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Se med nye øyne
Alle fotografer har sin egenart, som også avspeiles i bildene. Uansett hvilke ideer,
erfaringer eller kreative ideer du måtte ha, finnes det et NIKKOR-objektiv som kan
virkeliggjøre dine ønsker. Hvert av produktene vi presenterer her gjenspeiler en
verdensledende optikkprodusents stolthet over sitt håndverk. Gled deg over den
skarphet og driftssikkerhet som begeistrer profesjonelle fotografer og entusiastiske
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N I K K O R - O B J E K T I V E R MED VIDVINKELZOOM
Dette enestående utvalget av
objektiver med vidvinkelzoom
gir større dybdeskarphet, kortere
arbeidsavstander og mer dramatiske
perspektiver. NIKKOR-objektiver
fås i mange prisklasser, for alle
typer kameraer. Uansett hvilken
brennvidde og lysstyrke
du velger, får bildene dine den
skarpheten og detaljrikdommen de
fortjener. Prøv forskjellige synsvinkler
eller gå nærmere innpå motivet
mens du justerer zoomområdet, så
vil du snart oppdage en ny måte å ta
vidvinkelbilder på.

© Dave Black

Spennende vinkler gir dramatiske perspektiver
AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3.5-4.5G ED

Zoomobjektiver med ultravidvinkel for
dynamiske perspektiver

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

DX

Utforsk ekstremfotografering med den
brede vidvinkeldekningen til dette
praktiske zoomobjektivet. Den korteste
brennvidden er 10 mm, som gir en
bildevinkel på 109 grader. Du oppnår
dramatiske perspektiver som gir bildene
et kreativt preg. Nærbildefunksjoner og
minimal fortegning bidrar også til funk
sjonaliteten.
10 mm 109°
24 mm 61°

Objektivkonstruksjon: 14 elementer i 9 grupper
Nærgrense: 0,24 m (AF); 0,22 m (MF)
Største gjengivelsesforhold: 1/5 x
Filterfatning: 77 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-23 / veske CL-1118

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

DX

Et svært populært valg for ekstrem
vidvinkelfotografering. Den faste
blenderåpningen sikrer ensartede
eksponeringer i hele zoomområdet.
Perfekt for eksteriørbilder av store
bygninger, trange interiører og
storslagne landskap.
12 mm 99°
24 mm 61°

Objektivkonstruksjon: 11 elementer i 7 grupper
Nærgrense: 0,3 m
Største gjengivelsesforhold: 1/8,3 x
Filterfatning: 77 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-23

Et optisk mesterverk: størst vidvinkel
og fast lysstyrke – 14 mm og f/2,8

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

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

Dette prisbelønte profesjonelle objektivet har en fast største
blenderåpning på f/2,8, med høy skarphet helt ut i bildekantene.
Nanokrystallbelegg og ED-glass gir svært god kontrast, selv i
motlys. Et solid og pålitelig objektiv som gir topp bildekvalitet,
uunnværlig for profesjonelle fotografer.
14 mm 114°
24 mm 84°

Objektivkonstruksjon: 14 elementer i 11 grupper
Nærgrense: 0,28 m (på 18–24 mm)
Største gjengivelsesforhold: 1/6,7 x
Filterfatning: Filter kan ikke monteres
Ekstrautstyr: Fastmontert solblender / veske CL-M3
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: Asfæriske linseelementer

: ED-glasselementer

Skarpttegnende ultravidvinkelzoom med VRII

Legendarisk, profesjonelt zoomobjektiv med vidvinkel

Kompakt og brukervennlig vidvinkelzoom

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

Dette allsidige zoomobjektivet med
ultravidvinkel dekker et utrolig stort
område. Objektivet er utstyrt med
bildestabilisator (VRII), som gjør det
mulig å fotografere med håndholdt kamera
på lange lukkertider, for eksempel
innendørs eller om kvelden. Ideelt for
reise- og dokumentarfotografering.
16 mm 107°
35 mm 63°

Objektivkonstruksjon: 17 elementer i 12 grupper
Nærgrense: 0,28 m
Største gjengivelsesforhold: 1/4 x
Filterfatning: 77 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-23 / veske CL-1120
* Minste fokusavstand er avstanden fra kameraets fokusplanmerke til motivet.

Dette objektivet har en fast største
blenderåpning på f/2,8 og gir kraftig
vidvinkeldekning. Det er brukt glass som
sikrer skarpe bilder med høy kontrast
over hele zoomområdet. Et svært
pålitelig objektiv for profesjonell bruk.

17 mm 104°
35 mm 62°

Objektivkonstruksjon: 13 elementer i 10 grupper
Nærgrense: 0,28 m
Største gjengivelsesforhold: 1/4,6 x
Filterfatning: 77 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-23 / veske CL-76

© Bob Krist

Med en vekt på ca. 370 gram er dette
kompakte zoomobjektivet med vidvinkel
lett å håndtere, og passer godt sammen
med Nikons lettere digitale speilreflekskameraer. Den høye oppløsningen over
hele området fra uendelig til nærområdet, gjør det lett å få vakre bilder.
18 mm 100°
35 mm 62°

Objektivkonstruksjon: 11 elementer i 8 grupper
Nærgrense: 0,33 m
Største gjengivelsesforhold: 1/6,7 x
Filterfatning: 77 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-23
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NIKKOR-OBJEK TIVER MED NORMALZOOM
Disse objektivene er ypperlige for et
mangfold av motiver. Objektiver med
normalzoom utgjør en viktig del av
fotografens verktøykasse. Disse
allsidige og lett bærbare objektivene
dekker hele spekteret, fra det
kompakte og brukervennlige til det
avanserte og kraftige. Velg det som
passer best for ditt ferdighetsnivå og
dine ambisjoner.

© Deborah Sandidge

Gjør fotoøyeblikk levende med dynamisk zoomdekning
AF-S DX NIKKOR 18-300 mm f/3.5-5.6G ED VR

Praktisk standardzoom med VRII og utrolig vidvinkeldekning

Lyssterk standardzoom – f/2,8 – med eksepsjonell
bildekvalitet

Skarpe og brukervennlige objektiver med standardzoom

Kraftig zoom med VRII for DX-fotografer

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 DX

AF-S NIKKOR 24-85 mm f/3.5-4.5G ED VR

AF-S DX NIKKOR 18-300 mm f/3.5-5.6G ED VR DX

Et utmerket kompakt standardobjektiv som fungerer godt med fleksible
kameraer i FX-format. Dette allsidige objektivet dekker de vanligste zoomområdene og kan håndtere mange forskjellige motiver, blant annet
landskaper, interiører, portretter og øyeblikksmotiver. Bildestabilisatoren
(VRII) gjør det enklere å ta bilder med håndholdt kamera, og den åpner
opp for nye muligheter til å ta bilder under dårlige lysforhold.

Selv om det har en uovertruffen mulighet for ca. 16,7 x zoom,
sørger dette objektivet for en konsekvent bildekvalitet gjennom
hele zoomområdet. Takket være innebygget bildestabilisator (VRII)
kan du til og med ta bilder ved 300 mm superteleobjektiv med
håndholdt kamera. Opplev et godt og allsidig objektiv som er ideelt
for reiser og begivenheter.

