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Poglejte svet skozi dru gačne oči
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. Vsak izdelek v seriji je rezultat vrhunske
izdelave, ki jo lahko popolnoma razumejo le izdelovalci optičnih naprav,
cenijo pa ga lahko vsi strastni fotografi, ki pričakujejo visoko raven jasnosti in

Capture more. Create more.

zanesljivosti. Kako želite videti svet? Naj vam pomaga NIKKOR.
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Običajni objektivi Zoom NIKKOR.......................................................str. 8–11
Telefoto objektivi Zoom NIKKOR.....................................................str. 12–15
Objektivi NIKKOR s fiksno goriščno razdaljo................................ str. 16–21

Objektivi NIKKOR za posebne namene.......................................... str. 22–25
Dodatna oprema................................................................................str. 26–27
Tehnologija NIKKOR..........................................................................str. 28–29
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Š I R O K O K O T N I O B J EK T I V I Z O O M N I K K O R
Vrhunska linija širokokotnih
objektivov z zoomom zagotavlja širšo
globino polja, krajše delovne razdalje
in osupljive perspektive. Na voljo
so objektivi NIKKOR z različnimi
goriščnimi razdaljami in kombinacija
mi zaslonk, primerni za vsak žep in
fotoaparat, s katerimi lahko ustvarite
jasne in razločne fotografije.
Spremenite območje zooma in
preizkusite različne točke pogleda
ali se približajte slikanemu motivu;
tako boste kmalu odkrili popolnoma
nov pristop k širokokotnemu foto
grafiranju.

© Dave Black

Edinstvene točke pogleda se spremenijo v osupljive perspektive
AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3,5-4,5G ED

Ultraširokokotni objektivi z zoomom za dinamične perspektive

AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3,5-4,5G ED

DX

Raziščite skrajne meje fotografiranja s tem
priročnim ultraširokokotnim objektivom
z zoomom, ki omogoča izjemno široko pokritost.
Objektiv s svojim najširšim koncem, ki znaša
10 mm, zajema kot prikaza 109° in omogoča
osupljivo perspektivo, s katero lahko foto
grafijam dodate ustvarjalno noto. Privlačnost
objektiva še povečujeta zmožnost bližnjih
posnetkov in zmanjšano popačenje.
10 mm 109°
24 mm 61°

Sestava objektiva: 14 elementov v 9 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,24 m (0,8 čevlja) (AF)
			
0,22 m (0,7 čevlja) (MF)
Največje razmerje reprodukcije: 1/5 x
Velikost filtra/priključka: 77 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-23/torbica CL-1118

AF-S DX Zoom-NIKKOR 12-24 mm 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°

Sestava objektiva: 11 elementov v 7 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,3 m (1 čevelj)
Največje razmerje reprodukcije: 1/8,3 x
Velikost filtra/priključka: 77 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-23

Optična mojstrovina: najširša pri 14 mm s fiksno zaslonko f/2,8

AF-S NIKKOR 14-24 mm f/2,8G ED

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

Ta nagrajeni objektiv s fiksno zaslonko največ f/2,8 izberejo številni poklicni
fotografi, saj ponuja izjemno ostrino čez celoten okvir. Nano-kristalna 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.
14 mm 114°
24 mm 84°

Sestava objektiva: 14 elementov v 11 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,28 m (0,9 čevlja) (v 18–24 mm)
Največje razmerje reprodukcije: 1/6,7 x
Velikost filtra/priključka: filtra ni mogoče namestiti
Dodatna oprema: pokrov, pritrjen na objektiv/torbica CL-M3
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: Elementi asferičnega objektiva

: Elementi ED-stekla

© Bob Krist

Jasen, ultraširokokotni objektiv z zoomom s funkcijo VRII

Znameniti širokokotni objektivi z zoomom za poklicne fotografe

Kompakten in cenovno ugoden širokokotni objektiv z zoomom

AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4 G ED VR

AF-S Zoom-NIKKOR 17-35 mm f/2,8D IF-ED

AF Zoom-NIKKOR 18-35 mm f/3,5-4,5D IF-ED

Ta vsestranski ultraširokokotni objektiv
z zoomom pokriva izredno širok obseg, funkcija
za zmanjšanje vibracij (VRII) pa omogoča
jasne fotografije tudi pri prostoročnem
fotografiranju z nastavljenimi nizkimi časi
osvetlitve v zahtevnejših pogojih, kot so zaprti
prostori in nočni posnetki. Izvrstna izbira za
potovanja in dokumentarno fotografijo.
16 mm 107°
35 mm 63°

Sestava objektiva: 17 elementov v 12 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,28 m (0,9 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/4 x
Velikost filtra/priključka: 77 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-23/torbica CL-1120
*	Najmanjša razdalja izostritve je razdalja med oznako goriščne ravnine fotoaparata in
motivom.

Objektiv s fiksno zaslonko največ 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°

Sestava objektiva: 13 elementov v 10 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,28 m (0,9 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/4,6 x
Velikost filtra/priključka: 77 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-23/torbica CL-76

Kompakten širokokoten objektiv z zoomom,
ki tehta približno 370 g (13 oz), omogoča
preprosto uporabo in je izvrstno uravnotežen
na Nikonovih lažjih fotoaparatih serije D-SLR.
Poleg tega zagotavlja enako ločljivost od
neskončnosti do bližnjih posnetkov. Še nikoli ni
bilo lažje ustvariti čudovite fotografije.
18 mm 100°
35 mm 62°

Sestava objektiva: 11 elementov v 8 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,33 m (1,1 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/6,7 x
Velikost filtra/priključka: 77 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-23
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S t a n d a r d ni O B J E K T I V I Z O O M N I K K O R
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 kompakt
nega in cenovno ugodnega do
izredno zmogljivega. Izberite objektiv,
ki najbolj ustreza vaši ravni znanja in
ustvarjalnim željam.

© Deborah Sandidge

Oživite podobe na fotografijah z dinamičnimi objektivi z zoomom
AF-S DX NIKKOR 18-300 mm f/3,5-5,6G ED VR

Praktični standardni objektiv z zoomom s funkcijo VRII in
izredno široko pokritostjo

Standardni objektiv z zoomom s hitro zaslonko f/2,8
zagotavlja izredno kakovost slik

Cenovno ugodni standardni objektivi z zoomom,
ki zagotavljajo izjemno ostrino

Visokozmogljiv zoom objektiv formata DX s funkcijo VRII

AF-S DX NIKKOR 16-85 mm f/3,5-5,6G ED VR DX

AF-S DX Zoom-NIKKOR 17-55 mm f/2,8G IF-ED DX

AF-S NIKKOR 24-85 mm f/3,5-4,5 G ED VR

AF-S DX NIKKOR 18-300 mm f/3,5-5,6 G ED VR DX

Odličen kompakten objektiv za standardno uporabo s prilagodljivimi foto
aparati formata FX. Pokriva najpogosteje uporabljana območja zooma, tako
da lahko z njim fotografirate različne motive, od pokrajin, zaprtih prostorov do
portretov in spontanih posnetkov. Funkcija za zmanjšanje vibracije (VRII) skrbi
za boljše fotografije, ko fotografirate »iz roke«, tudi če svetlobne razmere niso
idealne.

Tudi ob izjemni 16,7-kratni zmogljivosti zooma ta objektiv v celotnem razponu
nastavitev zagotavlja vedno enako kakovost slik. Zaradi vgrajene funkcije za
zmanjšanje vibracije (VRII) ga lahko držite v roki tudi pri 300-mm super
telefoto nastavitvi. Doživite vsestransko zmogljivost tega objektiva, ki je
primeren tako za potovanja kot različne druge dogodke.

Najbolj uravnovešen in vsestranski standardni objektiv z zoomom za strastne
uporabnike fotoaparatov formata DX s pokritostjo zooma 5,3 x, ki se začne pri
83° kotnega prikaza pri 16 mm. Izredno ostre fotografije, kompaktno ohišje in
funkcija za zmanjšanje vibracij (VRII) zagotavljajo manjši učinek tresenja pri
fotografiranju in več priložnosti za ustvarjanje – od posnetkov vsakodnevnega
življenja do popotniške in dokumentarne fotografije.
16 mm 83°
85 mm 18°50'

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.

17 mm 79°
55 mm 28°50'

Sestava objektiva: 14 elementov v 10 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,36 m (1,2 čevlja) (pri 35 mm)
Največje razmerje reprodukcije: 1/5 x
Velikost filtra/priključka: 77 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-31/torbica CL-1120

Sestava objektiva: 17 elementov v 11 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,38 m (1,3 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/4,6 x
Velikost filtra/priključka: 67 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-39/torbica CL-1015

Cenovno ugodni standardni objektivi z zoomom
kakovosti NIKKOR

AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3,5-5,6G VR

DX

Objektiv z izredno ločljivostjo in s funkcijo za
zmanjšanje vibracij (VR) omogoča preprosto
ustvarjanje jasnih posnetkov. Kljub funkciji VR
je objektiv presenetljivo lahek in pri razdalji
ostrenja, ki znaša 0,28 m (0,9 čevlja), omogo
ča izvrstne bližnje posnetke.

18 mm 76°
55 mm 28°50'

AF-S DX Zoom-NIKKOR 18-55 mm f/3,5-5,6G ED II DX
Čeprav ta lahek in kompakten standardni
objektiv z zoomom tehta le 205 g (7,2 unči),
zagotavlja jasne fotografije z visokim kontrastom
in možnostjo zooma približno 3,1 x. S kratko
razdaljo ostrenja, ki znaša le 0,28 m, omogoča
tudi bližnje posnetke.

18 mm 76°
55 mm 28°50'

Sestava objektiva: 11 elementov v 8 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,28 m (0,9 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/3,2 x (pri 55 mm)
Velikost filtra/priključka: 52 mm

18 mm 76°
300 mm 5°20’

24 mm 84°
85 mm 28°30'

Sestava objektiva: 7 elementov v 5 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,28 m (0,9 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/3,2 x (pri 55 mm)
Velikost filtra/priključka: 52 mm

Sestava objektiva: 16 elementov v 11 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,38 m (1,25 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/4,5 x
Velikost filtra/priključka: 72 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-63/torbica CL-1118

AF Zoom-NIKKOR 24-85 mm f/2,8-4D IF

Sestava objektiva: 19 elementov v 14 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,45 m (1,48 čevlja) (pri 300 mm)
Največje razmerje reprodukcije: 1/3,2x
Velikost filtra/priključka: 77 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-58/torbica CL-1120

AF-S DX NIKKOR 18-200 mm f/3,5-5,6G ED VRII DX

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 največ 1/2 x.

