnosti upodabljanja zagotavlja tako, da maksimalno
izkoristi prednosti ED-stekla in asferične leče ter s tem uspešno popravi
različne napake na objektivu, kot so obrobne barvne napake, obrobna
koma, popačenje in sferična aberacija. Z enim elementom zagotavlja
popravljanje aberacije ED-stekla in asferične leče ter tako pripomore h
kompaktnosti objektiva. Uporabljeno pri objektivu AF-S NIKKOR 24-70mm
f/2.8E ED VR.

Slika asferičnega ED-stekla
Asferično ED-steklo zagotavlja izvrstno možnost upodabljanja tako, da maksimalno izkoristi
prednosti ED-stekla in asferične leče
ED-steklo: omogoča izdelovanje objektivov, ki z zmanjšanjem količine barvnih napak zagotavljajo
vrhunsko ostrino in barvno korekcijo

Optična
os

Optična
os
Barvna napaka (barvne proge):
velika

Običajna leča

Barvna napaka (barvne
proge): majhna

ED-steklo

Asferična leča: praktično odpravi težave s komo in druge vrste napak objektiva
Slikovna
ravnina

Goriščna
točka

Konceptualna
slika

Sferična
aberacija

Običajna leča

Fazna Fresnelova leča (PF)

Asferična leča

Slikovna
ravnina

Konceptualna
slika

Pri tej vrsti leč so na eni ali na obeh
straneh nameščene asferične površine,
ki odpravljajo določene vrste napak.Ti
asferični elementi so zlasti uporabni pri
korekciji popačenja, do katerega pride
pri širokokotnih objektivih. Do tovrstnih
popačenj pride zaradi razlik pri povečavi
slike v odvisnosti od oddaljenosti od
optične osi. Asferične leče popravijo
popačenja z lomnim količnikom, ki se
spreminja glede na razdaljo od središča
leče. Nikonovi strokovnjaki so že
v šestdesetih letih prejšnjega stoletja začeli
uveljavljati teoretične zasnove in postopke
obdelave, s katerimi so izboljšali asferične
leče. OP Fisheye-NIKKOR 10mm f/5.6 je
leta 1968 postal prvi izmenljivi objektiv za
zrcalnorefleksne fotoaparate z asferičnimi
lečami. Od takrat so asferične leče
pomemben del družine objektivov NIKKOR.
Vsak nov izdelek v seriji pa navdušuje
z novo ravnjo kontrasta, ločljivosti in
kompaktne zasnove.
Hibridne asferične leče: narejene iz
posebne plastike, brizgane na optično
steklo.

Konceptualna slika korekcije
popačenja

Popačenje je zmanjšano

Konceptualna slika korekcije
sferičnega popačenja

Sferična
aberacija

Običajna leča

Fazna Fresnelova leča (PF), ki so jo razvili pri Nikonu,
učinkovito kompenzira barvne napake tako, da
izkorišča pojav uklona svetlobe*. V kombinaciji
z običajno stekleno lečo zagotavlja odlično
zmogljivost kompenzacije barvnih napak. V primerjavi
z mnogimi splošnimi objektivi z optičnim sistemom,
ki temelji na lomu svetlobe, se lahko z manjšim
številom elementov objektiva doseže neverjetno
kompaktno in lahko ohišje.

Splošni izmenljivi objektivi oblikujejo sliko v slikovni ravnini z lomom
svetlobe. Stopnja loma svetlobe se razlikuje glede na barvo (valovno
dolžino), slika pa se oblikuje v naslednjem vrstnem redu: modra (B),
zelena (G) in rdeča (R), z začetkom pri delu, ki je najbližje objektivu. Barvna
odstopanja, ki jih imenujemo barvna napaka, povzročijo razmaz barv in
poslabšanje kakovosti opazovanih ali posnetih slik.
Pri uporabi fazne Fresnelove leče (PF) pa se slika oblikuje v naslednjem
vrstnem redu: rdeča (R), zelena (G) in modra (B), z začetkom pri delu, ki je
najbližje objektivu. S kombiniranjem fazne Fresnelove leče (PF) in običajne
leče je mogoče učinkovito kompenzirati barvne napake.

Asferične leče iz litega stekla: izdelane z neposrednim iztiskanjem
optičnega stekla v visoko natančen asferični kalup.

Brez prevleke
Vpadna
svetloba

Odsevna svetloba
Nanokristalna prevleka
Leča

Nanokristalna prevleka

* Nanometer je milijoninka milimetra.

(z leve) brez prevleke, Nikonova izpopolnjena
prevleka SIC (Super Integrated Coating) in
nanokristalna prevleka

Nikonova fluorova prevleka učinkovito odbija prah, vodne kapljice,
mast in umazanijo ter zagotavlja tudi preprosto odstranjevanje tujkov,
ki so se prilepili na površino objektiva. Nikon je z lastnim razvojem
tehnologije materialov ustvaril fluorovo prevleko, ki je trpežnejša
in ne odstopa od površine. V primerjavi s prevlekami drugih
proizvajalcev je Nikonova fluorova prevleka odpornejša na obrabo
zaradi čiščenja in ima tako daljšo življenjsko dobo. S protiodsevnim
učinkom so posnete slike tudi bolj jasne.

Kompenzacija barvnih napak s fazno Fresnelovo lečo (PF)

Element običajne leče
Večja kot je valovna dolžina, bolj
oddaljeno je gorišče

Leče iz fluorita
Fluorit je monokristalni optični material z visoko stopnjo prehodnosti
v infrardečem in ultravijoličnem območju. Z izjemnimi lastnostmi
anomalne razpršitve fluorit intenzivno blokira sekundarni spekter in
učinkovito popravlja barvni odklon v vidnem barvnem spektru – kar je
veliko težje doseči pri daljših goriščnih razdaljah. Je tudi precej lažji od
optičnega stekla. Tako omogoča bolj učinkovit in lažji objektiv.