DX

En perfekt balansert og allsidig standardzoom for entusiastiske
brukere av kameraer i DX-format. Gled deg over 5,3 x zoomdekning
som starter på 16 mm med 83 graders bildevinkel. Utrolig
skarphet, kompakt kamerahus, og bildestabilisator (VRII) som
gir skarpere bilder og flere motivmuligheter – fra hverdagsbilder til
dokumentarfotografering.
16 mm 83°
85 mm 18°50'

Dette er DX-objektivet for høy skarphet og flott bokeh. Høy
oppløsning sørger for eksepsjonell bildegjengivelse – fra
nærmotiver og hele veien til uendelig. Et objektiv som er velprøvd
i hendene på profesjonelle fotografer under krevende forhold,
og er populært blant fremadstormende unge proffer som stiller
høye krav til bildekvalitet.
17 mm 79°
55 mm 28°50'

Objektivkonstruksjon: 17 elementer i 11 grupper
Nærgrense: 0,38 m
Største gjengivelsesforhold: 1/4,6 x
Filterfatning: 67 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-39 / veske CL-1015

Objektivkonstruksjon: 14 elementer i 10 grupper
Nærgrense: 0,36 m (ved 35 mm)
Største gjengivelsesforhold: 1/5 x
Filterfatning: 77 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-31 / veske CL-1120

Brukervennlig standardzoom med NIKKOR-kvalitet

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

DX

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

Den enestående oppløsningsevnen og
bildestabilisatoren (VR) gjør det lett å
oppnå skarpe bilder med dette objektivet. Til tross for VR er objektivet svært
lett, og gir fantastiske nærbilder ved en
fokusavstand på 0,28 m.

Dette lette og kompakte objektivet med
ca. 3,1 x standardzoom veier bare 205 g,
men gir skarpe bilder med høy kontrast.
Du kan også ta nærbilder takket være
nærgrensen på bare 0,28 m.

18 mm 76°
55 mm 28°50'

Objektivkonstruksjon: 11 elementer i 8 grupper
Nærgrense: 0,28 m
Største gjengivelsesforhold: 1/3,2 x (ved 55 mm)
Filterfatning: 52 mm

AF-S DX NIKKOR 18-105 mm f/3.5-5.6G ED VR DX
Et godt valg når du ønsker litt større
telerekkevidde. Denne kraftige standardzoomen med 5,8 x brennviddeområde,
gjør at du kan fotografere de forskjelligste motiver med ett eneste objektiv.
Bildestabilisator (VR) gjør deg ”stø på
labben” i svakt lys og når du bruker lang
brennvidde.

18 mm 76°
105 mm 15°20'

Objektivkonstruksjon: 15 elementer i 11 grupper
Nærgrense: 0,45 m
Største gjengivelsesforhold: 1/5 x
Filterfatning: 67 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-32 / veske CL-1018
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: Asfæriske linseelementer

: ED-glasselementer

Objektivkonstruksjon: 16 elementer i 11 grupper
Nærgrense: 0,38 m
Største gjengivelsesforhold: 1/4,5 x
Filterfatning: 72 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-63 / veske CL-1118

AF Zoom-NIKKOR 24-85 mm f/2.8-4D IF

Objektivkonstruksjon: 7 elementer i 5 grupper
Nærgrense: 0,28 m
Største gjengivelsesforhold: 1/3,2 x (ved 55 mm)
Filterfatning: 52 mm

Objektivkonstruksjon: 19 elementer i 14 grupper
Nærgrense: 0,45 m (ved 300 mm)
Største gjengivelsesforhold: 1/3,2x
Filterfatning: 77 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-58 / veske CL-1120

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

Dette objektivet dekker det mest brukte
zoomområdet og gir god balanse mellom
høy oppløsning og fin gjengivelse av
fargetoner. Nærbilder med autofokus er
mulig ned til 1:2.

Et objektiv for alle anledninger. Dette
utrolig allsidige objektivet har en dynamisk
zoomdekning på ca. 11 x, fra 76 grader
på det videste til maksimal tele med
8 grader. Bildestabilisator (VRII) gjør
objektivet enda mer funksjonelt. Perfekt
når du vil reise lett.
18 mm 76°
200 mm 8°

24 mm 84°
85 mm 28°30'

Objektivkonstruksjon: 15 elementer i 11 grupper
Nærgrense: 0,5 m (0,21 m på makro)
Største gjengivelsesforhold: 1/5,9 x (1/2 x på makro)
Filterfatning: 72 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-25

18 mm 76°
55 mm 28°50'

18 mm 76°
300 mm 5°20’

24 mm 84°
85 mm 28°30'

Objektivkonstruksjon: 16 elementer i 12 grupper
Nærgrense: 0,5 m
Største gjengivelsesforhold: 1/4,5 x
Filterfatning: 72 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-35 / veske CL-1018

Praktisk standardzoomobjektiv med nanokrystallbelegg
og VRII

Allsidig og kraftig 11x zoom med VRII

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

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

Dette allsidige 5 x zoomobjektivet gir ypperlig bildekvalitet ved alle
blenderåpninger og brennvidder, samtidig som nanokrystallbelegget
effektivt reduserer skyggebilder og lysflekker. Objektivhuset
er imponerende slankt og kompakt, til tross for den innebygde
bildestabilisatoren (VRII). Et særdeles praktisk zoomobjektiv for
brukere av FX-formatet.

Et kraftig zoomobjektiv optimalisert for FX-formatet. Objektivet gir
fremragende skarphet over et bredt zoomområde samtidig som
lysstyrken er konstant på f/5,6 i teleområdet. Den innebygde bilde
stabilisatoren (VRII) kompenserer for kamerabevegelser med opptil
4 lukkertrinn. Et fantastisk allsidig zoomobjektiv som passer best
på reiser og til annen utendørsbruk.

Ekstra pålitelig og balansert objektiv med standardzoom

AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2.8G ED
Fast blenderåpning på f/2,8 i et objektiv
som gir eksepsjonell bildekvalitet og
naturlig gjengivelse. Velegnet for
kameraer i FX-format og deres større
sensor. Nanokrystallbelegget bidrar
til å redusere skyggebilder og lysskjær
effektivt under vanskelige lysforhold, for
eksempel i motlys. Objektivet er kjent
for sin pålitelighet og har lenge vært en
favoritt blant profesjonelle fotografer.
24 mm 84°
70 mm 34°20'

Objektivkonstruksjon: 15 elementer i 11 grupper
Nærgrense: 0,38 m (på 35–50 mm)
Største gjengivelsesforhold: 1/3,7 x
Filterfatning: 77 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-40 / veske CL-M3
* Minste fokusavstand er avstanden fra kameraets fokusplanmerke til motivet.

24 mm 84°
120 mm 20°20'

Objektivkonstruksjon: 17 elementer i 13 grupper
Nærgrense: 0,45 m
Største gjengivelsesforhold: 1/4,2 x
Filterfatning: 77 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-53 / veske CL-1218

28 mm 75°
300 mm 8°10'

Objektivkonstruksjon: 19 elementer i 14 grupper
Nærgrense: 0,5 m
Største gjengivelsesforhold: 1/3,1 x
Filterfatning: 77 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-50 / veske CL-1120
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NIKKOR- OBJEK TIVER MED TELEZOOM
Et objektiv med telezoom kan utvide
dine muligheter til å komponere
bilder av spennende motiver. Lange
brennvidder, liten dybdeskarphet
og dramatisk sammentrengte
perspektiver, gjør at du kan ta bilder
som ikke er mulig med de fleste
andre objektivtyper.
Mange av disse objektivene har
bildestabilisator (VR) som reduserer
vibrasjoner i kameraet og gjør at du
får skarpere bilder av telemotiver.