To je objektiv za vsako priložnost. Ta izredno
vsestranski objektiv zagotavlja približno 11-kratno
pokritost dinamičnega zooma – od najširšega
kota prikaza, ki znaša 76°, do skrajne nastavitve
telefoto objektiva, ki znaša 8°. Funkcija za
zmanjšanje vibracij (VRII) nudi še več možnosti.
Izvrsten pripomoček, ko potujete z malo prtljage.
18 mm 76°
200 mm 8°

24 mm 84°
85 mm 28°30'

Sestava objektiva: 15 elementov v 11 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,5 m (1,6 čevlja) (0,21 m
(0,7 čevlja) v načinu makro)
Največje razmerje reprodukcije: 1/5,9 x (1/2 x v načinu makro)
Velikost filtra/priključka: 72 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-25

Sestava objektiva: 16 elementov v 12 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,5 m (1,6 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/4,5 x
Velikost filtra/priključka: 72 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-35/torbica CL-1018

Praktični standardni zoom objektiv s funkcijo VRII
in nano kristalno prevleko

Visoko zmogljiv 11x zoom objektiv z VRII

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

AF-S NIKKOR 28-300 mm f/3,5-5,6G ED VRII

S tem 5x zoom objektivom boste dosegli odlično kakovost fotografij pri vsaki
zaslonki ali razdalji, saj nano kristalna prevleka zmanjšuje učinek zameglitve in
neenakomerne osvetljenosti. Ohišje objektiva je zelo tanko in konmpaktno, ne
glede na to, da je vgrajen sistem za zmanjšanje vibracij (VRII). Ta standardni
zoom objektiv ponuja izjemno uporabo in vrednost za fotografe, ki fotografirajo
v FX formatu.

Objektiv velikega razpona za FX format senzorja ponuja izjemno ostrino
v velikem razponu zooma z največjo odprtino zaslonke f5,6. Vgrajen sistem
za zmanjšanje vibracij (VRII) kompenzira tresljaje do štirih stopenj zaslonke.
Zelo vsestranski objektiv za potovanja in druge aktivnosti v naravi.

Izredno zanesljiv in optimalno uravnovešen standardni
objektiv z zoomom

AF-S DX NIKKOR 18-105 mm f/3,5-5,6G ED VR DX
Najboljša izbira, ko želite nekoliko večji doseg pri
fotografiranju v načinu telefoto. Ta zmogljiv s tandardni
objektiv z zoomom približno 5,8 x omogoča fotografi
ranje večine motivov z le enim objektivom. S funkcijo
za zmanjšanje vibracij (VR) boste med fotografiran
jem pri šibki osvetlitvi ali s telefoto objektivom lahko
ustvarili izvrstne fotografije, na katere ne bo vplivalo
tresenje fotoaparata.

18 mm 76°
105 mm 15°20'

Sestava objektiva: 15 elementov v 11 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,45 m (1,48 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/5 x
Velikost filtra/priključka: 67 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-32/torbica CL-1018
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: Elementi asferičnega objektiva

: Elementi ED-stekla

AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2,8G ED

Steklo NIKKOR v tem objektivu s fiksno zaslonko
f/2,8 zagotavlja tako odlično ločljivost kot
naravno upodobitev motivov. Izvrstno se prilega
fotoaparatom formata FX z večjim senzorjem.
Nano-kristalna prevleka učinkovito preprečuje
pojav lis in neenakomerne osvetljenosti 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.
24 mm 84°
70 mm 34°20'

Sestava objektiva: 15 elementov v 11 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,38 m (1,2 čevlja) (v 35–50 mm)
Največje razmerje reprodukcije: 1/3,7 x
Velikost filtra/priključka: 77 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-40/torbica CL-M3
*	Najmanjša razdalja izostritve je razdalja med oznako goriščne ravnine fotoaparata in
motivom.

24 mm 84°
120 mm 20°20'

Sestava objektiva: 17 elementov v 13 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,45 m (1,5 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/4,2 x
Velikost filtra/priključka: 77 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-53, torbica CL-1218

28 mm 75°
300 mm 8°10'

Sestava objektiva: 19 elementov v 14 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,5 m (1,6 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/3,1 x
Velikost filtra/priključka: 77 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-50, torbica CL-1120
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TELEOBJEK TIVI ZO OM NIKKOR
S telefoto objektivom z zoomom
lahko znatno povečate možnosti
ustvarjalnega izražanja in občutka za
kompozicijo. Z daljšimi goriščnimi
razdaljami, razmeroma plitvo globino
polja 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 vibracij (VR), ki
omogoča nadzor tresenja foto
aparata, kar omogoča ustvarjanje
bolj ostrih posnetkov tudi pri izredno
oddaljenih motivih.

© Dave Black

Ujemite odločilen trenutek in posnemite dogodek z razdalje
AF-S NIKKOR 70-200 mm f/2,8G ED VRII

Dostopen zoom za ostre telefoto posnetke

AF-S DX NIKKOR 55-300 mm f/4,5-5,6G ED VR

DX

Temeljito izboljšan:
nepogrešljiv telefoto objektiv z zoomom poklicnih fotografov

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

AF-S NIKKOR 70-200 mm f/2,8G ED VRII

AF Zoom-NIKKOR 80-200 mm f/2,8D ED
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 podrobnost
mi. Na voljo je tudi funkcija samodejnega ostrenja
pri bližnjih posnetkih, ki omogoča ostrenje in
fotografiranje z razdalje 1,5 m (4,9 čevlja).
80 mm 30°10'
200 mm 12°20'

Ta praktičen objektiv omogoča uporabnikom DX formata ostre posnetke
z VRII in razpon zooma do 300 mm. Nov objektiv s sistemom HRI (z lečami
z visokim refraktivnim indeksom) je prvi objektiv tega tipa v naboru NIKKOR
objektivov in dosega čiste ter jasne posnetke pri vsaki zaslonki in goriščni
razdalji. S svojim kompakntim ohišjem je to prava izbira za popotovanja in
fotografiranje dogodkov.

Najbolj zanesljiv in nenadomestljiv telefoto objektiv z zoomom s fiksno
zaslonko f/2,8 smo zdaj izpopolnili s številnimi ključnimi izboljšavami. Prilago
jen je za fotoaparate formata FX. Posnetke, nastale v katerikoli točki izostritve
ali goriščni razdalji, odlikujejo izredne podrobnosti in kontrast čez celoten
okvir. Objektiv je opremljen tudi z izboljšano funkcijo samodejnega ostrenja,
s funkcijo za zmanjšanje vibracij (VRII) in z nano-kristalno prevleko, ki zmanjšu
je pojav lis in neenakomerno osvetljenost ter razširi možnosti fotografiranja,
fotografom pa vlije dodatno samozavest pri fotografiranju v zahtevnih pogojih.

Sestava objektiva: 17 elementov v 11 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 1,4 m (4,59 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/3,6 x
Velikost filtra/priključka: 58 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-57, torbica CL-1020

70 mm 34°20'
200 mm 12°20'

Sestava objektiva: 21 elementov v 16 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 1,4 m (4,6 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/8,6 x
Velikost filtra/priključka: 77 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-48/torbica CL-M2

Kompakten in cenovno ugoden telefoto objektiv z zoomom
z zmogljivim 300-milimetrskim dosegom

AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300 mm f/4,5-5,6G IF-ED

© Yoshitsugu Enomoto

Ta majhen in prenosen objektiv je izredno
vsestranski in omogoča razmeroma dolgo
goriščno razdaljo, ki znaša 300 mm, ne glede na
to, ali ustvarjate posnetke v formatu DX ali FX.
Obseg zooma, ki znaša približno 4,3 x, in
funkcija za zmanjšanje vibracij (VRII) dopolnjujeta
njegovo vsestranskost, zato je objektiv primeren
za večino priložnosti fotografiranja v načinu
telefoto. Posebno steklo NIKKOR zagotavlja
jasne slike z visokim kontrastom in manj
barvnega odklona.

Kompaktna zasnova s priročnim telefoto dosegom

AF-S DX VR Zoom-NIKKOR 55-200 mm f/4-5,6G IF-ED DX
Funkcija za zmanjšanje vibracij (VR) ublaži
učinek tresenja fotoaparata znotraj celotne
goriščne razdalje ter omogoča lažje ustvarjanje
jasnih posnetkov s telefoto objektivom. To je
izvrsten objektiv za športne, družabne in šolske
dogodke, saj ponuja razločne posnetke z manj
zameglitvami.

55 mm 28°50'
200 mm 8°

Sestava objektiva: 15 elementov v 11 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 1,1 m (3,6 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/4,4 x
Velikost filtra/priključka: 52 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-37/torbica CL-0918

AF-S DX Zoom-NIKKOR 55-200 mm f/4-5,6G ED DX
Ta cenovno ugoden telefoto objektiv z zoomom
je kompakten in izredno lahek: dolg je približno
79 mm (3,1 palca)* in težak 255 g (9 unč).
Omogoča tako fotografiranje v načinu telefoto
kot tudi bližnje posnetke z razdalje 200 mm
z največjim razmerjem reprodukcije 1/3,5 x.

: Elementi asferičnega objektiva

: Elementi ED-stekla

AF Zoom-NIKKOR 70-300 mm f/4-5,6G

Sestava objektiva: 13 elementov v 9 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,95 m (3,1 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/3,5 x
Velikost filtra/priključka: 52 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-34/torbica CL-0815

*	Najmanjša razdalja izostritve je razdalja med oznako goriščne ravnine fotoaparata in
motivom.

80 mm 30°10'
400 mm 6°10'

Sestava objektiva: 17 elementov v 11 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 2,3 m (7,5 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/4,8 x
Velikost filtra/priključka: 77 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-24/torbica CL-M1

Vrhunec optike: super telefoto objektiv za najzahtevnejše
fotografske dosežke

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

Sestava objektiva: 17 elementov v 12 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 1,5 m (4,9 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/4 x
Velikost filtra/priključka: 67 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-36/torbica CL-1022

70 mm 34°20'
300 mm 8°10'
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To je najširši doseg goriščne razdalje v seriji
telefoto objektivov z zoomom. Ker je ta
objektiv izredno zmogljiv, se boste lahko na
delo odpravili z manj objektivi, poleg tega je
opremljen s funkcijo za zmanjšanje vibracij
(VR), ki izboljša zmožnost prostoročnega foto
grafiranja motivov v gibanju, pokrajin in slabo
osvetljenih motivov.