Sekundarni
spekter

Fazna Fresnelova leča
(PF)

Medsebojno izničenje kompenzira
barvne napake

Fazna Fresnelova leča (PF)
Manjša kot je valovna dolžina, bolj oddaljeno je
gorišče
Bela svetloba

Modra

Zelena

Rdeča

Statični kontaktni kot: 110˚

Statični kontaktni kot: 40˚

S fluorovo prevleko

Brez prevleke

[Opomba]
Zaradi lastnosti fazne Fresnelove leče (PF), ki izkorišča pojav uklona svetlobe, se lahko pri pogojih
fotografiranja, ko je prisoten močan vir svetlobe znotraj kadra ali ko v objektiv vstopa svetloba zunaj
kadra, pojavi obarvan notranji odboj v obliki obroča. Ta pojav je mogoče zmanjšati s funkcijo »PF Flare
Control« (»Nadzor notranjega odboja PF«) v programu Capture NX-D. Več informacij poiščite v navodilih
za uporabo programske opreme. Program Capture NX-D je na voljo na spletnem mestu Nikon. Prenesite
in uporabljajte najnovejšo različico.

ED-steklo/super ED-steklo/fluorit

Objektiv z visokim lomnim količnikom

Sekundarni
spekter

Leča

Nikonov sistem prevlek s fluorom

Asferična leča

Običajna leča

Običajna večplastna
prevleka

Asferična leča

Goriščna točka

Konceptualne slike
sekundarnega spektra

Odsevna svetloba

Vpadna
svetloba

Lomni količnik se spreminja od
središča objektiva

Slike za primerjavo učinka nadzora notranjega odboja PF

Z lomnim količnikom nad 2,0 lahko objektiv HRI dosega enake
rezultate kot objektiv z več običajnimi steklenimi elementi. HRI objektivi
omogočajo odlično optično sestavo v še kompaktnejšem ohišju.

Izvirna slika
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Konceptualna slika fazne
Fresnelove leče (PF)

Nanokristalna prevleka NIKKOR je prevleka
proti odsevu. Njeni začetki izhajajo iz Nikonove
tehnologije izdelave polprevodnikov. Prevleka
je sestavljena iz ultrafinih nanodelcev kristala*,
ki imajo izredno nizek količnik loma svetlobnih
žarkov. Ti kristalizirani delci izničijo odboje znotraj
celotnega spektra vidnih svetlobnih žarkov
(od 380 do 780 nm), njihova učinkovitost pa je
veliko večja od običajnih prevlek proti odsevu.
Nanokristalna prevleka ne odpravi le pojava
podvajanja svetlobnih virov, do katerega pride
zaradi rdeče svetlobe, kar je bil izredno trd oreh
za prejšnje sisteme, temveč učinkovito zmanjša
podvajanje svetlobnih virov in notranje odboje,
do katerih pride zaradi svetlobe, ki vstopi
v objektiv poševno. Rezultat so jasnejše slike.

* Pojav uklona: svetloba ima lastnosti valovanja. Ko valovna oblika trči ob oviro, jo poskuša zaobiti, tej
lastnosti pa se reče uklon. Uklon povzroči barvno disperzijo v obratnem vrstnem redu kot se pojavlja pri
lomu svetlobe.

ED-steklo/super ED-steklo
Nikon je kot prvi izdelovalec fotoaparatov
na svetu razvil ED-steklo (z izjemno nizko
disperzijo), ki je znatno zmanjšalo barvno
razpršitev zaradi učinka prizme. ED-steklo
ima tudi posebne razpršilne lastnosti,
podobno kot kristali kalcijevega fluorida, ki
posledično zmanjšajo sekundarni spekter.
Daljša kot je goriščna razdalja pri objektivih
z običajnim optičnim steklom, težje je
popraviti barvni odklon, zaradi katerega
pride do barvnih lis. Ker Nikonovo ED-steklo
učinkovito kompenzira tovrstne barvne
napake in omogoča izvrstno reprodukcijo,
je vgrajeno v razne teleobjektive NIKKOR.
Nikon je razvil Super ED-steklo s še manj
razpršitve in izjemno visoko zmogljivostjo
odpravljanja sekundarnega spektra, da bi
se še bolj zmanjšal barvni odklon in druge
napake objektiva.

Nanokristalna prevleka

S funkcijo nadzora notranjega odboja PF
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Zmanjšanje tresljajev (VR)
Sistem zmanjšanja tresljajev
VR enota
NIKKOR omogoča, da senzor VR
v objektivu s funkcijo VR zaznava
tresenje fotoaparata. Ta sistem se
Slikovno tipalo
znotraj objektiva nenehno premika
Smer gibanja
in poravnava optično os s slikovnim
Delovanje VR
tipalom fotoaparata ter tako zmanjšuje
zameglitev slike. Sistem omogoča fotografiranje brez zameglitve pri časih
zaklopa, ki so za 4,5 stopnje* daljši, ter omogoča ostrejše posnetke pri
fotografiranju športnih prizorov, slabo osvetljene pokrajine in pri drugih
situacijah fotografiranja iz roke.