© Dave Black

Forevige avgjørende øyeblikk, og fang handlingen på avstand
AF-S NIKKOR 70-200 mm f/2.8G ED VRII

Brukervennlig zoom for skarpe bilder med supertele

AF-S DX NIKKOR 55-300 mm f/4.5-5.6G ED VR

DX

Betydelig forbedret: proffenes viktigste telezoom

Fast blenderåpning på f/2,8, flott optikk med god bokeh

AF-S NIKKOR 70-200 mm f/2.8G ED VRII

AF Zoom-NIKKOR 80-200 mm f/2.8D ED
Dette populære zoomobjektivet har fast
blenderåpning på f/2,8 gjennom hele
zoomområdet, noe som gir telebilder
en tiltalende uskarphet i bakgrunnen.
Bildegjengivelsen er av topp kvalitet med
fine detaljer, selv når bildene tas på full
blenderåpning. Også nærbilder med AF
ned til 1,5 meters avstand er mulig.
80 mm 30°10'
200 mm 12°20'

Dette praktiske zoomobjektivet gjør det enkelt for DX-brukere å få
skarpe bilder med 300 mm supertele, takket være den innebygde
bildestabilisatoren (VRII). I tillegg gir det nye HRI-objektivet (High
Refractive Index) – det første i NIKKORs sortiment – skarpe bilder
med høy kontrast ved alle blenderåpninger og brennvidder og
bidrar til å gjøre objektivhuset kompakt. Perfekt for reiser og
arrangementer.
55 mm 28°50'
300 mm 5°20'

Nikons pålitelige ”arbeidshest” er omarbeidet og betydelig forbedret
på en rekke områder, men fremdeles er lysstyrken fast på f/2,8.
Dette er en telezoom som gir enestående skarpe og detaljrike bilder
over hele zoomområdet, uansett blenderåpning og fokusert avstand.
Objektivet er optimalisert for FX-formatet. Objektivet har fått bedre
autofokus, bildestabilisator (VRII) og nanokrystallbelegg som
reduserer skyggebilder og fargeflekker. Et lyssterkt objektiv som
gjør det enklere å fotografere under vanskelige forhold.

Objektivkonstruksjon: 17 elementer i 11 grupper
Nærgrense: 1,4 m
Største gjengivelsesforhold: 1/3,6 x
Filterfatning: 58 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-57 / veske CL-1020

70 mm 34°20'
200 mm 12°20'

Objektivkonstruksjon: 21 elementer i 16 grupper
Nærgrense: 1,4 m
Største gjengivelsesforhold: 1/8,6 x
Filterfatning: 77 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-48 / veske CL-M2

Kompakt og brukervennlig telezoom med lang rekkevidde
AF-S DX NIKKOR 55-300 mm f/4.5-5.6G ED VR

AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300 mm f/4.5-5.6G IF-ED

© Yoshitsugu Enomoto

Dette lille og hendige zoomobjektivet er
imponerende allsidig, enten du tar bilder
i DX- eller FX-format. 4,3 x zoomområde
og bildestabilisator (VRII) gjør det praktisk
i bruk for de fleste typer telefotografering.
Det spesielle NIKKOR-glasset gir høyoppløselige bilder med høy kontrast og
mindre fargebrytningsfeil.

Kompakt design med praktisk brennviddeområde

AF-S DX VR Zoom-NIKKOR 55-200 mm f/4-5.6G IF-ED DX
Bildestabilisator (VR) reduserer kamerabevegelser gjennom hele brennvidde
området, noe som gjør det enklere å få
skarpe telebilder. Dette objektivet gir
klare og skarpe bilder og er ideelt for
fotografering av sportsbegivenheter,
mennesker og skolearrangementer.

55 mm 28°50'
200 mm 8°

Objektivkonstruksjon: 15 elementer i 11 grupper
Nærgrense: 1,1 m
Største gjengivelsesforhold: 1/4,4 x
Filterfatning: 52 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-37 / veske CL-0918

AF-S DX Zoom-NIKKOR 55-200 mm f/4-5.6G ED DX
Dette brukervennlige objektivet med
telezoom er kompakt og lett: det måler
79 mm* og veier 255 g. Det kan brukes til
å ta nærbilder på 200 mm og har et
største gjengivelsesforhold på 1:3,5.

AF Zoom-NIKKOR 70-300 mm f/4-5.6G
Lett, kompakt og håndterlig telezoom
med lengste brennvidde 300 mm. 4,3 x
zoom gjør objektivet ideelt for de fleste
typer telefotografering i dagslys.

Objektivkonstruksjon: 13 elementer i 9 grupper
Nærgrense: 0,95 m.
Største gjengivelsesforhold: 1/3,5 x
Filterfatning: 52 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-34 / veske CL-0815

: ED-glasselementer

* Minste fokusavstand er avstanden fra kameraets fokusplanmerke til motivet.

Det største brennviddeområdet av Nikons
objektiver med telezoom. Det gjør at du
slipper å ta med deg så mange objektiver.
Objektivet er i tillegg utstyrt med bildestabilisator (VR), som gir deg bedre
muligheter for håndholdt fotografering av
bevegelser, landskap og motiver i svakt
lys.
80 mm 30°10'
400 mm 6°10'

Objektivkonstruksjon: 17 elementer i 11 grupper
Nærgrense: 2,3 m
Største gjengivelsesforhold: 1/4,8 x
Filterfatning: 77 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-24 / veske CL-M1

Telezoomen i toppklasse – for de viktige motivene

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

Et eksklusivt kvalitetsobjektiv fra Nikon! Denne telezoomen på
200–400 mm har fast lysstyrke på f/4 over hele brennvidde
området. Det er ideelt for fotografer som ikke vil bære på for
mye utstyr når de trenger lange brennvidder og bildekvaliteten er
avgjørende. Nanokrystallbelegget og bildestabilisatoren (VRII)
gir ekstra ytelse og bidrar til at bildene blir skarpere selv under
krevende forhold.
200 mm 12°20'
400 mm 6°10'

Objektivkonstruksjon: 13 elementer i 9 grupper
Nærgrense: 1,5 m
Største gjengivelsesforhold: 1/3,9 x
Filterfatning: 62 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-26
: Asfæriske linseelementer

AF VR Zoom-NIKKOR 80-400 mm f/4.5-5.6D ED

Objektivkonstruksjon: 17 elementer i 12 grupper
Nærgrense: 1,5 m
Største gjengivelsesforhold: 1/4 x
Filterfatning: 67 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-36 / veske CL-1022

70 mm 34°20'
300 mm 8°10'
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Telezoom med brennvidde 400 mm og bildestabilisator

70 mm 34°20'
300 mm 8°10'

* Avstanden fra bajonettfatningens bakkant til objektivets forkant.