70 mm 34°20'
300 mm 8°10'

* Razdalja od osnovne ravni bajoneta do konca objektiva.

55 mm 28°50'
200 mm 8°

400-milimetrski objektivi z zoomom za velike dosege
z omogočeno funkcijo za zmanjšanje vibracij (VR)

AF VR Zoom-NIKKOR 80-400 mm f/4,5-5,6D ED

55 mm 28°50'
300 mm 5°20'

AF-S DX NIKKOR 55-300 mm f/4,5-5,6G ED VR

Sestava objektiva: 16 elementov v 11 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 1,8 m (6 čevljev)
(1,5 m (4,9 čevlja) v načinu makro)
Največje razmerje reprodukcije: 1/7,1 x (1/5,9 x v načinu makro)
Velikost filtra/priključka: 77 mm
Dodatna oprema: torbica CL-43A

Telefoto objektiv z zoomom je lahek in kompak
ten, omogoča preprosto uporabo in ima doseg
do 300 mm. Objektiv s približno 4,3-kratno
povečavo ponuja izvrstno pokritost in je tako
odlična izbira za večino primerov fotografiranja
v načinu telefoto pri dnevni svetlobi.
Sestava objektiva: 13 elementov v 9 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 1,5 m (4,9 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/3,9 x
Velikost filtra/priključka: 62 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-26

Zoom razpona 200-400 mm ima fiksno goriščnico f4 in najkakovostnejše
NIKKOR leče. Idealen je za fotografe, ki želijo velik razpon zooma in najvišjo
kakovost fotografij. Nano kristalna prevleka in sistem za odpravljanje vibracij
(VRII) zagotavlja ostre posnetke v najzahtevnejših pogojih.

200 mm 12°20'
400 mm 6°10'

Sestava objektiva: 24 elementov v 17 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 2 m (6,6 čevlja) - AF;
1,95 m (6,4 čevlja) -MF
Največje razmerje reprodukcije: 1/3,7 x (AF) 1/3,6 (MF)
Velikost filtra/priključka: 52 mm
Dodatna oprema: pokrov HK-30, torbica CL-L2

15

OBJEKTIVI NIKKOR S FIKSN O
G O R I Š Č N O R A Z DA L J O
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

Do dinamičnih perspektiv z ultraširokokotnim objektivom
Objektiv s 14 mm pokriva izredno širok kot
prikaza, ki znaša 114°. Pretirana perspektiva
omogoča zajem izredno širokega pogleda, zato
so ti objektivi izvrstni za fotografiranje velikih
zgradb, ozkih zaprtih prostorov ali prostrane
narave.

14-milimetrskega objektiva kot z izredno zmogljivim 600-milimetrskim telefoto objektivom.

Ta 20-milimetrski objektiv ponuja tako
dinamično perspektivo kot tudi izvrstno globino
polja, zato zagotavlja ostrino fotografije čez
celoten okvir in manj popačenja pri foto
grafiranju zaprtih prostorov, pokrajin in drugih
motivov. Izvrstna optika in kompaktna oblika
(približno 270 g/9,5 unče).

114°

možnosti za fotografiranje v pogojih s slabo osvetlitvijo. S serijo objektivov NIKKOR s fiksno goriščno
razdaljo lahko fotografijam vdihnete samosvoj pečat tako z uporabo ultraširokokotnega

AF NIKKOR 20 mm f/2,8D

AF NIKKOR 14 mm f/2,8D ED

94°

Sestava objektiva: 12 elementov v 9 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,25 m (0,85 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/8,3 x
Velikost filtra/priključka: 62 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-4

Sestava objektiva: 14 elementov v 12 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,2 m (0,66 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/6,7 x
Velikost filtra/priključka: vrsta priključka za hrbtno pritrditev
Dodatna oprema: pritrjen pokrov/torbica CL-S2

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

Standardni širokokotni objektivi za splošno rabo

AF-S NIKKOR 24 mm f/1,4G ED

AF NIKKOR 24 mm 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.
84°

Ta vsestranski širokokotni objektiv najbolj odlikuje čudovito mehko ozadje pri
zaslonki f/1,4, hkrati pa pokriva 84° kota prikaza. Optika je zasnovana tako, da
omogoča fotografiranje več podrobnosti z manj barvnega odklona.
Nano-kristalna prevleka učinkovito preprečuje pojav linij in neenakomerne
osvetljenosti med fotografiranjem v slabo osvetljenih pogojih. Objektiv je
najprimernejši za fotografiranje pokrajin, zgradb in narave, odlično se obnese
tudi pri fotografiranju v slabo osvetljenih pogojih.
84°

Sestava objektiva: 9 elementov v 9 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,3 m (1 čevelj)
Največje razmerje reprodukcije: 1/8,9 x
Velikost filtra/priključka: 52 mm

AF NIKKOR 28 mm f/2,8D

Sestava objektiva: 12 elementov v 10 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,25 m (0,82 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/5,6 x
Velikost filtra/priključka: 77 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-51/torbica CL-1118

Hiter širokokoten objektiv z zaslonko f/1,8 za natančno ostrino
in kakovosten učinek boké

74°

S tem kompaktnim in priročnim širokokotnim
objektivom se lahko slikanemu motivu
približate na kar 0,25 m (0,8 čevlja), pri tem pa
ujamete naravno perspektivo. Izvrsten objektiv,
ki se odlično obnese pri širokokotnem foto
grafiranju skoraj vseh motivov.
Sestava objektiva: 6 elementov v 6 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,25 m (0,85 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/5,6 x
Velikost filtra/priključka: 52 mm

AF-S NIKKOR 28 mm f/1,8 G

*	Najmanjša razdalja izostritve je razdalja med oznako goriščne ravnine fotoaparata in
motivom.

AF-S NIKKOR 28 mm f/1,8G

Fotografiranje z zaslonko f/1,8 pri 28 mm ustvari čisto poseben videz
posnetka, na katerem je majhna globina polja. Ta objektiv je zasnovan tako, da
v celoti izkorišča vse prednosti najnovejših fotoaparatov z več milijoni slikovnih
pik, da so ustvarjene slike vedno presenetljivo ostre in jasne. Nanokristalna
prevleka zmanjšuje pojav lis in bleščanja, kar še dodatno prispeva h kakovosti
slik. Ta kompakten, zelo zmogljiv objektiv lahko izberete za fotografiranje
različnih motivov, od popotniških prizorov, pokrajin, zaprtih prostorov do
spontanih posnetkov.

© Steve Simon

75°

Odlična ostrina in kreativna svoboda
AF-S NIKKOR 85 mm f/1,8G

Sestava objektiva: 11 elementov v 9 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,25 m (0,82 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/4,6 x
Velikost filtra/priključka: 67 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-64/torbica CL-0915
: Elementi asferičnega objektiva

: Elementi ED-stekla

© Steve Simon

Široki kot z goriščnico f/1,4 in jasnostjo slike

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

Telefoto objektiv srednjega dosega za portretiranje

AF-S NIKKOR 35 mm f/1,4G

AF-S NIKKOR 50 mm f/1,4G

AF-S NIKKOR 85 mm f/1,4G

Legendarni NIKKOR 35 mm f/1,4 je bil nadgrajen z najsodobnejšimi tehnolo
gijami v AF-S objektiv. Ta objektiv dosega zavidljivo stopnjo popravka
aberacije in s tem dosega odlične rezultate. Nano kristalna prevleka zmanjša
zameglitve in nejasnosti pri fotografiranju s širokim kotom. Odlična izbira za
fotografiranje narave, krajine, nočnih posnetkov in ozvezdij.

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

AF-S NIKKOR 50 mm f/1,8G

©Deborah Sandidge

Ta objektiv omogoča s svojo sestavo leč, nano-kristalno prevleko, zaslonko
f/1,4 in diafragmo z 9 lističi fotografom nove možnosti kreativnega ustvaranja.
Novo zasnovan mehanizem za manualni fokus zmanjšuje čas ostrenja in
udobno uporabo. Z objektivom boste naredili odlične portrete in fotografije
v studiu ali na prostem.

28°30'
46°

Sestava objektiva: 8 elementov v 7 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,45 m (1,5 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/6,8 x
Velikost filtra/priključka: 58 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-47/torbica CL-1013

63°

Sestava objektiva: 10 elementov v 7 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,3 m (0,98 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/5 x
Velikost filtra/priključka: 67 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-590, torbica CL-1118

Kristalno jasni, kompaktni in cenovno ugodni objektivi
s fiksno goriščno razdaljo

Sestava objektiva: 10 elementov v 9 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,85 m (2,79 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/8,3 x
Velikost filtra/priključka: 77 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-55, torbica CL-1118

AF-S NIKKOR 50 mm f/1,8G

AF-S NIKKOR 85 mm f/1,8G
AF NIKKOR 50 mm f/1,4D
Ta objektiv z vrhunsko optiko in izredno hitro
zaslonko največ 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.

Hiter in praktičen širokokotni objektiv

AF NIKKOR 35 mm f/2D
Hitra zaslonka f/2 omogoča preprosto foto
grafiranje 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°

Sestava objektiva: 7 elementov v 6 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,45 m (1,5 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/6,8 x
Velikost filtra/priključka: 52 mm

62°

Izjemno lahko in kompaktno ohišje za tako hitro največjo zaslonko
f/1,8 in vgrajen tihi pogon SWM, ki omogoča enakomerno samo
dejno ostrenje. Ta objektiv ima nov optični sistem z asferičnim
elementom in zagotavlja neverjetno ostrino ter kakovosten učinek
boké na fotografijah. Primeren je zlasti za fotografiranje portretov,
tihožitij, prizorov pri šibki svetlobi itd.
47°

Sestava objektiva: 7 elementov v 6 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,45 m (1,5 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/6,7 x
Velikost filtra/priključka: 58 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-47/torbica CL-1013

Sestava objektiva: 6 elementov v 5 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,25 m (0,85 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/4,2 x
Velikost filtra/priključka: 52 mm

Osupljivo jasen objektiv z zaslonko f/1,8
je glavna izbira za uporabnike fotoaparatov formata DX

AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1,8G

DX

AF-S NIKKOR 35 mm f/1,4G

Sestava objektiva: 8 elementov v 6 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,3 m (1 čevelj)
Največje razmerje reprodukcije: 1/6,1 x
Velikost filtra/priključka: 52 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-46/torbica CL-0913
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28°30'

Sestava objektiva: 9 elementov v 9 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,88 m
Največje razmerje reprodukcije: 1/8,1x
Velikost filtra/priključka: 67 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-62 / torbica CL-1015

©Toshiya Hagihara

AF NIKKOR 50 mm f/1,8D

Objektiv je zasnovan za fotoaparate formata
DX, s katerimi posnamete fotografije z izredno
ostrino in tudi z učinkom zabrisanosti ozadja
(boké), 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.
44°

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

AF NIKKOR 85 mm f/1,8D
Če izbirate svoj prvi telefoto objektiv kratkega
dosega, je ta kompakten in cenovno ugoden
objektiv odlična izbira. Hitra zaslonka f/1,8
zagotavlja ostro, hkrati pa naravno upodobitev
motivov z visokim kontrastom pri vseh
razdaljah izostritve.