Silent Wave Motor

Način M/A (samodejna prednost ročnega ostrenja)

Nikonov izvirni tihi pogon Silent Wave Motor (SWM) »potujoče valove«
pretvori v vrtilno energijo, s katero premika optiko za ostrenje slike. Pri
izbiri vrste pogona SWM, obročastega ali kompaktnega,
se upoštevajo specifikacije in zasnova posameznega objektiva. Vsak
objektiv NIKKOR AF-S z vgrajenim pogonom SWM zagotavlja izredno
gladko, tiho in udobno samodejno ostrenje tako pri vsakodnevnem
fotografiranju kot tudi pri fotografiranju v zahtevnih okoliščinah, na
primer pri fotografiranju športnih dogodkov in divjih živali.
Redukce vibrací vypnutá

Redukce vibrací zapnutá

Koračni motorček
Korekcija zameglitve v objektivu je koristna za raznolike prizore

Zaznavanje vodoravnega premikanja fotoaparata zapremikajoče se motive

Popolnost v vsakem objektivu
Nikonova funkcija zmanjšanja tresljajev (VR), ki omogoča korekcijo zameglitve
v objektivu, je optimizirana za vsak objektiv. Za bližnje posnetke rože je na primer
mogoče uporabiti makro objektiv, pri čemer fotograf čepi. Pri visokozmogljivem
zoom objektivu pa se lahko značilnosti zameglitve v najbolj širokokotnem in telefoto
položaju znatno razlikujejo. Nikon ob upoštevanju razlik v fotografiranju prizorov
in v tehničnih lastnostih objektivov nastavi najustreznejše parametre zmanjšanja
tresljajev za vsako vrsto objektiva in izvede več kot 10.000 poskusnih fotografiranj
za optimiziranje edinstvenih algoritmov. To je le še eden od razlogov, zakaj je sistem
vgrajen v objektiv.

Za fotografiranje s premikom
fotoaparata v vodoravni ravnini
(angl. panning), pri katerem
mora biti poudarjeno gibanje
motiva, Nikonova funkcija VR
zazna vodoravno premikanje
fotoaparata in samodejno
izključi funkcijo za korekcijo
zameglitve. Če se motiv
premika vodoravno, je korigirana le
navpična zameglitev. Pri objektivih s funkcijo VR v aktivnem načinu izberite običajni
način za fotografiranje z vodoravnim premikom fotoaparata.

Dvojni algoritem
Pri nekaterih fotografih lahko pri dolgotrajnem gledanju skozi iskalo s funkcijo
odpravljanja zameglitve pride do občutka, podobnega morski bolezni. Nikon je
to nevšečnost odpravil tako, da je razvil ekskluziven algoritem, ki začne delovati,
ko fotograf pritisne sprožilec do polovice. Ta prvi algoritem naredi nekoliko
manj intenzivno korekcijo zameglitve kot običajno. Ko fotograf pritisne sprožilec
do konca, pa se aktivira drug algoritem, ki med osvetlitvijo vklopi najvišjo
kompenzacijo tresenja fotoaparata, kar omogoča ostre posnetke.

V trenutku, ko spustite sprožilec, se enota VR ponastavi v središčni položaj (optična
os) iz nesrediščnega položaja, ki je rezultat delovanja funkcije VR. Čeprav je obseg
premikanja objektiva s funkcijo VR omejen, centriranje leče omogoča enoten
premik v katero koli smer, kar zagotavlja največji možni učinek funkcije VR in
optično zmogljivost.

Visoka zmogljivost popravka zameglitve
Čas zaklopa 1/[goriščna
Z objektivom AF-S NIKKOR 200-500mm
razdalja (mm)] sekunde
f/5.6E ED VR, nastavljenim na 500 mm
ali daljši lahko povzroči
zameglitev slike, vendar
Stopnja
pa to ne velja v vsaki
zameglitve
VR izkl.
VR vkl. (4,5 stopnje)
situaciji, saj je to odvisno tudi od izkušenosti
Efect: 4,5 stopuri
fotografa in zmogljivosti
objektiva/fotoaparata.
Zato so Nikonovi inženirČas zaklopa [s]
ji primerjali fotografijo, posneto
1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4
s funkcijo VR, s fotografijo,
posneto brez funkcije VR, na osnovi standarda CIPA. Potrjen je bil učinek funkcije VR,
enakovreden za 4,5 stopnje* krajšemu času zaklopa. To fotografom omogoča, da
uporabljajo daljše čase zaklopa, kot bi jih sicer morali uporabiti za snemanje ostrih
posnetkov z najnižjo stopnjo zameglitve, kar razširja njihov fotografski izraz.

[OPOMBA] Število združljivih fotoaparatov je omejeno. Tudi za združljive fotoaparate je pri nekaterih
modelih treba posodobiti vdelano programsko opremo.

Način delovanja M/A za hitro preklapljanje z načina
delovanja AF na MF
Ta način delovanja omogoča preprost prehod
s samodejnega ostrenja na ročno med delovanjem
v načinu AF. Spremenili smo občutljivost preklapljanja
med načinoma delovanja in tako zmanjšali nevarnost,
da med fotografiranjem nehote preklopite na ročno
ostrenje.

Obroč/vzvod/stikalo za način A-M
Mehanizem, vgrajen v ohišje objektiva, omogoča gladko ročno ostrenje
na način, ki ga uporabniki že poznajo pri običajnih objektivih z ročnim
ostrenjem, in sicer z ustreznim uporom obroča za ostrenje. Objektiva AF-S
DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II in AF-S DX NIKKOR 55-200mm
f/4-5.6G ED VR II sta opremljena s stikalom za preklop načina A-M. Na teh
objektivih se med samodejnim ostrenjem vrti obroč za ostrenje.

• Glejte stran 42 za objektive VR z aktivnim načinom.

Funkcija zmanjšanja tresljajev stativa
Ta funkcija samodejno razlikuje med frekvenco tresljajev stativa in frekvenco
tresenja fotoaparata ter spremeni algoritem, da popravi zameglitev slike, ki jo
povzroči rahlo tresenje stativa.
• Glejte stran 42 za objektive VR s to funkcijo.