55 mm 28°50'
200 mm 8°

Objektivkonstruksjon: 16 elementer i 11 grupper
Nærgrense: 1,8 m (1,5 m på makro)
Største gjengivelsesforhold: 1/7,1 x (1/5,9 x på makro)
Filterfatning: 77 mm
Ekstrautstyr: Veske CL-43A

Objektivkonstruksjon: 24 elementer i 17 grupper
Nærgrense: 2 m (AF) 1,95 m (MF)
Største gjengivelsesforhold: 1/3,7 x (AF) 1/3,6 x (MF)
Filterfatning: 52 mm
Ekstrautstyr: Solblender HK-30 / veske CL-L2
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NIKKOR- OBJEK TIVER
M ED FAST BRENNVIDDE

Ultravidvinkel for dynamiske perspektiver

AF NIKKOR 20 mm f/2.8D

AF NIKKOR 14 mm f/2.8D ED
Med sine 14 mm dekker dette objektivet
en bildevinkel på hele 114 grader, noe
som fanger inn utrolig mye og ofte med
et nesten overdrevet perspektiv. Dette
objektivet er ideelt for fotografering av
store bygninger, trange interiører og
storslagen natur.

Objektiver med fast brennvidde gir mer enn bare høy skarphet. Disse brukervennlige og lyssterke
objektivene gjør det også mulig å ta bilder med tiltalende uskarp bakgrunn, samtidig som høy

Et objektiv med dynamisk perspektiv
og stor dybdeskarphet. Dette 20 mm
objektivet gir skarphet fra kant til kant og
mindre fortegning ved fotografering av
for eksempel interiør eller landskap.
Topp optikk og kompakt design
(ca. 270 g).

114°

lysstyrke åpner for bildemuligheter i svakt lys. Fra 14 mm ultravidvinkel til 600 mm supertele:

94°

Objektivkonstruksjon: 14 elementer i 12 grupper
Nærgrense: 0,2 m
Største gjengivelsesforhold: 1/6,7 x
Filterfatning: På baksiden
Ekstrautstyr: Fast solblender / veske CL-S2

NIKKOR-objektiver med fast brennvidde – for bilder med særpreg av spennende motiver.

Objektivkonstruksjon: 12 elementer i 9 grupper
Nærgrense: 0,25 m
Største gjengivelsesforhold: 1/8,3 x
Filterfatning: 62 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-4

Topp optikk med lyssterke f/1,4 for flott bokeh

Standard vidvinkelobjektiver for generell bruk

AF-S NIKKOR 24 mm f/1.4G ED

AF NIKKOR 24 mm f/2.8D
Et kompakt og brukervennlig objektiv
med stor bildevinkel og topp skarphet.
Ideelt for landskap, reiser, eksotiske
miljøer og raske ”skudd”.

84°

Den største fordelen med dette allsidige vidvinkelobjektivet er den
flotte bokehen som oppnås ved f/1,4, i tillegg til at det dekker en
bildevinkel på 84 grader. Den optiske konstruksjonen gir finere
detaljgjengivelse og mindre fargefeil. Nanokrystallbelegget reduserer
skyggebilder og fargeflekker effektivt under vanskelige lysforhold.
Perfekt for landskap, arkitektur og miljøportretter, og i svakt lys.
84°

Objektivkonstruksjon: 9 elementer i 9 grupper
Nærgrense: 0,3 m
Største gjengivelsesforhold: 1/8,9 x
Filterfatning: 52 mm

AF NIKKOR 28 mm f/2.8D
Med dette lette, kompakte og praktiske
vidvinkelobjektivet kan du komme så tett
på motivet som 0,25 m, og likevel få et
naturlig perspektiv. Et hendig objektiv for
nesten alle vidvinkelmotiver.

Objektivkonstruksjon: 12 elementer i 10 grupper
Nærgrense: 0,25 m
Største gjengivelsesforhold: 1/5,6 x
Filterfatning: 77 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-51 / veske CL-1118

Rask f/1,8 vidvinkelobjektiv med utsøkt skarphet og
førsteklasses bokeh

74°

Objektivkonstruksjon: 6 elementer i 6 grupper
Nærgrense: 0,25 m
Største gjengivelsesforhold: 1/5,6 x
Filterfatning: 52 mm

AF-S NIKKOR 28 mm f/1.8G

* Minste fokusavstand er avstanden fra kameraets fokusplanmerke til motivet.

AF-S NIKKOR 28 mm f/1.8G

Opptak med f/1,8 ved 28 mm sørger for bilder med en unik stil
ved å gjengi en grunn dybdeskarphet over store områder. Dette
objektivet er utformet for å utnytte de nyeste høymegapikselkameraene til fulle ved å gi en utrolig skarphet og klarhet. Nanokrystallbelegget reduserer avskygninger og lysflekker for å forbedre
bildekvaliteten ytterligere. Dette kompakte høyytelsesobjektivet er
et utmerket valg for mange forskjellige motiver, blant annet miljøportretter, landskaper, interiører, portretter og øyeblikksmotiver.

© Steve Simon

75°

Objektivkonstruksjon: 11 elementer i 9 grupper
Nærgrense: 0,25 m
Største gjengivelsesforhold: 1/4,6 x
Filterfatning: 67 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-64 / veske CL-0915

Oppnå både overlegen skarphet og vakker bokeh
AF-S NIKKOR 85 mm f/1.8G

: Asfæriske linseelementer

: ED-glasselementer

© Steve Simon

Eksepsjonelt skarpt vidvinkelobjektiv med fast brennvidde
og lysstyrke f/1,4

Et ”raskt” (f/1,4) og skarpt objektiv med tiltalende
bakgrunnsgjengivelse

Middels teleobjektiver egnet for portretter

AF-S NIKKOR 35 mm f/1.4G

AF-S NIKKOR 50 mm f/1.4G

AF-S NIKKOR 85 mm f/1.4G

Det legendariske NIKKOR 35 mm f/1,4 med manuell fokusering,
er nå oppgradert til et AF-S-objektiv med det siste innen digital
og optisk teknologi. Dette objektivet korrigerer kromatisk aberrasjon forbløffende effektivt, noe som gir flotte bilder selv med full
blenderåpning. Nanokrystallbelegget reduserer effektivt skyggebilder og lysflekker, som ellers kan være et problem med vidvinkelobjektiver. Et flott valg for natur- og landskapsbilder, bilder i
kveldslys, og astrofotografering.

Her kan du forvente enestående bildekvalitet, med høy kontrast
og skarphet fra hjørne til hjørne, på alle blenderåpninger og i hele
avstandsområdet. Den store lysstyrken på f/1,4 skaper ikke bare
flott bokeh takket være den avrundede 9-bladers blenderen, men
gir også flotte bilder under dårlige lysforhold. Ideelt for portretter,
landskap, reiser, miljøer og annet.

AF-S NIKKOR 50 mm f/1.8G

©Deborah Sandidge

Ny optisk konstruksjon med nanokrystallbelegg og nibladet,
avrundet blenderåpning gir enestående bokeh. I tillegg reduserer
den nyutviklede MF-mekanikken fokusforsinkelsen og gjør det
enkelt å bruke M/A. Du kan vente deg superskarpe og tiltalende
portrettbilder, uansett om du jobber i studio eller er på fotooppdrag utendørs.