Izredno kompakten in lahek objektiv, ki tehta
približno 155 g (5,5 unče), omogoča naravno
upodobitev slike z izredno ostrino. Zaradi teh
lastnosti je to priročen objektiv, s katerim
lahko fotografirate skoraj kakršen koli motiv.

28°30'

46°

Sestava objektiva: 6 elementov v 5 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,45 m (1,5 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/6,6 x
Velikost filtra/priključka: 52 mm

: Elementi asferičnega objektiva

: Elementi ED-stekla

Sestava objektiva: 6 elementov v 6 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,85 m (2,8 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/9,2 x
Velikost filtra/priključka: 62 mm
Dodatna oprema: pokrov HN-23
*	Najmanjša razdalja izostritve je razdalja med oznako goriščne ravnine fotoaparata in
motivom.
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Preizkusite različna kreativna ostrenja z objektivi DC

Izredno hiter telefoto objektiv s funkcijo VRII
za kristalno jasne fotografije

AF DC-NIKKOR 105 mm f/2D

AF-S NIKKOR 200 mm f/2G ED VRII

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 hitre zaslonke največ f/2 se
objektiv odlično obnese pri fotografiranju
portretov, saj zagotavlja oster motiv
s čudovitim mehkih ozadjem.
23° 20'

Sestava objektiva: 6 elementov v 6 skupinah
(in en zaščitni objektiv)
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,9 m (3 čevlji)
Največje razmerje reprodukcije: 1/7,7 x
Velikost filtra/priključka: 72 mm
Dodatna oprema: pokrov (pritrjen na objektiv)

Ta objektiv je izpolnil zahteve in prestal preizkušnje številnih poklicnih
fotografov, ki so z njim ovekovečili veliko nepozabnih trenutkov iz športnega
sveta in iz gledališča. Super ED-steklo in trije elementi ED-stekla izredno
dobro odpravijo barvne odklone ter zagotovijo kristalno jasne slike, hitra
zaslonka f/2 in funkcija za zmanjšanje vibracij (VRII) pa omogočata še več
svobode pri ustvarjalnem izražanju.
12°20'

AF DC-NIKKOR 135 mm 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 fotografiranja telefoto.
Odlična izbira za fotografiranje portretov, hkrati
pa omogoča fotografiranje pri plitvi globini polja
ali v pogojih s šibko osvetlitvijo.

Sestava objektiva: 13 elementov v 9 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 1,9 m (6,2 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/8,1 x
Velikost filtra/priključka: 52 mm
Dodatna oprema: pokrov HK-31/torbica CL-L1

Znameniti telefoto objektiv za profesionalno rabo

AF-S NIKKOR 300 mm f/2,8G ED VRII

AF-S NIKKOR 300 mm f/2,8G ED VRII

© Masakazu Watanabe

18°

Sestava objektiva: 7 elementov v 6 skupinah
(in en zaščitni objektiv)
Najmanjša razdalja ostrenja: 1,1 m (3,6 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/7,1 x
Velikost filtra/priključka: 72 mm
Dodatna oprema: pokrov (pritrjen na objektiv)

Profesionalna serija telefoto objektivov s funkcijo VRII in nano-kristalno prevleko

AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8G ED VR

Izredno zmogljiv telefoto objektiv srednjega dosega
z ED-steklom

AF NIKKOR 180 mm f/2,8D IF-ED

Telefoto objektiv, ki je že dobro uveljavljen v profesionalnih fotografskih
krogih, smo zdaj posodobili s funkcijo za zmanjšanje vibracij (VRII), ki
omogoča prostoročno fotografiranje pri nastavitvah zaslonke do štiri stopnje
nižje. Nano-kristalna prevleka zmanjšuje pojav lis in neenakomerne osvetlje
nosti ter tako omogoča ustvarjanje osupljivo jasnih fotografij. Najboljša izbira
za fotografiranje v zaprtih prostorih in fotografiranje hitrih športov.

6°10'

Sestava objektiva: 14 elementov v 11 skupinah
(in zaščitni konveksni objektiv)
Najmanjša razdalja ostrenja: 2,9 m (9,5 čevlja) (AF)
			
2,8 m (9,2 čevlja) (MF)
Največje razmerje reprodukcije: 1/6,3 x (AF) 1/6,1 x (MF)
Velikost filtra/priključka: 52 mm
Dodatna oprema: pokrov HK-33/torbica CL-404

8°10'

Čeprav gre za telefoto objektiv srednjega dosega s hitro zaslonko, 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 fotografov
nebesnih teles, odlično pa se obnese tudi pri fotografiranju portretov, bližnjih
posnetkov športnih dogodkov, gledaliških predstav in veliko drugega.

Sestava objektiva: 8 elementov v 6 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 1,5 m (4,9 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/6,6 x
Velikost filtra/priključka: 72 mm
Dodatna oprema: pokrov (pritrjen na objektiv)/torbica CL-38

Zaščitno konveksno steklo
Ekskluzivna zaščitna stekla za objektive NIKKOR so pritrjena na sprednji
del hitrih supertelefoto objektivov. Pri običajnem ploskem zaščitnem
steklu se svetloba odbija od površine slikovnega senzorja 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 lis. Konveksna zaščitna stekla NIKKOR znatno zmanjšajo to
dvojno odsevno svetlobo, kar pomeni jasnejše posnetke z manj lisami.
: Elementi asferičnega objektiva

AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR

Cenovno ugoden telefoto objektiv za preprosto uporabo

: Elementi ED-stekla

: Super ED-steklo

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

Ta izredno zmogljiv telefoto objektiv ponuja osupljivo reprodukcijo motiva.
Opremljen je s funkcijo za zmanjšanje vibracij (VRII) in nano-kristalno prevleko,
lahka in trpežna zasnova zagotavlja še dodatno raven zanesljivosti med delom na
terenu. Odlično se obnese pri fotografiranju motornih športov, atletike na
prostem, divjih živali in veliko drugega.
5°

Sestava objektiva: 14 elementov v 11 skupinah
(in en zaščitni konveksni objektiv)
Najmanjša razdalja ostrenja: 4 m (13,1 čevlja) (AF) 3,85 m (12,6 čevlja) (MF)
Največje razmerje reprodukcije: 1/6,9 x (AF) 1/6,6 x (MF)
Velikost filtra/priključka: 52 mm
Dodatna oprema: pokrov HK-34/torbica CL-504

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

13°40'
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Sestava objektiva: 11 elementov v 8 skupinah
(in en zaščitni konveksni objektiv)
Najmanjša razdalja ostrenja: 2,3 m (7,5 čevlja) (AF) 2,2 m (7,2 čevlja) (MF)
Največje razmerje reprodukcije: 1/6,4 x (AF) 1/6,1 x (MF)
Velikost filtra/priključka: 52 mm
Dodatna oprema: pokrov HK-30/torbica CL-L1

Objektiv je opremljen s hitro zaslonko f/2,8, funkcijo za zmanjšanje vibracij (VRII) in
nano-kristalno prevleko, zato tudi v najbolj zahtevnih pogojih omogoča ustvarjanje
izredno ostrih slik in čudovito mehkega ozadja. Lahka in trpežna cev objektiva iz
magnezijeve zlitine pomeni vrhunsko zanesljivost. Zaradi svoje vsestranskosti je
odlična izbira za vsako priložnost, pri kateri želite fotografirati s telefoto objektivom.

AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR

Ta izredno dolg telefoto objektiv meri kar 600 mm in je izvrstna izbira za fotogra
fe, ki pri svojem delu fotografirajo športne dogodke in naravo, saj omogoča izred
no jasne posnetke oddaljenih motivov. Dodatno zanesljivost pri delu zagotavljajo
funkcija za zmanjšanje vibracij (VRII), nano-kristalna prevleka in trpežno ohišje.

8°10'
4°10'

Sestava objektiva: 10 elementov v 6 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 1,45 m (4,8 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/3,7 x
Velikost filtra/priključka: 77 mm
Dodatna oprema: pokrov (pritrjen na objektiv)/torbica CL-M2
*	Najmanjša razdalja izostritve je razdalja med oznako goriščne ravnine fotoaparata in
motivom.

Sestava objektiva: 15 elementov v 12 skupinah
(in en zaščitni konveksni objektiv)
Najmanjša razdalja ostrenja: 5 m (16,4 čevlja) (AF) 4,8 m (15,7 čevlja) (MF)
Največje razmerje reprodukcije: 1/7,4 x (AF) 1/7,1 x (MF)
Velikost filtra/priključka: 52 mm
Dodatna oprema: pokrov HK-35/torbica CL-607
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OBJEKTIVI NIKKOR ZA
POSEBNE NAMENE

MIKRO OBJEKTIVI

Te optične mojstrovine omogočajo upodobitev bližnjih posnetkov do naravne velikosti, saj senzor 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.

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

Vsestranski in zmogljiv mikro objektiv za fotoaparate
formata DX

AF-S DX Micro NIKKOR 40 mm f/2,8G

DX

AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3,5G ED VR DX

Ta zelo lahek, kompakten in prilagodljiv mikro
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.

Kljub funkciji za zmanjšanje vibracij (VRII) je
objektiv kompakten in lahek, kar omogoča
mirnejše prostoročno fotografiranje.
Z izredno delovno razdaljo in nepretrgano
samodejno izostritvijo od neskončnosti do
naravne velikosti (1x) ponuja osupljivo ostrino
in čudovit učinek mehkega ozadja pri bližnjih
posnetkih, portretih, motivih iz narave in veliko
drugega.

Naj vas ime ne zavede, objektivi za posebne namene namreč niso namenjeni le za posebne priložnosti.
V to kategorijo sodijo mikro objektivi, objektivi vrste ribje oko in objektivi za nadzor perspektive (PC).
Vsak od teh objektivov omogoča nov pogled na svet, vzpodbudi pa lahko dodatno zabavo in
ustvarjalnost pri fotografiranju.