Trije razpoložljivi načini VR, ki jih izberete glede na pogoje fotografiranja
Centriranje pred osvetlitvijo

Objektiv AF-P ima koračni motorček za pogon samodejnega ostrenja.
Delovanje motorčka je sinhronizirano z impulzi električne energije:
os se z vsakim impulzom obrne za en korak. Ponuja dober odziv
in nadzor pri zagonu in ustavitvi, njegova enostavna mehanska
konstrukcija pa omogoča izjemno tiho delovanje. To je uporabno pri
snemanju videoposnetkov in v drugih okoliščinah, ko je treba karseda
zmanjšati zvok delovanja objektiva.

V načinu delovanja M/A lahko s preprostim sukanjem obročka za ostrenje
skoraj brez zakasnitve s samodejnega preklopite na ročno ostrenje. Tako
lahko med gledanjem skozi iskalo brez motenj preklopite na natančni
ročni način ostrenja.

Običajni način
Običajni način je primeren za večino splošnih prizorov. V tem načinu se počasno in
obsežno premikanje fotoaparata obravnava, kot da fotograf spreminja kompozicijo
fotografije, in postopek korekcije zameglitve je temu ustrezno omejen. Običajni
način vključuje tudi samodejno zaznavanje vodoravnega premikanja fotoaparata
(angl. panning).
Aktivni način
Pri fotografiranju iz premikajočega se vozila ali iz drugega nestabilnega položaja
lahko objektiv v nekaterih primerih napačno tolmači premikanje fotoaparata ali
fotografov namen. V teh primerih izberite aktivni način za dodatno kompenzacijo,
stabilnejšo sliko v iskalu in še mirnejše posnetke.
• Glejte stran 42 za objektive VR z aktivnim načinom.

Športni način
Športni način je še posebej priporočljiv
za fotografiranje športnih motivov, saj
zagotavlja naravno sliko v iskalu, tudi
ko gibanja motiva ni mogoče predvideti, pri
sledenju motivom v vodoravni smeri iz roke, ter
pri snemanju videoposnetkov. Stabilnejšo sliko v iskalu omogočata tudi monopod
in stativ. Za fotografiranje mirujočih motivov je primeren
običajni način, saj zagotavlja boljši učinek
popravka zameglitve.
• Glejte stran 42 za objektive VR z načinom za šport.

n Nikonova izpopolnjena prevleka SIC (Super
Integrated Coating)
Nikonova ekskluzivna večslojna prevleka za
objektive dosega višjo prepustnost v širšem
razponu valovnih dolžin.Tudi pri objektivih
z zoomom, ki imajo veliko steklenih leč, ta sistem
prevleke učinkovito zmanjša pojav podvojenih
virov svetlobe in notranjega odboja, do
katerega lahko pride pri fotografiranju motivov
z osvetljenim ozadjem. Prevleka tako omogoča
ustvarjanje visokokontrastnih fotografij
z bogatimi prehodi. Vrhunsko optično
zmogljivost je mogoče doseči le z izjemnim
barvnim ravnotežjem in zmožnostjo reprodukcije.
Učinkovito je zmanjšan tudi pojav podvojenih
virov svetlobe in notranjih odbojev znotraj
objektiva. Ta sistem prevleke je vključen
v vse trenutne serije objektivov NIKKOR.
n Zaščitno konveksno steklo
Ekskluzivna zaščitna stekla za objektive
NIKKOR so pritrjena na sprednji del hitrih
super teleobjektivov. Pri običajnem ploskem
zaščitnem steklu se svetloba odbija od površine
slikovnega tipala ali filma, zlasti pri fotografiranju
pod močnim izvorom svetlobe, kot je žaromet.
Ta svetloba se nato znova odbija s površine
zaščitnega stekla, kar privede do pojava
podvojenih virov svetlobe. Konveksna zaščitna
stekla NIKKOR znatno zmanjšajo to dvakrat
odbito svetlobo, kar pomeni jasnejše posnetke z
manj podvojenih svetlobnih virov.

n D-Signal – zmožnost podajanja podatkov
o oddaljenosti
Črka »D« predstavlja angleško besedo »distance«,
ki pomeni razdalja. Z obročkom za izostritev
objekta je povezan notranji kodirnik, ki pridobi
informacije o razdalji med fotografiranim
motivom in fotoaparatom. Te informacije so nato
posredovane ohišju fotoaparata in zagotavljajo
vrhunsko natančnost pri nadzoru osvetlitve, ki
je na voljo pri matričnem merjenju 3D-Color II/
III in uravnoteženi doosvetlitvi i-TTL. Signal za
zaznavanje razdalje je vgrajen v vsakem objektivu
serij AF, AF-S, PC in PC-E.
n Objektivi tipa E
V ohišje objektivov je vgrajen elektromagnetni mehanizem zaslonke, nadzorovan pa je
prek elektronskih signalov iz ohišja fotoaparata.
To vam omogoča natančen nadzor zaslonke
tudi pri uporabi super teleobjektiva z vgrajenim
telekonverterjem*.

n Okrogla zaslonka
Pri nočnem fotografiranju točkovnih virov
svetlobe z običajno zaslonko, na primer
pri fotografiranju uličnih svetilk ali okrasne
razsvetljave, lahko pride do zamegljenih,
mnogokotnih oblik. Zaobljena odprtina zaslonke
je dosežena s posebnimi lamelami in omogoča
čudovito ter naravno zaokroženo obliko
predmetov, ki niso izostreni.
n Notranji sistem ostrenja
Pri tem načinu ostrenja so elementi
objektiva razdeljeni v sprednjo, srednjo in zadnjo
skupino, med ostrenjem pa se premika le srednja
skupina.
n Zadnje ostrenje
Pri Nikonovem sistemu zadnjega ostrenja (RF)
so elementi razporejeni v določene skupine
objektiva, med ostrenjem pa se premika le zadnja
skupina.