28°30'
46°

Objektivkonstruksjon: 8 elementer i 7 grupper
Nærgrense: 0,45 m
Største gjengivelsesforhold: 1/6,8 x
Filterfatning: 58 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-47 / veske CL-1013

63°

Objektivkonstruksjon: 10 elementer i 7 grupper
Nærgrense: 0,3 m
Største gjengivelsesforhold: 1/5 x
Filterfatning: 67 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-59 / veske CL-1118

Objektivkonstruksjon: 10 elementer i 9 grupper
Nærgrense: 0,85 m
Største gjengivelsesforhold: 1/8,3 x
Filterfatning: 77 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-55 / veske CL-1118

Skarpe, kompakte og allsidige objektiver

AF-S NIKKOR 50 mm f/1.8G

AF-S NIKKOR 85 mm f/1.8G
AF NIKKOR 50 mm f/1.4D
Et anerkjent kvalitetsobjektiv
som gir høy oppløsning og god
fargegjengivelse, med fine detaljer
og en tiltalende bokeh.

”Raskt” og allsidig vidvinkelobjektiv

AF NIKKOR 35 mm f/2D
Den store lysstyrken, f/2, gjør det
enklere å ta bilder under dårlige lysforhold. Du får skarpe bilder med høy
kontrast over hele avstandsområdet.
Et godt valg for landskap og miljø
portretter med stor dybdeskarphet,
eller en tiltalende uskarp bakgrunn.

Et overraskende lett og kompakt objektiv med stor lysstyrke (f/1,8)
og innebygget SWM-motor som gir jevn autofokus.
Dette objektivet har et nyutviklet optisk system med et asfærisk
linseelement som bidrar til høy skarphet og flott bokeh. Et godt
valg til portretter, stilleben, motiver i svakt lys, og mye mer.

46°

Objektivkonstruksjon: 7 elementer i 6 grupper
Nærgrense: 0,45 m
Største gjengivelsesforhold: 1/6,8 x
Filterfatning: 52 mm

62°

47°

Et brukervennlig portrettobjektiv med fast brennvidde for både
FX- og DX-fotografer. Med rask blenderåpning på f/1,8 og ny
optisk design gir dette objektivet utrolige detaljer og flott bokeh
i form av et overraskende lett og kompakt objektiv. I tillegg gir
Silent Wave Motor (SWM) roligere og bedre AF. Det er ikke bare
for portretter – prøv det på forskjellige motiver og situasjoner.

Objektivkonstruksjon: 7 elementer i 6 grupper
Nærgrense: 0,45 m
Største gjengivelsesforhold: 1/6,7 x
Filterfatning: 58 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-47 / veske CL-1013

Objektivkonstruksjon: 6 elementer i 5 grupper
Nærgrense: 0,25 m
Største gjengivelsesforhold: 1/4,2 x
Filterfatning: 52 mm

AF-S NIKKOR 35 mm f/1.4G

28°30'

Objektivkonstruksjon: 9 elementer i 9 grupper
Nærgrense: 0,8 m
Største gjengivelsesforhold: 1/8,1 x
Filterfatning: 67 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-62 / veske CL-1015

©Toshiya Hagihara

Ekstra skarpt f/1,8 normalobjektiv for DX-brukere

AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1.8G

DX

AF NIKKOR 50 mm f/1.8D

Dette objektivet er optimalisert for
kameraer i DX-format. Det gir både den
høye skarpheten og den tiltalende
bakgrunnen du forventer av et lyssterkt
objektiv med fast brennvidde. Objektivet
er spesielt godt egnet for portretter.
Den store lysstyrken gir ekstra muligheter under dårlige lysforhold.
44°

Dette lette og kompakte objektivet
veier bare ca. 155 g. Det er lett å ta
med seg og er egnet for nesten alle
typer fotografering. Et superskarpt
objektiv som gir eksepsjonelt høy
bildekvalitet til en særdeles gunstig pris.
28°30'

46°

Objektivkonstruksjon: 8 elementer i 6 grupper
Nærgrense: 0,3 m
Største gjengivelsesforhold: 1/6,1 x
Filterfatning: 52 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-46 / veske CL-0913
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AF NIKKOR 85 mm f/1.8D

Objektivkonstruksjon: 6 elementer i 5 grupper
Nærgrense: 0,45 m
Største gjengivelsesforhold: 1/6,6 x
Filterfatning: 52 mm

: Asfæriske linseelementer

: ED-glasselementer

Et kompakt og brukervennlig objektiv
som gir høy bildekvalitet for pengene.
Bruksområdene er de samme som for
den mer lyssterke 1,4-modellen.
Største blenderåpning gir lyssterkt
søkerbilde og både oppløsning og
kontrast er av høy klasse, uansett
fokusavstand.
Objektivkonstruksjon: 6 elementer i 6 grupper
Nærgrense: 0,85 m
Største gjengivelsesforhold: 1/9,2 x
Filterfatning: 62 mm
Ekstrautstyr: Solblender HN-23

* Minste fokusavstand er avstanden fra kameraets fokusplanmerke til motivet.
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DC-objektiver som gir kreativ fokuskontroll

Superskarpt og utrolig lyssterkt teleobjektiv med VRII

AF DC-NIKKOR 105 mm f/2D

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

DC (defokuskontroll) gir deg kontroll over
hvor skarpt bakgrunnen i et bilde skal
gjengis. Med brennvidde 105 mm og
lysstyrke 2,0 er dette objektivet perfekt
til portretter. Gled deg over skarphet av
ypperste klasse og flott bokeh.

23° 20'

Objektivkonstruksjon: 6 elementer i 6 grupper
(pluss en beskyttelseslinse)
Nærgrense: 0,9 m
Største gjengivelsesforhold: 1/7,7 x
Filterfatning: 72 mm
Ekstrautstyr: Solblender (fastmontert)

Dette er et teleobjektiv utallige profesjonelle fotografer setter sin lit
til. Det har fanget mangt et stort øyeblikk innen idrett og teater, og
brukes til portrettfotografering i studio. ED-glasselementer – blant
annet et Super-ED-glass – kompenserer for kromatisk aberrasjon i
tillegg til at nanokrystallbelegget sikrer skarphet under krevende
lysforhold. Bildestabilisatoren (VRII) og en største blenderåpning på
f/2 gir deg store kreative muligheter.
12°20'

AF DC-NIKKOR 135 mm f/2D
I dette objektivet brukes samme DC
(defokuskontroll) som i 105 mm f/2 D,
men brennvidden på 135 mm gir større
rekkevidde. Objektivet er ideelt til tette
portretter der hodet fyller hele bildefeltet, samtidig som du kan fremheve
motivet med liten dybdeskarphet og får
fine muligheter i svakt lys.