18°50'

38°50'

Sestava objektiva: 9 elementov v 7 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,163 m (0,53 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1 x
Velikost filtra/priključka: 52 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-61/torbica CL-0915

Sestava objektiva: 14 elementov v 10 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,286 m (0,9 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1 x
Velikost filtra/priključka: 52 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-37/torbica CL-1018

Kompakten in vsestranski standardni mikro objektiv

Izvrstno uravnotežen objektiv s funkcijo za zmanjšanje vibracij

AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8G ED

AF-S VR Micro-NIKKOR 105 mm f/2,8G IF-ED

Omogoča ustvarjanje ostrih slik do naravne
velikosti (1 x) pri vseh položajih zaslonke
z osupljivim učinkom mehkega ozadja.
Nano-kristalna prevleka učinkovito zmanjšuje
pojav lis in neenakomerne osvetljenosti 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.

Ta mikro telefoto objektiv s funkcijo za
zmanjšanje vibracij (VRII) omogoča preprosto
prostoročno fotografiranje v načinu makro.
Objektiv ponuja ostre, hkrati pa izredno
naravne posnetke in se odlično obnese pri
kateri koli zvrsti fotografije. Daljša goriščna
razdalja omogoča veliko delovno razdaljo pri
bližnjih posnetkih rož, insektov in drugih
majhnih živali. Omogoča tudi izvrstne
posnetke pokrajin. Nano kristalna prevleka
učinkovito zmanjšuje pojav lis in bleščanja.
23°20'

39°40'

Sestava objektiva: 12 elementov v 9 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,185 m (0,6 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1 x
Velikost filtra/priključka: 62 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-42/torbica CL-1018

Sestava objektiva: 14 elementov v 12 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,314 m (1 čevelj)
Največje razmerje reprodukcije: 1 x
Velikost filtra/priključka: 62 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-38/torbica CL-1020

Zmogljiv mikro telefoto objektiv z izredno delovno razdaljo

AF Micro-NIKKOR 60 mm f/2,8D
Objektiv je že dolgo med najbolje prodajanimi,
saj zagotavlja ostre podobe pri vseh razdaljah
ostrenja, od neskončnosti do naravne velikosti
(1 x). Izvrstno se obnese pri splošnih bližnjih
posnetkih, portretih, fotografiji pokrajin, besedil
in veliko drugega.

© Sonoe

AF-S DX Micro NIKKOR 40 mm f/2,8 G

Ker ponuja dolgo delovno razdaljo, ki znaša
0,26 m (0,9 čevlja) pri naravni velikosti motiva
(1 x), 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
običajni telefoto objektiv.
12°20'

39°40'

Objektivi Micro NIKKOR: veliko več kot miniature in portreti

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

Sestava objektiva: 8 elementov v 7 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,219 m (0,7 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1 x
Velikost filtra/priključka: 62 mm

: Elementi asferičnega objektiva

: Elementi ED-stekla

Sestava objektiva: 13 elementov v 8 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,5 m (1,6 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1 x
Velikost filtra/priključka: 62 mm
Dodatna oprema: torbica CL-45
*	Najmanjša razdalja izostritve je razdalja med oznako goriščne ravnine fotoaparata in
motivom.
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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/
MIKRO OBJEKTIVI PC

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

Serija objektivov PC-E: več svobode pri nadzoru perspektive

PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5D ED

PC-E Micro NIKKOR 85 mm f/2,8D

Širokokotni objektiv PC pokriva kot prikaza, ki znaša 84°, 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 diafragma omogoča nadzor samodejne zaslonke*.
Nano-kristalna prevleka zmanjšuje pojav lis in neenakomerne osvetljenosti.

Srednji telefoto objektiv s funkcijo PC omogoča nagib in premik, opremljen
pa je tudi z mehanizmom, ki omogoča premikanje za +/- 90°. Način mikro
omogoča fotografiranje v naravni velikosti do največ 1/2 x. Zaradi edinstvene
možnosti nadzora perspektive so ti objektivi odlična izbira za oddaljene
portrete, naravo in fotografiranje oglasnih posnetkov. Elektromagnetna
diafragma omogoča nadzor samodejne zaslonke*. Nano-kristalna prevleka
učinkovito zmanjša pojav lis in neenakomerne osvetljenosti.

84°

28°30'

Sestava objektiva: 13 elementov v 10 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,21 m (0,7 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/2,7 x
Velikost filtra/priključka: 77 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-41/torbica CL-1120

PC-E Micro NIKKOR 45 mm f/2,8D ED
AF DX Fisheye-NIKKOR 10,5 mm f/2,8G ED

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

AF DX Fisheye-NIKKOR 10,5 mm f/2,8G ED

AF Fisheye-NIKKOR 16 mm 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 (1,2 palca) od sprednjega
dela objektiva.

• Fotoaparate Nikon D4 serije D3 lahko uporabljate brez omejitev. Pri drugih fotoaparatih veljajo
omejitve glede nagibanja in premikanja.

NIKKOR-jeva optika 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.

Standardni objektiv s funkcijo PC ima poleg hitre zaslonke f/2,8 tudi možnost
fotografiranja v načinu mikro, ki omogoča fotografiranje v naravni velikosti do
1/2 x, 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 diafragma omogoča nadzor samodejne zaslonke*. Nanokristalna prevleka učinkovito zmanjšuje pojav lis in neenakomerne osvetljenosti.
51°

PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5D ED

© Yves Paternoster

Sestava objektiva: 9 elementov v 8 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,253 m (0,83 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/2 x
Velikost filtra/priključka: 77 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-43/torbica CL-1120

180°

180°

Sestava objektiva: 10 elementov v 7 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,14 m (0,46 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/5 x
Dodatna oprema: pokrov, pritrjen na objektiv/torbica CL-0715
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* Na voljo le s fotoaparati, ki so združljivi z elektromagnetno diafragmo (Nikon D4, serija D3, D700,
serija D300, D7000, D90, D5100, D5000, D3100 in D3000).

© Cliff Mautner

Zabavna kompaktna leča vrste ribje oko za fotoaparate
formata DX

DX

Sestava objektiva: 6 elementov v 5 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,39 m (1,3 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/2 x
Velikost filtra/priključka: 77 mm
Dodatna oprema: pokrov HB-22/torbica CL-1120

: Elementi asferičnega objektiva

: Elementi ED-stekla

Sestava objektiva: 8 elementov v 5 skupinah
Najmanjša razdalja ostrenja: 0,25 m (0,85 čevlja)
Največje razmerje reprodukcije: 1/10 x
Dodatna oprema: pokrov, pritrjen na objektiv/filter L37C,
A2, B2 in O56

*	Najmanjša razdalja izostritve je razdalja med oznako goriščne ravnine fotoaparata in
motivom.
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OBJEKTIVI Z ROČNIM OSTRENJEM
V tej seriji izdelkov je osem objektivov s fiksno goriščno razdaljo, med njimi tudi dva mikro objektiva.
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- 0 915

CL- 0 915

NIKKOR 50 mm f/1,4

6/7

0,4 5

1/ 6, 8

52

HS - 9 / HR -1

CL- 0 815

CL- 0 815

Micro-NIKKOR 55 mm
f/2,8/samodejni
podaljšek objektiva
PK-133

5/6

0, 25
( 0, 2 25 )

1/ 2 (1)

52

HN - 3

CL- 0 915

CL- 0 915

Micro-NIKKOR 105 mm
f/2,8/samodejni
podaljšek objektiva
PN-11

9 /10

0,41
( 0, 37 )

1/ 2 (1/ 0, 8 8 )

52

HS -14

CL-1018
( CL- 3 8 )

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- 0 915

NIKKOR 24 mm f/2,8

9/9

0, 3

1/ 8 , 8

52

HN -1

Ime objektiva

NIKKOR 28 mm f/2,8

NIKKOR 35 mm f/1,4

8/8

0, 2

7/ 9

1/ 3, 9

0, 3

1/ 5,6

52

52

HN -2

HN - 3

Ime objektiva

Velikost priključka/ Pokrov objektiva
filtra [mm]
(dodatno)

Torbica za
objektiv
(dodatno)

* 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:
Telepretvorniki AF-S

Podaljški objektiva

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

n Samodejni podaljšek objektiva PK-11A, 12 in 13

Ti podaljški objektiva 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 uporabiti s fotoaparati, ki nimajo vzvoda priključka za merjenje
osvetlitve, kot sta na primer F80 in F75.

n Obroček vmesnika BR-3

S tem vmesnikom lahko mesto vpenjanja bajoneta obratno
pritrjenih objektivov pretvorite na 52-milimetrsko vodilo, ki ga
lahko uporabite za filtre in pokrove (bajonetnih pokrovov vrste
HB ni mogoče uporabiti).

Telepretvornik AF-S TC-20E III

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

Telepretvornik AF-S TC-17E II

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

Telepretvornik AF-S TC-14E II

Ta telepretvornik razširi goriščno razdaljo za
1,4 x, zaslonko pa upočasni za 1 stopnjo.

Sestava objektiva: 7 elementov v 4 skupinah
Torbica: CL-0715 (priložena)

Sestava objektiva: 5 elementov v 5 skupinah
Torbica: CL-0715 (dodatno)

Telepretvorniki AF-S so združljivi s spodaj naštetimi objektivi NIKKOR AF-S in AF-I.
AF-S VR Micro-NIKKOR 105 mm f/2,8G IF-ED*1
AF-S NIKKOR 200 mm f/2G ED VRII
AF-S VR NIKKOR 200 mm f/2G IF-ED
AF-S NIKKOR 300 mm f/2,8G ED VRII
AF-S VR NIKKOR 300 mm f/2,8G IF-ED
AF-S NIKKOR 300 mm f/2,8D IF-ED II
AF-S NIKKOR 300 mm f/2,8D IF-ED
AF-I NIKKOR 300 mm f/2,8D IF-ED
AF-S NIKKOR 300 mm f/4D IF-ED*2

AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8G ED VR
AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8D IF-ED II
AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8D IF-ED
AF-I NIKKOR 400 mm f/2,8D IF-ED
AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR*2
AF-S NIKKOR 500 mm f/4D IF-ED II*2
AF-S NIKKOR 500 mm f/4D IF-ED*2
AF-I NIKKOR 500 mm f/4D IF-ED*2
AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR*2

*1: Samodejnega ostrenja ni mogoče uporabiti.
*2: Samodejne izostritve z izdelkoma TC-20E III in TC-17E II ne morete uporabljati z nobenim
drugim fotoaparatom razen fotoaparati D4, serijo D800 in D600.
* Drugih objektivov ni mogoče uporabiti. Ne nameščajte drugih objektivov, ker se elementi na
zadnji strani objektiva dotikajo elementov v telepretvorniku in jih lahko poškodujejo.
* Funkcija za zmanjšanje vibracij deluje z objektivi z omogočeno funkcijo VR (zmanjšanje vibracij)
z naslednjimi Nikonovimi digitalnimi fotoaparati SLR: D4, serija D3, serija D2, serija D1, serija
D800, D700, D600, serija D300, D200, D100, D90, D80, serija D70, D5100, D5000, D3200,
D3100, D3000, D60, D50, serija D40, F6, F5, F100, serija F80, serija F75 in serija F65.
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: Elementi asferičnega objektiva

AF-S NIKKOR 600 mm f/4D IF-ED II*2
AF-S NIKKOR 600 mm f/4D IF-ED*2
AF-I NIKKOR 600 mm f/4D IF-ED*2
AF-S NIKKOR 70-200 mm f/2,8G ED VRII
AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-200 mm f/2,8G IF-ED
AF-S Zoom-NIKKOR 80-200 mm f/2,8D IF-ED
AF-S NIKKOR 200-400 mm f/4G ED VRII*2
AF-S VR Zoom-NIKKOR 200-400 mm f/4G IF-ED*2

* Ko je na fotoaparat pritrjen AF-S telekonverter TC-17E ali TC 14-E, se na zaslonu goriščna razdalja
ne prikazuje pravilno in je odvisna od objektiva, ki ga uporabljate.