* Veljajo nekatere omejitve

n Objektivi tipa G
Pri tej vrsti objektivov je treba zaslonko vedno
izbrati na ohišju fotoaparata, saj na samem
objektivu ni obroča za nastavljanje zaslonke.
Prek zmogljivega nadzora lamel zaslonke je
omogočeno zaporedno fotografiranje z veliko
hitrostjo, tudi pri manjših zaslonkah*.
* Veljajo nekatere omejitve

n Sistem korekcije bližnje slike
Sistem korekcije bližnje slike (CRC) je ena
najpomembnejših Nikonovih inovacij na področju
ostrenja, saj zagotavlja vrhunsko kakovost slike pri
bližnjih posnetkih ter s tem povečuje območje
ostrenja. Elementi objektiva s sistemom CRC so
razporejeni po načelu »plavajočih elementov«, kjer
se pri postopku ostrenja vsaka skupina objektiva
premika neodvisno od ostalih.

* Na osnovi standarda CIPA. Vrednost je dosežena, če je objektiv formata DX nameščen na
digitalnem zrcalnorefleksnem fotoaparatu formata DX, če je združljiv objektiv formata FX
nameščen na digitalnem zrcalnorefleksnem fotoaparatu formata FX in če je zoom objektiv
nastavljen na največji telefoto položaj. Glejte stran 42 za učinek funkcije VR v stopnjah pri
vsakem objektivu.
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SPECIFIK ACIJE
Ime objektiva

Zmanjšanje tresljajev (VR)

Sestava objektiva
[skupine/
elementi]

Kot zajema pri
fotoaparatih
formata FX

Kot zajema pri
fotoaparatih
formata DX

Sistem
ostrenja*1

11/14
9/14
7/11
11/14
12/17
10/13
8/12

—
—
—
114˚-84˚
107˚-63˚
104˚-62˚
100˚-63˚

109°-70°
109˚-61˚
99˚-61˚
90˚-61˚
83˚-44˚
79˚-44˚
76˚-44˚

IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF

13/17
11/17
10/14
9/12
9/12
8/11
11/15
12/17
12/16
14/19
12/16
16/20
11/15
11/15
11/16
13/17
14/19

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
84˚-34˚20'
84˚-34˚20'
84˚-28˚30'
84˚-28˚30'
84˚-20˚20'
75˚-8˚10'

83˚-20˚
83˚-18˚50'
79˚-28˚50'
76˚-28°50’
76˚-28°50’
76˚-28˚50'
76˚-15˚20'
76˚-11˚30'
76˚-8˚
76˚-5˚20'
76˚-5˚20'
61˚-22˚50'
61˚-22˚50'
61˚-18˚50'
61˚-18˚50'
61˚-13˚20'
53˚-5˚20'

IF
IF
IF
IF
IF

9/13
11/17
18/22
14/20
14/18
12/17
10/14
10/14
11/16
12/20
19/27
24/35
17/24
12/19

—
—
34˚20’-12˚20’
34˚20'-12˚20'
34°20'-8°10'
34˚20'-8˚10'
—
—
30˚10'-12˚20'
30˚10'-6˚10'
13˚40'-6˚10'
9˚50'-4˚30'
12˚20'-6˚10'
12˚20'-5˚

28˚50'-8˚
28˚50'-5˚20'
22˚50’-8˚
22˚50'-8˚
22°50’-5°20’
22˚50'-5˚20'
22˚50’-5˚20’
22˚50’-5˚20’
20˚-8˚
20˚-4˚
9˚-4˚
6˚20'-2˚50'
8˚-4˚
8˚-3˚10'

IF

12/14
11/13
9/12
10/12
9/12
9/9
11/14
9/11
6/6
7/10
8/11
6/8
5/6
7/8
6/7
6/7
6/7
5/6
6/9
9/10
9/9
9/14
6/6
6/7
6/8
9/13
8/11
10/16
6/10
12/16
12/16
11/19
12/16
13/20

114˚
94˚
94˚
84˚
84˚
84˚
75˚
75˚
74˚
63˚
63˚
—
62˚
46˚
46˚
47˚
47˚
46˚
40˚50'
28˚30'
28˚30'
23˚10’
23˚20'
18˚
13˚40'
12˚20'
8˚10'
8˚10'
8˚10'
6˚10'
5˚
5˚00'
4˚10'
3˚10'

90˚
70˚
70˚
61˚
61˚
61˚
53˚
53˚
53˚
44˚
44˚
44˚
44˚
31˚30'
31˚30'
31˚30'
31˚30'
31˚30'
27˚20'
18˚50'
18˚50'
15˚20’
15˚20'
12˚
9˚
8˚
5˚20'
5˚20'
5˚20'
4˚
3˚10'
3˚10'
2˚40'
2˚

13/15
7/10
5/8
7/9
9/12
7/8
10/14
12/14
8/13
13/17
10/13
8/9
5/6

180°-175°
—
180˚
—
39˚40'
39˚40'
—
23˚20'
12˚20'
97˚
84˚
51˚
28˚30'

180°-110°
180˚
107˚
38˚50'
26˚30'
26˚30'
18˚50'
15˚20'
8˚
73˚
61˚
34˚50'
18˚50'

Učinek v
stopnjah*2

Način VR

3,5

Običajni

Zmanjšanje Število lamel
zaslonke
tresljajev
stativa

Najmanjša
zaslonka

Najmanjša razdalja
izostritve [m]*3

Največje
razmerje
reprodukcije [x]

Teža [g]

Premer x dolžina
[mm]*4

Velikost
Vrsta pokrova
priključka/ filtra
Pokrov objektiva*5 Torbica za objektiv
objektiva
[mm]