Objektivkonstruksjon: 13 elementer i 9 grupper
Nærgrense: 1,9 m
Største gjengivelsesforhold: 1/8,1 x
Filterfatning: 52 mm
Ekstrautstyr: Solblender HK-31 / veske CL-L1

Det mest anerkjente teleobjektivet for profesjonell bruk

AF-S NIKKOR 300 mm f/2.8G ED VRII

AF-S NIKKOR 300 mm f/2.8G ED VRII

© Masakazu Watanabe

18°

Objektivkonstruksjon: 7 elementer i 6 grupper
(pluss en beskyttelseslinse)
Nærgrense: 1,1 m
Største gjengivelsesforhold: 1/7,1 x
Filterfatning: 72 mm
Ekstrautstyr: Solblender (fastmontert)

Middels langt teleobjektiv med høy bildekvalitet

Superteleobjektiver med VRII og nanokrystallbelegg

AF-S NIKKOR 400 mm f/2.8G ED VR

Dette anerkjente profesjonelle superteleobjektivet er omarbeidet
og har fått bildestabilisator (VRII) for å gjøre det mulig å ta bilder på
frihånd med opptil 4 trinn lengre lukkertider. Nanokrystallbelegget
reduserer skyggebilder og overstråling og bidrar til fantastisk skarphet
og fargegjengivelse. Det beste valget for fartsfylte sportsbilder.

AF NIKKOR 180 mm f/2.8D IF-ED

6°10'

Objektivkonstruksjon: 14 elementer i 11 grupper
(pluss en menisklinse for beskyttelse)
Nærgrense: 2,9 m (AF); 2,8 m (MF)
Største gjengivelsesforhold: 1/6,3 x (AF); 1/6,1 x (MF)
Filterfatning: 52 mm
Ekstrautstyr: Solblender HK-33 / veske CT-404

8°10'

Til et lyssterkt middels teleobjektiv å være, er dette objektivet utrolig
kompakt og enkelt å håndtere. Det bruker det anerkjente NIKKOR
ED-glasset for å kompensere for fargebrytningsfeil. Resultatet er
skarpe og kontrastrike bilder, selv på største blenderåpning, f/2,8.
For astrofotografer er dette et favorittobjektiv, som også er velegnet
for nærportretter, sportsbilder på kloss hold og bilder av teater
forestillinger.

Objektivkonstruksjon: 8 elementer i 6 grupper
Nærgrense: 1,5 m
Største gjengivelsesforhold: 1/6,6 x
Filterfatning: 72 mm
Ekstrautstyr: Solblender (fastmontert) / veske CL-38

Meniskglass for beskyttelse
Dette beskyttelsesglasset, som er eksklusivt for NIKKOR, er festet foran
på de lyssterke superteleobjektivene. Vanlig flatt beskyttelsesglass gjør
at innkommende lys reflekteres fra overflaten på bildesensoren eller
filmen, spesielt under sterke lyskilder som spotlight. Dette reflekteres
i sin tur i beskyttelsesglasset og resulterer i skyggebilder. NIKKORs
buede meniskglass reduserer dette dobbeltreflekterte lyset dramatisk
og gir klarere bilder med færre skyggebilder.
: Asfæriske linseelementer

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

Brukervennlig supertele

: ED-glasselementer

: Super ED-glass

Dette superteleobjektivet gir utrolig god bildegjengivelse. Lett og
robust konstruksjon med bildestabilisator (VRII) og nanokrystallbelegg
gjør at du har full kontroll i felten. Ideelt for motorsport, utendørs
sportsaktiviteter, dyreliv og annet.
5°

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

13°40'
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Objektivkonstruksjon: 11 elementer i 8 grupper
(pluss en menisklinse for beskyttelse)
Nærgrense: 2,3 m (AF); 2,2 m (MF)
Største gjengivelsesforhold: 1/6,4 x (AF) 1/6,1 x (MF)
Filterfatning: 52 mm
Ekstrautstyr: Solblender HK-30 / veske CL-L1

Lysstyrke f/2,8, bildestabilisator (VRII) og nanokrystallbelegg. Dette er
et objektiv som gir utrolig skarpe bilder og flott bokeh under krevende
forhold. Det lette og robuste huset i støpt magnesium gir den stabiliteten som trengs under profesjonell bruk. Dette er et allsidig objektiv
som er ideelt for alle typer supertelefotografering.

Dette objektivet gir ypperlig balanse
mellom størrelse og bildekvalitet og er
et ideelt superteleobjektiv til sportsog naturfotografering og til reiser. Det
fungerer også veldig bra til bilder på forholdsvis kort hold.
8°10'

Objektivkonstruksjon: 14 elementer i 11 grupper
(pluss en menisklinse for beskyttelse)
Nærgrense: 4 m (AF); 3,85 m (MF)
Største gjengivelsesforhold: 1/6,9 x (AF); 1/6,6 x (MF)
Filterfatning: 52 mm
Ekstrautstyr: Solblender HK-34 / veske CT-504

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

Dette ekstremt lange objektivet fanger motiver på lang avstand med
utrolig klarhet. En favoritt blant naturfotografer og sportsfotografer som
forlanger topp bildekvalitet og rask og sikker autofokus. Objektivet har
bildestabilisator (VRII), nanokrystallbelegg og en robust konstruksjon
som gjør at det tåler barske forhold.
4°10'

Objektivkonstruksjon: 10 elementer i 6 grupper
Nærgrense: 1,45 m
Største gjengivelsesforhold: 1/3,7 x
Filterfatning: 77 mm
Ekstrautstyr: Solblender (fastmontert) / veske CL-M2
* Minste fokusavstand er avstanden fra kameraets fokusplanmerke til motivet.

Objektivkonstruksjon: 15 elementer i 12 grupper
(pluss en menisklinse for beskyttelse)
Nærgrense: 5 m (AF); 4,8 m (MF)
Største gjengivelsesforhold: 1/7,4 x (AF); 1/7,1 x (MF)
Filterfatning: 52 mm
Ekstrautstyr: Solblender HK-35 / veske CT-607
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NIKKOR-OBJEKTIVER
FOR SPESIELLE FORMÅL

MAKROOBJEKTIVER

Disse optiske underverkene gjør det mulig å ta nærbilder i opptil naturlig størrelse. Enten du tar nærbilder, portretter
eller noe annet, får du fantastisk skarphet, flott bakgrunnsuskarphet og et enormt fokusområde: du kan velge alt fra
uendelig til 1:1, som er naturlig størrelse. Da er gjengivelsen på bildebrikken like stor som motivet.

Kompakt og brukervennlig DX Micro med utrolig skarphet

Allsidig makroobjektiv med høy bildekvalitet for DX-fotografer

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

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

Ikke la deg lure av navnet: Disse spesialobjektivene er ikke bare beregnet for spesielle anledninger.

DX

Et lett, kompakt og allsidig makroobjektiv som er et ypperlig supplement
til DX-kameraer. Du kan ta bilder i naturlig
størrelse (1 x), og 40 mm brennvidde er
anvendelig til mange typer motiver,
blant annet portretter. Et ypperlig Micro
NIKKOR for enhver DX-fotograf.

Denne kategorien består av makroobjektiver, fiskeøyeobjektiver og PC-objektiver (perspektivkontroll).
Hvert av objektivene gjengir verden på sin måte, og kan gi morsomme og kreative resultater.
For mange oppgaver er de dessuten uunnværlige.