Ta podaljšek objektiva lahko pritrdite na objektiv neposredno
v obratnem položaju ali pa za pritrditev uporabite izostritveni
priključek. Če fotografirate v razmerju reprodukcije, ki je večje
od 1 x, boljše delovanje dosežete tako, da obroček pritrdite na
objektiv v zasukanem položaju. Obroček BR-2A je združljiv
z objektivi, ki imajo sprednji
priključek velikosti 52 mm,
obroček BR-5 (skupaj
z BR-2A) pa z objektivi,
ki imajo sprednji priključek
velikosti 62 mm.
PK-11A PK-12

PK-13

BR-2 A

BR-3

BR-5

Filtri/nosilci
n Filter nevtralnih barv 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.
Sestava objektiva: 7 elementov v 5 skupinah
Torbica: CL-0715 (priložena)

n Obroč za makro vmesnik BR-2A/BR-5

n Filter za mehko izostritev
Ustvarite slike s čudovito blago zameglitvijo. Odlično se obnese
pri fotografiranju različnih motivov, na primer pri portretih.

n Vstavljivi krožni polarizacijski filter

Zasnovan je za uporabo s telefoto objektivi, 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 slikan
motiv. Filter pri barvnem fotografiranju odpravi pojav prelivanja
barv, do katerega pride zaradi odsevne svetlobe.

n Krožni polarizacijski filter II

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 sekajo tudi
odsevno svetlobo pare in drobnih prašnih delcev v zraku, tako da
lahko modro nebo upodobite še bolj modro.
Naslednjih objektivov ni mogoče uporabiti:
AF NIKKOR 20 mm f/2,8 D, NIKKOR 20 mm f/2,8 S, Zoom-NIKKOR 28–85 mm f/3,5–4,5
S in AF Zoom-NIKKOR 35–105 mm f/3,5–4,5 D IF.
Če pri fotografiranju neskončnosti ali pri bližnjih posnetkih uporabljate krožni polarizacijski
filter II s spodaj naštetimi objektivi, lahko pride do rahlega vinjetiranja:
NIKKOR 24 mm f/2, NIKKOR 28 mm f/2, PC NIKKOR 28 mm f/3,5 z največjim premikom,
AF Zoom-NIKKOR 24–50 mm f/3,3–4,5 D in AF Zoom-NIKKOR 28–105 mm f/3,5–4,5 D IF.

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.

Pokrovi
Pokrovi objektiva zmanjšajo neželeno svetlobo, zaradi katere
lahko nastanejo slike nižje kakovosti, hkrati pa zmanjšajo pojav
lis in neenakomerne osvetlitve. 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).
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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 preizkušeni tako v laboratorijskih pogojih kot
v najrazličnejših dejanskih pogojih fotografiranja. Zaradi Nikonove tehnologije so objektivi NIKKOR najboljša izbira za katero koli vrsto fotografiranja
motivov v mirovanju ali v gibanju.

VR (zmanjšanje vibracije): korekcija zameglitve in ohranjanje mirne slike v iskalu
NIKKOR-jev sistem za zmanjšanje vibracij omogoča bolj ostre
in mirne posnetke tako, da izniči tresenje fotoaparata med
fotografiranjem motivov v načinu telefoto, slabo osvetljenih
prizorov in pri drugih oblikah prostoročnega fotografiranja, vključno
s snemanjem D-filmov. Tresenje fotoaparata zazna senzor VR
enote objektiva s funkcijo VR. Ta se znotraj objektiva neprestano
premika in uravnava optično os s slikovnim senzorjem fotoaparata
ter tako zmanjšuje zamegljenost. Tako dosežena zmogljivost je
enaka fotografiranju pri hitrostih zaslonke do tri (s funkcijo VR) ali štiri
(s funkcijo VRII) stopnje hitreje.*

VR enota

Slikovni senzor
Smer gibanja

Delovanje VR

Vklopljen VR

Izklopljen VR

* Odvisno od okoliščin in fotografa

l Korekcija zameglitve v objektivu za jasnejšo sliko v iskalu in
dvojni algoritem
Nikonova funkcija za zmanjšanje vibracij (VR) je vgrajena v objektiv.
Za razliko od sistemov, vgrajenih v fotoaparatu, se senzor fotoaparata
ne premika s funkcijo VR, zato omogoča mirnejši pogled skozi iskalo
in odpravlja zamegljenost, ki bi jo videli na sami sliki. Če imate na voljo
jasen pogled, lahko lažje določite želeno kompozicijo in natančno
nastavite točko ostrenja. Pri nekaterih fotografih lahko pri dolgotrajnem
gledanju skozi iskalo z omogočeno funkcijo odpravljanja zameglitve
pride do občutka, podobnega morski bolezni. Pri družbi Nikon smo
to nevšečnost odpravili tako, da smo razvili ekskluziven algoritem, ki
začne delovati, ko fotograf do polovice pritisne gumb za sprostitev
sprožilca. Ta prvi algoritem nadzoruje korekcijo zameglitve pri nekoliko
nižji ravni od običajne. Ko fotograf pritisne gumb za sprostitev sprožilca
do končnega položaja, se vklopi drug algoritem, ki med osvetlitvijo
vklopi najvišjo korekcijo zameglitve, kar omogoča jasne slike.
l Zaznavanje premikanja fotoaparata za premikajoče se motive
Včasih želi fotograf poudariti premikanje motiva. Pri Nikonu smo
razvili funkcijo za zaznavanje premikanja, s katero je ta učinek
mogoče dobro izkoristiti, saj zazna premikanje fotoaparata in
samodejno nadzoruje korekcijo zameglitve. Če na primer premikate
fotoaparat vodoravno, je korigirana le navpična zameglitev.

Objektiv AF-S NIKKOR s pogonom SWM za tiho samodejno ostrenje
Nikonov izvirni tihi pogon (SWM)
»potujoče valove« pretvori v energijo,
s katero premika optiko za ostrenje slike.
Izbrani sta dve vrsti objektivov SWM, in
sicer obročasti in kompaktni. Ti se natančno
ujemajo s specifikacijami in zasnovo
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.

SWM

Compact SWM
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l Način delovanja »Active« za fotografiranje iz premikajočega
se vozila
Nikonova funkcija VR v načinu delovanja »Normal« razume tako
počasne kot široke premike fotoaparata, kot da fotograf izbira novo
kompozicijo in nato ustrezno prilagodi korekcijo zameglitve. Toda pri
fotografiranju iz premikajočega se vozila ali iz drugega nestalnega
položaja lahko objektiv v nekaterih primer napačno razume
premikanje fotoaparata ali fotografov namen. V teh primerih izberite
način delovanja »Active«*, v katerem bo premikanje dodatno
izravnano, slika v iskalu bo stabilnejša, vi pa boste lahko ustvarili še
bolj mirne posnetke.

ED-steklo učinkovito zmanjša barvni odklon pri
visokih povečavah

Asferični objektiv za učinkovito korekcijo barvnega odklona

Nikon je kot prvi izdelovalec fotoaparatov na
svetu razvil ED-steklo, ki je znatno zmanjšalo
razpršitev svetlobe, do katere pride pri
vstopu svetlobe v prizmo. ED-steklo ima
Sekundarni
izjemno nizko razpršitev svetlobe, in tudi
spekter
nenavadne lastnosti razpršitve, podobne
Običajno steklo
kristalom kalcijevega fluorida, ki posledično
zmanjšajo sekundarni spekter. Daljša kot je
goriščna razdalja pri objektivih z običajnim
optičnim steklom, težje je korigirati barvni
Sekundarni
odklon, zaradi katerega pride do barvnih lis.
spekter
Ker Nikonovo ED-steklo učinkovito odpravlja
ED-steklo
tovrstne barvne odklone in omogoča
izvrstne upodobitve motivov, smo ga vgradili
v raznovrstne telefoto objektive NIKKOR. Pri Nikonu smo razvili tudi
Super ED-steklo, ki še dodatno zmanjša odklon. Super ED-steklo lahko
najdete v telepretvorniku AF-S NIKKOR 200 mm f/2 G ED VRII.

V to vrsto objektivov so na eni ali na obeh straneh stekla
nameščene asferične površine, ki odpravljajo določene vrste
odstopanj. Ti asferični elementi so zlasti uporabni pri korekciji
popačenja, do katerega pride pri širokokotnih objektivih.
Do tovrstnih popačenj pride zaradi razlik pri povečavi slike,
odvisno od oddaljenosti motiva od optične osi. Elementi
asferičnih objektivov korigirajo popačenja tako, da neprestano
spreminjajo indeks lomljenja s središča objektiva.
Nikonovi strokovnjaki so že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja
začeli uveljavljati teoretične zasnove in postopke obdelave,
s katerimi so izboljšali asferične objektive. OP Fisheye-NIKKOR
10 mm f/5,6 je leta 1968 postal prvi izmenljiv objektiv SLR
z elementi asferičnega objektiva. Odtlej so postali asferični
objektivi pomemben del družine objektivov NIKKOR.
Vsak nov izdelek v seriji pa navdušuje z novo ravnijo
kontrasta, ločljivosti in kompaktne zasnove.

