AF-S DX NIKKOR 16–80mm
f/2.8–4E ED VR

MTF-oversikt

I AM PERFECT BALANCE
Har du høye krav til utstyret? NIKKOR DX 16–80mm f/2.8–4 er et nytt høykvalitets zoomobjektiv i
DX-format som er lett, kompakt og balanserer perfekt på kamerahuset. Sikrer deg fulltreff for de fleste
motiver med et enkelt objektiv.

Tilbehør

Objektivveske CL-1218
(valgfritt tilbehør)

Solblender med
bajonettfatning HB-75
(tilbehør som følger med)

Viktige funksjoner:
	
Objektiv med 5 x zoom: Stort brennviddeområde på 16–80 mm (tilsvarer et FX-format på 24–120 mm)
og rask f/2,8–4 største blenderåpning. Zoomområdet fra vidvinkel til tele dekker de fleste opptaks
situasjoner, fra storslagne landskap til intime portretter.
	
Lett og kompakt: imponerende universalobjektiv. Objektivet veier bare 480 g, det er kompakt og
balanserer perfekt på kamerahuset.
	
Stor blenderåpning: gir tiltalende uskarphet i bakgrunnen, distinkt skille mellom motiv og bakgrunn
og skarpe bilder i svakt lys. Blenderåpning f/2,8 på 16 mm brennvidde (tilsvarer FX-format på: 24 mm)
og f/4 på 80 mm (tilsvarer FX-format på: 120 mm).
	
Bildestabilisator (VR): Reduserer virkningen av kamerabevegelser og gjør det mulig å bruke opptil
fire trinn lengre lukkertid. Bildestabilisatoren er stillegående, selv under filming.
	
Avansert optisk konstruksjon: Tre asfæriske linseelementer og fire elementer av ED-glass sikrer
høy skarphet.
	
Nanokrystallbelegg: reduserer problemer med skyggebilder og lysflekker, for klarere bilder, selv
i motlys.
	
SWM (autofokusmotor): For rask, stillegående og nøyaktig autofokus.
	
Elektromagnetisk blender: Sørger for jevne og nøyaktige eksponeringer, spesielt under filming med
høy opptaksfrekvens.
	
Fluorbelegg: Avviser effektivt vann, støv og smuss uten at det går ut over bildekvaliteten.
Belegget øker holdbarheten og gjør det enklere å rengjøre glasset uten å skade overflaten.
	
Minste fokusavstand: 0,35 m.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Brennvidde
Største blenderåpning
Minste blenderåpning
Objektivkonstruksjon
Bildevinkel
Nærgrense
Største gjengivelsesforhold
Antall blenderlameller
Filterfatning
Diameter x lengde
(lengde fra objektivfatning)
Vekt
Tilbehør som følger med

16–80mm
f/2.8–4
f/22–32
17 elementer i 13 grupper (inkludert 4 ED elementer, 3 asfæriske linseelementer, og linseelementer
med Nano Crystal- og fluor belegg
83° - 20°
0,35 m
0,22 ×
7 (avrundet)
72 mm
Ca. 80 x 85,5 mm (avstand fra objektivflensen når objektivet er inntrukket)
Ca. 480 g
72 mm frontdeksel LC-72, bakre objektivdeksel LF-4, solblender med bajonettfatning HB-75