22-29
22-29
22
22
22
22
22-29

0,22
0,24 (0,22)*6
0,3
0,28*9
0,28*10
0,28
0,28

0,17
0,19
0,12
0,14
0,24
0,21
0,19

230
460
465
970
680
745
385

77,0 × 73,0
82,5 × 87
82,5 × 90
98 × 131,5
82,5 × 125
82,5 × 106
83 × 95

72
77
77
—
77
77
77

Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Vstavljivi
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni

0,22
0,21
0,20
0,38
0,38
0,30 (0,36)*6
0,20
0,23
0,22
0,31
0,29
0,28
0,26
0,17 (0,5)*8
0,22
0,23
0,31

480
485
755
205
195
195
420
490
565
830
550
1070
900
545
465
710
800

80 × 85,5
72 × 85
85,5 × 110,5
64,5 × 62,5
64,5 × 62,5
66 × 59,5
76 × 89
78 × 97
77 × 96,5
83 × 120
78,5 × 99
88 × 154,5
83 × 133
78,5 × 82,5
78 × 82
84 × 103,5
83 × 114,5

72
67
77
55
55
52
67
67
72
77
67
82
77
72
72
77
77

Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni

300
530
1430
850
680
745
415
400
1300
1570 (1480)*16

70,5 × 83
76,5 × 123
88,5 × 202,5
78 × 178,5
80,5 × 146,0
80 × 143,5
72 × 125
72 × 125
87 × 187
95,5 × 203

52
58
77
67
67
67
58
58
77
77

Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni

3500*19

128 × 362,5*19

40,5

3360
2300 (2090)*16

124 × 365,5
108 × 267,5

■ ŠIROKOKOTNI OBJEKTIVI ZOOM NIKKOR [str. 6–8]
AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR
AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED
AF-S DX Zoom-NIKKOR 12-24mm f/4G IF-ED
AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-NIKKOR 17-35mm f/2.8D IF-ED
AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED

2,5

√

Običajni

7
7
7
9
9
9
7

HB-81 (priložen)

CL-1015 (priložen)

HB-23 (priložen)

CL-1118 (priložen)

HB-23 (priložen)

CL-S2 (dodatno)

Vgrajen

CL-M3 (priložen)

HB-23 (priložen)

CL-1120 (priložen)

HB-23 (priložen)

CL-76 (priložen)

HB-66 (priložen)

CL-1118 (priložen)

HB-75 (priložen)

CL-1218 (dodatno)

■ STANDARDNI OBJEKTIVI ZOOM NIKKOR [str. 9–13]
AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR
AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX Zoom-NIKKOR 17-55mm f/2.8G IF-ED
AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G
AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II
AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
AF Zoom-NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF
AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF

4,0
3,5

Običajni/Aktivni
Običajni/Aktivni

√

4,0

Običajni

√

4,0
3,5
4,0
3,5
3,5
4,0
4,0

Običajni
Običajni
Običajni
Običajni/Aktivni
Običajni/Aktivni
Običajni
Običajni/Aktivni

4,0
3,5
3,5

Običajni
Običajni/Aktivni
Običajni/Aktivni

4,0
3,0
4,0
4,0
4,5
2,5
4,0

Običajni
Običajni
Običajni/Športni
Običajni/Aktivni
Običajni/Športni
Običajni/Aktivni
Običajni

√

7
7
9
7
7
7
7
7
7
9
7
9
9
9
7
9
9

22-32
22-36
22
22-38
22-38
22-36
22-38
22-38
22-36
22-32
22-40
22
22
22-32
22-29
22
22-38

0,35
0,38
0,36*11
0,25
0,25
0,28 (0,25)*6
0,45
0,45
0,5
0,45*12
0,48
0,38*13 (0,41)*14
0,38*13
0,5 (0,21)*8
0,38
0,45
0,5

HB-39 (priložen)

CL-1015 (priložen)

HB-31 (priložen)

CL-1120 (priložen)

HB-N106 (dodatno)

CL-0815 (dodatno)

HB-N106 (dodatno)

CL-0815 (dodatno)

HB-69 (dodatno)

CL-0815 (dodatno)

HB-32 (priložen)

CL-1018 (priložen)

HB-32 (dodatno)

CL-1018 (dodatno)

HB-35 (priložen)

CL-1018 (priložen)

HB-58 (priložen)

CL-1120 (priložen)

HB-39 (dodatno)

CL-1018 (dodatno)

HB-74 (priložen)

CL-M3 (priložen)

HB-40 (priložen)

CL-M3 (priložen)

HB-25 (priložen)

CL-S2 (dodatno)

HB-63 (priložen)

CL-1118 (priložen)

HB-53 (priložen)

CL-1218 (priložen)

HB-50 (priložen)

CL-1120 (priložen)

HB-37 (dodatno)

CL-0915 (dodatno)

HB-57 (priložen)

CL-1020 (priložen)

■ TELEOBJEKTIVI ZOOM NIKKOR [str. 14–19]
AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR*15
AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR
AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED
AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR
AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED
AF Zoom-NIKKOR 80-200mm f/2.8D ED*15
AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR*15
AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR

Brez vgrajenega telekonverterja:
Z vgrajenim telekonverterjem:

AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II*15
AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR*15

IF

4,0

Običajni/Aktivni

√

7
9
9
9
9
9
7
7
9
9

IF

4,0

Običajni/Športni

√

9

IF
IF

3,0
4,5

Običajni/Aktivni
Običajni/Športni

√
√

9
9

22-32
22-29
22
32
32-40
32-40
22-32
22-32
22
32-40
32
45
32
32

7
7
7
9
7
7
9
7
7
9
7
7
7
9
7
7
7
7
9
9
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

22
16
22
16
16
22
16
16
22
16
16
22
22
16
16
16
16
22
16
16
16
16
16
16
22
22
22
32
32
22
22
32
22
32