Objektiv z visokim refraktivnim indeksom

Način delovanja M/A za hitro preklapljanje z načina delovanja AF na MF

Z refraktivnim indeksom nad 2.0 lahko HRI objektiv dosega enake
rezultate kot objektiv z več običajnimi steklenimi elementi. HRI
objektivi omogočajo odlično optično sestavo v kompaktnem ohišju.

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.

* Način delovanja »Active« deluje v izbranih objektivih s funkcijo VR.

l Popolnost v vsakem objektivu
Predstavljajte si klečečega fotografa, ki z mikro objektivom
fotografira rože z izredno kratke razdalje. Za takšne pogoje
fotografiranja smo pri Nikonu želeli razviti posebne parametre
funkcije VR. Izvedli smo več kot 10.000 poskusnih fotografiranj,
da smo izpopolnili enolične algoritme za vsako vrsto objektiva
s funkcijo VR. To je le še eden od razlogov, zakaj smo sistem
za zmanjšanje vibracij vgradili znotraj objektiva.

Nano-kristalna prevleka zmanjšuje pojav lis in
neenakomerne osvetlitve ter ponuja jasne slike
NIKKOR-jeva nano-kristalna prevleka je prevleka
Odsevna svetloba
proti odsevu. Začetki njene zasnove segajo
Vpadna svetloba
Obiajna večplastna prevleka
v Nikonovo tehnologijo izdelave polprevodnikov.
Prevleka je sestavljena iz zelo majhnih nanodelcev
Objektiv
kristala*, ki imajo izredno nizek indeks lomljenja
svetlobnih žarkov. Ti kristalizirani delci izničijo
Brez prevleke
odseve znotraj celotnega spektra vidnih svetlobnih
žarkov (od 380 do 780 nm), njihova učinkovitost pa Vpadna svetloba
Odsevna svetloba
je veliko večja od običajnih prevlek proti odsevu.
Nano-kristalna prevleka
Nano-kristalna prevleka ne odpravi le pojava lis,
Objektiv
do katerih pride zaradi rdeče svetlobe, kar je bil
izredno trd oreh za prejšnje sisteme, temveč
Nano-kristalna prevleka
učinkovito zmanjša tudi lise in neenakomerno
osvetljenost, do katerih pride zaradi svetlobe,
ki vstopi v objektiv poševno. Rezultat so
jasnejše slike.
* En nanometer je enak eni milijoninki milimetra.
(z leve) brez prevleke, Nikonova izpopolnjena prevleka SIC
(Super Integrated Coating) in nano-kristalna prevleka

Način delovanja A/M (samodejna prednost ročnega ostrenja)

Mehanizem, vgrajen v ohišje objektiva, omogoča gladko ostrenje
v načinu delovanja ročnega ostrenja na način, ki ga uporabniki že
poznajo pri običajnih objektivih, in sicer s premikanjem obročka
za ostrenje.

Ta način delovanja omogoča preprost prehod s
samodejnega ostrenja med delovanjem v načinu
AF. Spremenili smo občutljivost preklapljanja med
načinoma delovanja in tako zmanjšali nevarnost, da
med fotografiranjem nehote preklopite na ročno
ostrenje.

n Nikonova izpopolnjena prevleka SIC
(Super Integrated Coating)
Nikonov ekskluziven objektiv z večslojno prevleko dose
ga višjo prepustnost pri širšem obsegu valovnih dolžin.
Tudi pri objektivih z zoomom, ki imajo veliko steklenih
elementov, ta sistem prevleke učinkovito zmanjša pojav
lis in neenakomerne osvetljenosti, do katerih lahko
pride pri fotografiranju motivov z osvetljenim ozadjem.
Prevleka tako omogoča ustvarjanje visokokontrastnih
slik z bogato gradacijo. Vrhunsko optično zmogljivost je
mogoče doseči le z izjemnim barvnim ravnotežjem in
zmožnostjo reprodukcije. Učinkovito je zmanjšan tudi
pojav lis in neenakomerne osvetljenosti, do katerih pride
zaradi odsevov znotraj objektiva. Ta sistem prevleke je
vključen v vse trenutne serije objektivov NIKKOR.

Stikalo/obroček/ročica za izbiro načina delovanja A-M

n Objektivi NIKKOR vrste G

n Notranji sistem ostrenja

Pri tej vrsti objektivov je treba zaslonko vedno izbrati na
ohišju fotoaparata, saj na samem objektivu ni obroč
ka zaslonke. Ti objektivi imajo element za zaznavanje
D-signala, ki posreduje razdaljo med slikanim motivom
in ohišjem fotoaparata.

Na podlagi tega načina ostrenja so vsi elementi objektiva
razdeljeni v sprednjo, srednjo in zadnjo skupino, pri
postopku ostrenja pa se premika le srednja skupina.

n Okrogla diafragma

Pri Nikonovem zadnjem sistemu ostrenja (RF) so vsi
elementi razporejeni v določene skupine objektiva, pri
postopku ostrenja pa se premika le zadnja skupina.

Pri nočnem fotografiranju motivov s točkovno svetlobo
z običajno diafragmo, na primer pri fotografiranju uličnih
svetilk ali okrasne razsvetljave, lahko pride do zameglje
nih, mnogokotnih pik. Okrogla diafragma je sestavljena
iz posebnih delov in omogoča čudovito ter naravno
zaokroženo obliko predmetov, ki niso izostreni.

n D-Signal – zmožnost podajanja informacij
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 slikanim 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 uravnote
ženi doosvetlitvi i-TTL. Signal za zaznavanje razdalje je
vgrajen v vsakem objektivu serij AF, AF-S, PC in PC-E.

Običajna diafragma

n Zadnje ostrenje

n Sistem korekcije bližnje slike
Sistem korekcije bližnje slike (CRC) je ena najpomem
bnejših Nikonovih inovacij na področju ostrenja, saj
zagotavlja vrhunsko kakovost slike pri bližnjih posnet
kih ter s tem povečuje območje ostrenja. Elementi
objektiva s sistemom CRC so razporejeni v zasnovi
»lebdečih elementov«, kjer se pri postopku ostrenja
vsaka skupina objektiva premika neodvisno od druge.

Okrogla diafragma
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SPECIFIKACIJE
Ime objektiva

Sestava objektiva
[skupine/elementi]

Kot prikaza
pri fotoaparatih
formata FX

Kot prikaza
pri fotoaparatih
formata DX

Število
diafragem

Najmanjša
stopnja
zaslonke

Najmanjša
razdalja ostrenja
[m] *1

Največje
razmerje
reprodukcije
[x]

Teža
[g]

Premer x dolžina
(razdalja od nastavka
za objektiv)
[mm]

Velikost
priključka/
filtra [mm]

Vrsta
pokrovčka
objektiva

Pokrov
objektiva*2

Torbica za
objektiv

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

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

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

7
7
9
9
9
7

22-29
22
22
22
22
22-32

0,24 (0,22)*3
0,3
0,28*6
0,28
0,28
0,33

1/5
1/8,3
1/6,7
1/4
1/4,6
1/6,7

460
465
970
680
745
370

82,5 x 87
98 x 131,5
82,5 x 125
82,5 x 106
82,5 x 82,5
82,5 x 82,5

77
—
77
77
77
77

Zaskočni
Zaskočni
Vstavljivi
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni

HB-23 (priložen)
HB-23 (priložen)
Vgrajeni
HB-23 (priložen)
HB-23 (priložen)
HB-23 (priložen)

CL-1118 (priložen)
CL-S2 (dodatno)
CL-M3 (priložen)
CL-1120 (priložen)
CL-76 (priložen)
CL-S2 (dodatno)

11/17
10/14
8/11
5/7
11/15
12/16
11/15
14/19
11/15
11/16
13/15
14/19

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

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

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

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

0,38
0,36*7
0,28
0,28
0,45
0,5
0,38*8
0,45*9
0,5 (0,21)*5
0,38
0,45
0,5

1/4,6
1/5
1/3,2
1/3,2
1/5
1/4,5
1/3,7
1/3,2
1/5,9 (1/2)*5
1/4,5
1/4,2
1/3,1

485
755
265
205
420
565
900
830
545
465
710
800

72 x 85
85,5 x 110,5
73 x 79,5
70,5 x 74
76 x 89
77 x 96,5
83 x 133
83 x 120
78,5 x 82,5
78 x 82
77 x 94
83 x 114,5

67
77
52
52
67
72
77
77
72
72
77
77

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

HB-39 (priložen)
HB-31 (priložen)
HB-45 (dodatno)
HB-45 (dodatno)
HB-32 (priložen)
HB-35 (priložen)
HB-40 (priložen)
HB-58 (priložen)
HB-25 (priložen)
HB-63 (priložen)
HB-25 (priložen)
HB-50 (priložen)

CL-1015 (priložen)
CL-1120 (priložen)
CL-0815 (dodatno)
CL-0815 (dodatno)*12
CL-1018 (priložen)
CL-1018 (priložen)
CL-M3 (priložen)
CL-1120 (priložen)
CL-S2 (dodatno)
CL-1118 (priložen)
CL-S2 (priložen)
CL-1120 (priložen)

11/15
9/13
11/17
16/21
12/17
9/13
11/16
11/17
17/24

—
—
—
34˚20'-12˚20'
34˚20'-8˚10'
34˚20'-8˚10'
30˚10'-12˚20'
30˚10'-6˚10'
12˚20'-6˚10'

28˚50'-8˚
28˚50'-8˚
28˚50'-5˚20'
22˚50'-8˚
22˚50'-5˚20'
22˚50'-5˚20'
20˚-8˚
20˚-4˚
8˚-4˚

7
9
9
9
9
9
9
9
9

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

1,1
0,95
1,4
1,4
1,5
1,5
1,8 (1,5)*4
2,3
2 (1,95)*3

1/4,4
1/3,5
1/3,6
1/8,6
1/4
1/3,9
1/7,1 (1/5,9)*4
1/4,8
1/3,7 (1/3,6)*3

335
255
530
1540 (1460)*10
745
425
1300
1360 (1210)*10
3360

73 x 99,5
68 x 79
76,5 x 123
87 x 205,5
80 x 143,5
74 x 116,5
87 x 187
91 x 171
124 x 365

52
52
58
77
67
62
77
77
52

Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Vstavljivi

HB-37 (priložen)
HB-34 (priložen)
HB-57 (priložen)
HB-48 (priložen)
HB-36 (priložen)
HB-26 (priložen)
HB-7 (dodatno)
HB-24 (priložen)
HK-30 (priložen)