DX

Objektivet er lett og kompakt og har
innebygd bildestabilisator (VRII) for å
unngå bevegelsesuskarphet med håndholdt kamera. Stor arbeidsavstand og
kontinuerlig autofokus fra uendelig til
naturlig størrelse (1 x). Gled deg over
skarpe bilder og tiltalende bakgrunns
uskarphet, enten du tar nærbilder,
portretter eller naturbilder, eller foto
graferer noe annet.
18°50'

38°50'

Objektivkonstruksjon: 9 elementer i 7 grupper
Korteste fokuseringsavstand: 0,163 m
Største gjengivelsesforhold: 1 x
Filterfatning: 52 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-61 / veske CL-0915

Objektivkonstruksjon: 14 elementer i 10 grupper
Nærgrense: 0,286 m
Største gjengivelsesforhold: 1 x
Filterfatning: 52 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-37 / veske CL-1018

Kompakt og allsidig standard makroobjektiv

Godt balansert makroobjektiv med VR

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

AF-S VR Micro-NIKKOR 105 mm f/2.8G IF-ED

Gir ekstra skarpe bilder i opptil naturlig
størrelse (1 x) på alle b
 lenderåpninger og
med en utrolig bokeh. Nanokrystallbelegget reduserer effektivt skyggebilder
og overstråling under vanskelige lysforhold, for eksempel i motlys. Dette
objektivet egner seg ikke bare til
nærbilder, men gir også førsteklasses
resultater på normale avstander. Ypperlig
til portretter på DX-formatet.

Dette middels lange makro-teleobjektivet
har bildestabilisator (VRII) for å unngå
bevegelsesuskarphet med håndholdt
kamera. Objektivet gir skarpe og naturtro
bilder, uansett motivtype. Den lange
brennvidden gir stor arbeidsavstand, noe
som er perfekt når du skal ta nærbilder
av blomster, insekter og andre småting
i naturen. Objektivet er også fint til portretter. Nanokrystallbelegget reduserer
skyggebilder og lysflekker effektivt.
23°20'

39°40'

Objektivkonstruksjon: 12 elementer i 9 grupper
Nærgrense: 0,185 m
Største gjengivelsesforhold: 1 x
Filterfatning: 62 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-42 / veske CL-1018

Objektivkonstruksjon: 14 elementer i 12 grupper
Nærgrense: 0,314 m
Største gjengivelsesforhold: 1 x
Filterfatning: 62 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-38 / veske CL-1020

Kraftig makro-teleobjektiv med stor arbeidsavstand

AF Micro-NIKKOR 60 mm f/2.8D
Populært objektiv som gir skarpe bilder
på alle avstander, fra uendelig til naturlig
størrelse (1 x). Ideelt for generelle
nærbilder, portretter, landskap, reklamemateriell og annet.

© Sonoe

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

Objektivkonstruksjon: 8 elementer i 7 grupper
Nærgrense: 0,219 m
Største gjengivelsesforhold: 1 x
Filterfatning: 62 mm

: Asfæriske linseelementer

Den lange arbeidsavstanden på 0,26 m
ved naturlig størrelse (1:1) gjør dette
objektivet ideelt til fotografering av
blomster, insekter og andre småting i
naturen uten å forstyrre dem. Et superskarpt makroobjektiv som også gir
førsteklasses resultater på vanlige
avstander.
12°20'

39°40'

Micro NIKKOR: Mye mer enn bare miniatyrbilder og portretter

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

: ED-glasselementer

Objektivkonstruksjon: 13 elementer i 8 grupper
Nærgrense: 0,5 m
Største gjengivelsesforhold: 1 x
Filterfatning: 62 mm
Ekstrautstyr: Veske CL-45
* Minste fokusavstand er avstanden fra kameraets fokusplanmerke til motivet.
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FISKEØYEOBJEKTIVER

Disse spesialobjektivene har ultravidvinkel som bøyer og vrir motivet ut mot kantene av bildet. Prøv å bruke
et fiskeøyeobjektiv med forskjellige synsvinkler på forskjellige motiver. Selv helt ordinære motiver kan bli til
ekstraordinære bilder!

PC-OBJEKTIVER /
PC-MAKROOBJEKTIVER

PC-funksjonene (perspektivkontroll) gjør disse objektivene til unike hjelpemidler for alle som er avhengig av å kontrollere
dybdeskarpheten og/eller linjene i bildet. Det vanligste bruksområdet for perspektivkontroll er arkitektur, der disse objektivene gjør det mulig å gjengi hus med rette linjer. Disse nye PC-objektivene har dessuten en funksjon som gjør at
du kan få praktisk talt ubegrenset dybdeskarphet. Dette er funksjoner som ellers bare er kjent fra storformatkameraer.

PC-E-objektiver: større frihet med perspektivkontroll

PC-E NIKKOR 24 mm f/3.5D ED

PC-E Micro NIKKOR 85 mm f/2.8D

Dette PC-objektivet med vidvinkel dekker en bildevinkel på 84 grader
og er utstyrt med funksjoner for skråstilling og forskyvning (tilt &
shift) og en +/- 90 graders dreiemekanisme. Ideelt for arkitektur- og
bybilder, generelle innendørsbilder og naturbilder. Automatisk
blenderstyring er mulig takket være den elektromagnetiske blenderen*. Nanokrystallbelegget reduserer skyggebilder og overstråling.

Dette er et PC-objektiv i kort telebrennvidde. Det har funksjoner for
skråstilling og forskyvning (tilt & shift), en +/- 90-graders dreiemekanisme og makrofunksjoner som gjør at du kan ta bilder i opptil 1/2x
naturlig størrelse (1:2). Et godt valg for portretter, naturbilder og
kommersielt arbeid. Automatisk blenderkontroll er mulig takket være
den elektromagnetiske blenderen*. Nanokrystallbelegg brukes for å
redusere skyggebilder og overstråling.

84°

28°30'

Objektivkonstruksjon: 13 elementer i 10 grupper
Nærgrense: 0,21 m
Største gjengivelsesforhold: 1/2,7 x
Filterfatning: 77 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-41 / veske CL-1120

PC-E Micro NIKKOR 45 mm f/2.8D ED
AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5 mm f/2.8G ED

Skarpt fiskeøyeobjektiv for dramatiske perspektiver.
Dekker FX-formatet.

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

AF Fisheye-NIKKOR 16 mm f/2.8D

Dette er et standard PC-objektiv med lysstyrke f/2,8 og makrofunksjoner som gjør at du kan ta bilder i opptil 1/2 x naturlig størrelse (1:2).
Objektivet er også utstyrt med funksjoner for skråstilling og forskyvning (tilt & shift) og en +/- 90-graders dreiemekanisme. Perfekt for
produktbilder, naturbilder og andre motiver som krever naturlig
perspektiv og kontroll med dybdeskarpheten. Automatisk blenderkontroll er mulig takket være den elektromagnetiske blenderen*. Nanokrystallbelegg brukes for å redusere skyggebilder og overstråling.
51°

Dette kompakte og lette fiskeøyeobjektivet er konstruert eksklusivt
for kameraer i DX-format. Bildevinkelen på 180 grader som fyller
hele bildefeltet, og de unike bøyeeffektene gjør at alle motiver får
nye dimensjoner gjennom søkeren. Alt du tar bilde av, ser morsomt
ut. Objektivet gir skarphet fra kant til kant, og du kommer så tett på
motivet som 3 cm fra objektivfronten.