0,2
0,2
0,25
0,25
0,23
0,3
0,28
0,25
0,25
0,3
0,25
0,3
0,25
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,58
0,85
0,8
1,0
0,9
1,1
1,5
1,9
2,3 (2,2)*6
1,4
1,45
2,6
3,6
3,0
4,4
5,9 (5,8)*6

0,15
0,23
0,12
0,18
0,20
0,11
0,17
0,21
0,17
0,19
0,23
0,16
0,23
0,14
0,14
0,15
0,15
0,15
0,12
0,11
0,12
0,13
0,13
0,13
0,15
0,12
0,15 (0,16)*6
0,24
0,27
0,17
0,15
0,18
0,14
0,15 (0,15)*6

670
355
270
620
355
270
645
330
205
600
305
200
205
280
230
190
185
155
385
595
350
985
640
815
760
2930
2900
755
1440 (1300)*16
3800
3090
1460
3810
4590

87 × 86,5
82,5 × 80,5
69 × 42,5
83 × 88,5
77,5 × 83
64,5 × 46
83,0 × 100,5
73 × 80,5
65 × 44,5
83 × 89,5
72 × 71,5
70 × 52,5
64,5 × 43,5
73,5 × 54
64,5 × 42,5
73 × 52,5
72 × 52,5
63,5 × 39
85 × 70
86,5 × 84
80 × 73
94,5 × 106
79 × 111
79 × 120
78,5 × 144
124 × 203,5
124 × 267,5
89 × 147,5
90 × 222,5
159,5 × 358
140 × 387
106 × 237
166 × 432
160 × 461

Želatinasti filter
77
62
77
72
52
77
67
52
67
58
52
52
58
52
58
58
52
72
77
67
82
72
72
72
52
52
77
77
40,5
40,5
95
40,5
52

Vstavljivi
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Vstavljivi
Vstavljivi
Zaskočni
Zaskočni
Vstavljivi
Vstavljivi
Zaskočni
Vstavljivi
Vstavljivi

7
7
7
7
9
7
9
9
9
9
9
9
9

22-29
22
22
22
32
32
32
32
32
32
32
32
32

0,16
0,14
0,25
0,163
0,185
0,219
0,286
0,314
0,5
0,25
0,21
0,253
0,39

0,34
0,20
0,09
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,18
0,36
0,50
0,50

485
305
290
235
425
440
355
750
1190
885
730
740
635

77,5 × 83,0
63 × 62,5
63 × 57
68,5 × 64,5
73 × 89
70 × 74,5
73 × 98,5
83 × 116
76 × 193
89 × 124
82,5 × 108
82,5 × 112
83,5 × 107

Želatinasti filter
Želatinasti filter

Vstavljivi
Vstavljivi
Vstavljivi
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Vstavljivi
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni

IF
IF
IF
IF
IF
IF

√
√
√

1,1
1,4
1,1
1,0
1,2
1,5
1,1
1,1
1,8 (1,5)*7
1,75 (1,5)*6

2 (1,95)*6
2,2

0,23
0,27
0,21
0,27
0,25
0,24
0,22
0,22
0,13 (0,17)*7
0,17 (0,19)*6
0,25
0,36
0,26 (0,27)*6
0,22

2

HB-78 (priložen)

CL-M2 (priložen)

HB-60 (priložen)

CL-1225 (priložen)

HB-82 (priložen)

CL-1022 (priložen)

HB-36 (priložen)

CL-1022 (priložen)

HB-77 (dodatno)

CL-1020 (dodatno)

HB-77 (dodatno)

CL-1020 (dodatno)

HB-7 (dodatno)

CL-43A (priložen)

HB-65 (priložen)

CL-M2 (priložen)

Vstavljivi

HK-41 (priložen)

CL-L2 (priložen)

52
95

Vstavljivi
Zaskočni

HK-30 (priložen)
HB-71 (priložen)

CL-L2 (priložen)
CL-1434 (priložen)

*1 Pri sistemu notranjega ostrenja IF (Internal
Focusing) je zaradi optičnih značilnosti pri
krajših razdaljah fotografiranja krajša tudi
goriščna razdalja.
*2 Na osnovi standarda CIPA. Ta vrednost
se doseže: če so objektivi formata DX
nameščeni na digitalnem fotoaparatu SLR
formata DX, če so združljivi objektivi formata
FX nameščeni na digitalnem fotoaparatu
SLR formata FX in če so zoom objektivi
nastavljeni na največji telefoto položaj.
*3 Najmanjša razdalja izostritve je razdalja med
oznako goriščne ravnine fotoaparata in
motivom.
*4 Razdalja od prirobnice za namestitev
objektiva.
*5 Imena sončnih zaslonk pomenijo vrsto: HB
(bajonetna), HN (navojna), HK (drsna), HS
(zaskočna) in HR (gumijasta navojna).
*6 Število v ( ) velja za ročno ostrenje.
*7 Število v ( ) velja za makro nastavitev.
*8 Število v ( ) velja za makro nastavitev pri
koncu 85-milimetrskega teleobjektiva.
*9 Pri položaju med 18–24 mm.
*10 Ko je razdalja med 20 in 28 mm.
*11 V položaju 35 mm.
*12 V položaju 300 mm.
*13 Pri položaju med 35–50 mm.
*14 Ko je razdalja 24, 28 ali 70 mm.
*15 Priložen je nastavek za pritrditev stativa.
*16 Število v ( ) je teža brez nastavka za pritrditev
stativa.
*17 Sistem korekcije bližnje slike (CRC).
*18 V nekaterih okoliščinah lahko pr uporabi
premikanja in/ali nagibanja pride do
vinjetiranja.
*19 Na osnovi standarda CIPA.