CL-0918 (priložen)
CL-0815 (priložen)
CL-1020(priložen)
CL-M2 (priložen)
CL-1022 (priložen)
CL-S4 (dodatno)
CL-43A (priložen)
CL-M1 (priložen)
CL-L2 (priložen)

12/14
9/12
10/12
9/9
9/11
6/6
6/8
7/10
5/6
7/8
6/7
6/7
5/6
9/10
9/9
6/6
6/6
6/7
6/8
9/13
8/11
6/10
11/14
11/14
12/15

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

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

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

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

0,2
0,25
0,25
0,3
0,25
0,25
0,3
0,3
0,25
0,45
0,45
0,45
0,45
0,85
0,8
0,85
0,9
1,1
1,5
1,9
2,3 (2,2)*3
1,45
2,9 (2,8)*3
4,0 (3,85)*3
5,0 (4,8)*3

1/6,7
1/8,3
1/5,6
1/8,9
1/4,6
1/5,6
1/6,1
1/5
1/4,2
1/6,8
1/6,8
1/6,7
1/6,6
1/8,3
1/8,1
1/9,2
1/7,7
1/7,1
1/6,6
1/8,1
1/6,4 (1/6,1)*3
1/3,7
1/6,3 (1/6,1)*3
1/6,9 (1/6,6)*3
1/7,4 (1/7,1)*3

670
270
620
270
330
205
200
600
205
280
230
185
155
595
350
380
640
815
760
2930
2900
1440 (1300)*11
4620
3880
5060

87 x 86,5
69 x 42,5
83 x 88,5
64,5 x 46
73 x 80,5
65 x 44,5
70 x 52,5
83 x 89,5
64,5 x 43,5
73,5 x 54
64,5 x 42,5
72 x 52,5
63,5 x 39
86,5 x 84
80 x 73
63,5 x 39
79 x 111
79 x 120
78,5 x 144
124 x 203
124 x 267,5
90 x 222,5
159,5 x 368
139,5 x 391
166 x 445

Želatinast filter
62
77
52
67
52
52
67
52
58
52
58
52
77
67
62
72
72
72
52
52
77
52
52
52

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

Vgrajeni
HB-4 (dodatno)
HB-51 (priložen)
HN-1 (dodatno)
HB-64 (priložen)
HN-2 (dodatno)
HB-46 (priložen)
HB-59 (priložen)
HN-3 (dodatno)
HB-47 (priložen)
HR-2 (dodatno)
HB-47 (priložen)
HR-2 (dodatno)
HB-55 (priložen)
HB-62 (priložen)
HR-23 (priložen)
Vgrajeni
Vgrajeni
Vgrajeni
HK-31 (priložen)
HK-30 (priložen)
Vgrajeni
HK-33 (priložen)
HK-34 (priložen)
HK-35 (priložen)

CL-S2 (priložen)
CL-S2 (dodatno)
CL-1118 (priložen)
CL-0715 (dodatno)
CL-0915 (priložen)
CL-0715 (dodatno)
CL-0913 (priložen)
CL-1118 (priložen)
CL-0715 (dodatno)
CL-1013 (priložen)
CL-0715 (dodatno)
CL-1013 (priložen)
CL-0715 (dodatno)
CL-1118 (priložen)
CL-1015 (priložen)
CL-0815 (dodatno)
CL-38 (dodatno)
CL-38 (dodatno)
CL-38 (priložen)
CL-L1 (priložen)
CL-L1 (priložen)
CL-M2 (priložen)
CT-404 (priložen)
CT-504 (priložen)
CT-607 (priložen)

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

—
180˚
—
39˚40'
39˚40'
—
23˚20'
12˚20'
84˚
51˚
28˚30'

180˚
107˚
38˚50'
26˚30'
26˚30'
18˚50'
15˚20'
8˚
61˚
34˚50'
18˚50'

7
7
7
9
7
9
9
9
9
9
9

22
22
22
32
32
32
32
32
32
32
32

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

1/5
1/10
1
1
1
1
1
1
1/2,7
1/2
1/2

305
290
235
425
440
355
750
1190
730
740
635

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

Želatinast filter
Vrsta priključka za hrbtno pritrditev
52
62
62
52
62
62
77
77
77

Vstavljivi
Vstavljivi
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni
Zaskočni

Vgrajeni
Vgrajeni
HB-61 (priložen)
HB-42 (priložen)
HN-22 (dodatno)
HB-37 (priložen)
HB-38 (priložen)
HN-30 (dodatno)
HB-41 (priložen)
HB-43 (priložen)
HB-22 (priložen)

CL-0715 (priložen)
CL-0715 (dodatno)
CL-0915 (priložen)
CL-1018 (priložen)
CL-0815 (dodatno)
CL-1018 (priložen)
CL-1020 (priložen)
CL-45 (priložen)
CL-1120 (priložen)
CL-1120 (priložen)
CL-1120 (priložen)

■ ŠIROKOKOTNI OBJEKTIVI ZOOM NIKKOR [str. 4–7]
AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3,5-4,5G ED
AF-S DX Zoom-NIKKOR 12-24 mm f/4G IF-ED
AF-S NIKKOR 14-24 mm f/2,8G ED VR
AF-S NIKKOR 16-35 mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-NIKKOR 17-35 mm f/2,8D IF-ED
AF Zoom-NIKKOR 18-35 mm f/3,5-4,5D IF-ED

■ OBIČAJNI OBJEKTIVI ZOOM NIKKOR [str. 8–11]
AF-S DX NIKKOR 16-85 mm f/3,5-5,6G ED VR
AF-S DX Zoom-NIKKOR 17-55 mm f/2,8G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3,5-5,6G VR
AF-S DX Zoom-NIKKOR 18-55 mm f/3,5-5,6G ED II
AF-S DX NIKKOR 18-105 mm f/3,5-5,6G ED VR
AF-S DX NIKKOR 18-200 mm f/3,5-5,6G ED VRII
AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2,8G ED
AF-S DX NIKKOR 18-300 mm f/3,5-5,6G ED VR
AF Zoom-NIKKOR 24-85 mm f/2,8-4D IF
AF-S NIKKOR 24-85 mm f/3,5-4,5G ED VR
AF-S NIKKOR 24-120 mm f/4G ED VR
AF-S NIKKOR 28-300 mm f/3,5-5,6G ED VR

■ TELEFOTO OBJEKTIVI ZOOM NIKKOR [str. 12–15]
AF-S DX VR Zoom-NIKKOR 55-200 mm f/4-5,6G IF-ED
AF-S DX Zoom-NIKKOR 55-200 mm f/4-5,6G ED (črn, srebrn)
AF-S DX NIKKOR 55-300 mm f/4,5-5,6G ED VR
AF-S NIKKOR 70-200 mm f/2,8G ED VRII*10
AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300 mm f/4,5-5,6G IF-ED
AF Zoom-NIKKOR 70-300 mm f/4-5,6G (črn, srebrn)
AF Zoom-NIKKOR 80-200 mm f/2,8D ED*10
AF VR Zoom-NIKKOR 80-400 mm f/4,5-5,6D ED*10
AF-S NIKKOR 200-400 mm f/4G ED VRII

Pri uporabi fotoaparatov serij D5100,
D5000, D3200, D3100, D3000, D60 in D40 je
samodejno ostrenje mogoče le z objektivi
AF-S ali AF-I, ki imajo vgrajen motor.
*1 Najmanjša razdalja izostritve je razdalja
med oznako goriščne ravnine fotoaparata
in motivom.
*2 Imena sončnih zaslonk pomenijo vrsto:
HB (bajonetna), HN (navojna), HK
(drsna),HS (zaskočna) in HR (gumijasta
navojna).
*3 Število v ( ) velja za MF.
*4 Število v ( ) velja za makro nastavitev.
*5 Število v ( ) velja za makro nastavitev
pri koncu 85-milimetrskega telefoto
objektiva.
*6 Pri položaju med 18–24 mm.
*7 V položaju 35 mm.
*8 V položaju 300 mm.
*9 Pri položaju med 35–50 mm.
*10 Priložen je nastavek za pritrditev
trinožnika.
*11 Število v ( ) je teža brez nastavka za
pritrditev trinožnika.
*12 Če uporabljate pokrov objektiva HB-33,
uporabite raje CL-0715.
*13 Sistem korekcije bližnje slike (CRC).
*14 V nekaterih okoliščinah lahko pri uporabi
premikanja in/ali nagibanja pride do
vinjetiranja.

■ OBJEKTIVI NIKKOR S FIKSNO GORIŠČNO RAZDALJO [str. 16–21]
AF NIKKOR 14 mm f/2,8D ED
AF NIKKOR 20 mm f/2,8D*13
AF-S NIKKOR 24 mm f/1,4G ED
AF NIKKOR 24 mm f/2,8D
AF-S NIKKOR 28 mm f/1,8G
AF NIKKOR 28 mm f/2,8D
AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1,8G
AF-S NIKKOR 35 mm f/1,4G
AF NIKKOR 35 mm f/2D
AF-S NIKKOR 50 mm f/1,4G
AF NIKKOR 50 mm f/1,4D
AF-S NIKKOR 50 mm f/1,8G
AF NIKKOR 50 mm f/1,8D
AF-S NIKKOR 85 mm f/1,4G
AF-S NIKKOR 85 mm f/1,8G
AF NIKKOR 85 mm f/1,8D
AF DC-NIKKOR 105 mm f/2D
AF DC-NIKKOR 135 mm f/2D
AF NIKKOR 180 mm f/2,8D IF-ED
AF-S NIKKOR 200 mm f/2G ED VRII*10
AF-S NIKKOR 300 mm f/2,8G ED VRII*10
AF-S NIKKOR 300 mm f/4D IF-ED (črn, svetlo siv)*10
AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8G ED VR*10
AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR*10
AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR*10

■ OBJEKTIVI NIKKOR ZA POSEBNE NAMENE [str. 22–25]
AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5 mm f/2,8G ED*13
AF Fisheye-NIKKOR 16 mm f/2,8D*13
AF-S DX Micro NIKKOR 40 mm f/2.8G
AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8G ED
AF Micro-NIKKOR 60 mm f/2,8D*13
AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3,5G ED VR
AF-S VR Micro-NIKKOR 105 mm f/2,8G IF-ED
AF Micro-NIKKOR 200 mm f/4D IF-ED*10*13
PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5D ED*14
PC-E Micro NIKKOR 45 mm f/2,8D ED*13*14
PC-E Micro NIKKOR 85 mm f/2,8D*13*14
30
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