■ OBJEKTIVI NIKKOR S FIKSNO GORIŠČNO RAZDALJO [str. 20–30]
AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED
AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
AF NIKKOR 20mm f/2.8D*17
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED
AF NIKKOR 24mm f/2.8D*17
AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED
AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
AF NIKKOR 28mm f/2.8D
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED
AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
AF NIKKOR 35mm f/2D
AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
AF NIKKOR 50mm f/1.4D
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
AF NIKKOR 50mm f/1.8D
AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED
AF DC-NIKKOR 105mm f/2D
AF DC-NIKKOR 135mm f/2D
AF NIKKOR 180mm f/2.8D IF-ED
AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II*15
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II*15
AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR*15
AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED*15
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR*15
AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR*15
AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR
AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR*15
AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR*15

RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF
RF

IF
IF
IF
RF
RF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF

3,0
3,0
4,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,5

Običajni/Aktivni
Običajni/Aktivni
Običajni/Športni
Običajni/Športni
Običajni/Športni
Običajni/Športni
Običajni/Športni
Običajni/Aktivni

√
√
√
√
√
√
√
√

Vgrajen

CL-S2 (priložen)

HB-72 (priložen)

CL-1015 (priložen)

HB-4 (dodatno)

CL-S2 (dodatno)

HB-51 (priložen)

CL-1118 (priložen)

HB-76 (priložen)

CL-1015 (priložen)

HN-1 (dodatno)

CL-0715 (dodatno)

HB-83 (priložen)

CL-1118 (priložen)

HB-64 (priložen)

CL-0915 (priložen)

HN-2 (dodatno)

CL-0715 (dodatno)

HB-59 (priložen)

CL-1118 (priložen)

HB-70 (priložen)

CL-0915 (priložen)

HB-46 (priložen)

CL-0913 (priložen)

HN-3 (dodatno)

CL-0715 (dodatno)

HB-47 (priložen)

CL-1013 (priložen)

HR-2 (dodatno)

CL-0715 (dodatno)

HB-47 (priložen)

CL-1013 (priložen)

HB-47 (priložen)

CL-1013 (priložen)

HR-2 (dodatno)

CL-0715 (dodatno)

HB-68 (priložen)

CL-1015 (priložen)

HB-55 (priložen)

CL-1118 (priložen)

HB-62 (priložen)

CL-1015 (priložen)

HB-79 (priložen)

CL-1218 (priložen)

Vgrajen

CL-38 (dodatno)

Vgrajen

CL-38 (dodatno)

Vgrajen

CL-38 (priložen)

HK-31 (priložen)

CL-L1 (priložen)

HK-30 (priložen)

CL-L1 (priložen)

HB-73 (priložen)

CL-M3 (priložen)

Vgrajen

CL-M2 (priložen)

HK-38 (priložen)

CT-405 (priložen)

HK-34 (priložen)

CT-505 (priložen)

HB-84 (priložen)

CL-M5 (priložen)

HK-40 (priložen)

CT-608 (priložen)

HK-38 (priložen)

CT-801 (priložen)

■ OBJEKTIVI NIKKOR ZA POSEBNE NAMENE [str. 31–35]

42

AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED
AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5mm f/2.8G ED*17
AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D*17
AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G*17
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
AF Micro-NIKKOR 60mm f/2.8D*17
AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR
AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
AF Micro-NIKKOR 200mm f/4D IF-ED*15*17
PC NIKKOR 19mm f/4E ED
PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED*18
PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED*17*18
PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D*17*18

IF

IF
IF
IF
IF
RF
RF

3,0
3,0

Običajni
Običajni

Vrsta priključka za hrbtno pritrditev

52
62
62
52
62
62
—
77
77
77

HB-80 (priložen)

CL-1218 (priložen)

Vgrajen

CL-0715 (priložen)

Vgrajen

CL-0715 (dodatno)

HB-61 (priložen)

CL-0915 (priložen)

HB-42 (priložen)

CL-1018 (priložen)

HN-22 (dodatno)

CL-0815 (dodatno)

HB-37 (priložen)

CL-1018 (priložen)

HB-38 (priložen)

CL-1020 (priložen)

HN-30 (dodatno)

CL-45 (priložen)

—

CL-1120 (priložen)

HB-41 (priložen)

Pri uporabi teh fotoaparatov je samodejno
ostrenje mogoče samo z navedenimi vrstami
objektivov.
• D3400: AF-S (vrsta E ali G), objektivi AF-P
• D5600/D5500/D5300/D5200/D3300:
objektivi AF-S, AF-P, AF-I (za objektive AF-P
bo morda potrebna posodobitev vdelane
programske opreme)
• D5100/D5000/D3200/D3100/ D3000/D60/
serija D40: objektivi AF-S, AF-I

Z objektivi vrste E, ki imajo elektromagnetni
mehanizem zaslonke, so združljivi ti
fotoaparati:
D5, serija D4, serija D3, Df, D850, serija D810,
serija D800, D750, D700, D610, D600, D500,
serija D300, D7500, D7200, D7100, D7000,
D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000,
D3400, D3300, D3200, D3100, serija Nikon 1
z adapterjem FT1.

CL-1120 (priložen)

HB-43 (priložen)

CL-1120 (priložen)

HB-22 (priložen)

CL-1120 (priložen)
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Tehnični pdatki in oprema se lahko spremenijo brez obvestila ali odgovornosti s strani proizvajalca.
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Junij 2018.

2018 Nikon Corporation

ZA PRAVILNO UPORABO OPREME PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILA.
SOME DOCUMENTS CAN BE DOWNLOADED FROM downloadcenter.nikonimglib.com.

Obiscite spletno stran Nikon Evropa na naslovu: www.europe-nikon.com

NIKON GMBH - Slovenija Leskoškova 9E, 1000 Ljubljana, Slovenia www.nikon.si
NIKON CORPORATION Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-6290, Japan www.nikon.com

Sl