Objektivkonstruksjon: 10 elementer i 7 grupper
Nærgrense: 0,14 m
Største gjengivelsesforhold: 1/5 x
Ekstrautstyr: Fastmontert solblender / veske CL-0715

: Asfæriske linseelementer

Dette eksepsjonelle NIKKOR-objektiver gir skarphet hele veien
fra uendelig til nærmotiv. Ultravidvinkelen skaper nærmest en endret virkelighet som gjør bildene dine vakre og dramatiske.
Fire bajonettfiltre festet bakpå objektivet gir mer kreative
filtereffekter.

PC-E NIKKOR 24 mm f/3.5D ED

© Yves Paternoster

Objektivkonstruksjon: 9 elementer i 8 grupper
Nærgrense: 0,253 m
Største gjengivelsesforhold: 1/2 x
Filterfatning: 77 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-43 / veske CL-1120

180°

180°
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* Tilgjengelig bare med kameraer som er kompatible med den elektromagnetiske blenderen
(Nikon D4, D3-serien, D800-serien, D700, D600, D300-serien, D7000, D90, D5100,
D5000, D3200, D3100 og D3000).
* Nikon D4 og D3-serien kan brukes uten begrensninger. Bruken kan imidlertid være
begrenset med andre modeller, og enkelte eldre kameraer kan være inkompatible.

© Cliff Mautner

Morsomt og kompakt fiskeøyeobjektiv for DX-fotografer

DX

Objektivkonstruksjon: 6 elementer i 5 grupper
Nærgrense: 0,39 m
Største gjengivelsesforhold: 1/2 x
Filterfatning: 77 mm
Ekstrautstyr: Solblender HB-22 / veske CL-1120

: ED-glasselementer

Objektivkonstruksjon: 8 elementer i 5 grupper
Nærgrense: 0,25 m
Største gjengivelsesforhold: 1/10 x
Ekstrautstyr: Fastmontert solblender / filter L37C, A2,
B2, O56

* Minste fokusavstand er avstanden fra kameraets fokusplanmerke til motivet.
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OBJEKTIVER MED MANUELL FOKUSERING
Denne kategorien består av åtte objektiver med fast brennvidde, inkludert to makroobjektiver.

Verdier i parentes gjelder når automatisk mellomring PK-13 eller PN-11 brukes.

Objektivkonstruksjon
[grupper/elementer]

Nærgrense [m]

Største
gjengivelsesforhold [x]

Filterfatning
[mm]

Solblender
(ekstrautstyr)

Objektivveske
(ekstrautstyr)

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

HN -2

CL- 0 815

Micro-NIKKOR 55
mm f/2.8 / automatisk
mellomring PK-13

5/6

0, 25
( 0, 2 25 )

1/ 2 (1)

52

HN - 3

CL- 0 915

HN - 3

CL- 0 915

Micro-NIKKOR 105
mm f/2.8 / automatisk
mellomring PN-11

9 /10

0,41
( 0, 37 )

1/ 2 (1/ 0, 8 8 )

52

HS -14

CL-1018
( CL- 3 8 )

Objektivkonstruksjon
[grupper/elementer]

Nærgrense [m]

Største
gjengivelsesforhold [x]

Filterfatning
[mm]

Solblender
(ekstrautstyr)

Objektivveske
(ekstrautstyr)

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

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

Objektivnavn

Objektivnavn

* Minste fokusavstand er avstanden fra kameraets fokusplanmerke til motivet. * Verdier i parentes gjelder når automatisk mellomring PK-13 eller PN-11 brukes.

EKSTRAUTSTYR
AF-S telekonvertere

Mellomringer

Telekonvertere øker den opprinnelige brennvidden til 2 x, 1,7 x eller 1,4 x når de festes mellom et AF-S/AF-I-objektiv og kamerahuset.

n Automatisk mellomring PK-11A, 12, 13

n Makroadapterring BR-2A/BR-5

De har en optisk ytelse som bevarer originalobjektivenes bildekvalitet, samtidig som signaloverføring støttes.

Disse mellomringene er beregnet på NIKKOR-objektiver med
AI-system (automatisk indeksering av største blenderåpning). Sju
forskjellige ringer er mulig ved bruk enkeltvis eller i kombinasjon.

Denne mellomringen kan monteres bak frem på objektivet, direkte
eller ved hjelp av belgutstyret. Ved fotografering med et større
gjengivelsesforhold enn 1 x (f.eks. 2:1) kan du oppnå enda bedre
resultat ved å montere ringen bak frem på objektivet. BR-2A er
kompatibel med objektiver med 52 mm filterfatning, og BR-5
(og BR-2A) med objektiver
med 62 mm filterfatning.

* Lysmåleren kan ikke brukes med kameraer som ikke har hendel for lysmålerkobling,
for eksempel F80 og F75.

n Adapterring BR-3
Denne adapteren konverterer bajonettfatningen på omvendt
monterte objektiver til gjengefatningen på 52 mm som brukes for
filtre og solblendere (HB-bajonettsolblendere kan ikke brukes).

PK-11A PK-12

AF-S telekonverter TC-20E III

AF-S telekonverter TC-17E II

AF-S telekonverter TC-14E II

Denne telekonverteren forlenger
brennvidden med 2 x og reduserer
lysstyrken med 2 blendertrinn.

Utvider brennvidden 1,7 x og reduserer
lysstyrken med 1,5 blendertrinn.

Utvider brennvidden 1,4 x og reduserer
lysstyrken med 1 blendertrinn.

Objektivkonstruksjon:
7 elementer i 5 grupper
Veske: CL-0715 (medfølger)

Objektivkonstruksjon:
7 elementer i 4 grupper
Veske: CL-0715 (medfølger)

Objektivkonstruksjon:
5 elementer i 5 grupper
Veske: CL-0715 (ekstrautstyr)

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: Autofokus kan ikke brukes.
*2: Autofokus med TC-20E III og TC-17E II kan ikke brukes med andre kameraer enn D4, D800serien og D600.
* Andre objektiver kan ikke brukes. Ikke monter andre objektiver, da de bakre linseelementene vil
berøre og eventuelt skade elementene i telekonverteren.
* Bildestabiliseringsfunksjonen fungerer med VR-objektiver (bildestabilisator) når de brukes med
følgende speilreflekskameraer fra Nikon: D4, D3-serien, D2-serien, D1-serien, D800-serien,
D700, D600, D300-serien, D200, D100, D7000, D90, D80, D70-serien, D5100, D5000, D3200,
D3100, D3000, D60, D50, D40-serien, F6, F5, F100, F80-serien, F75-serien, F65-serien.
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: Asfæriske linseelementer

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

*Når AF-S-telekonverter TC-17E II eller TC-14E II er brukt på Nikons digitale speilreflekskameraer
eller på F6, F5 eller F100, er det ikke sikkert brennvidden vises korrekt i opptaksinformasjonen,
avhengig av objektivet som er brukt.

BR-2 A

BR-3

Filtre/holdere
n Fargenøytralt filter

n Innstikkbart sirkulært polarisasjonsfilter

Dette filteret er velegnet som linsebeskyttelse og påvirker
ikke objektivets fargebalanse (synlig lysspekter). Antirefleks
behandlingen hindrer lysreflekser på innsiden av glasset.

Dette filteret er laget for teleobjektiver som er utstyrt med en
holder for innstikkbare filtre. Filteret reduserer lysreflekser og
får frem klarere farger, samtidig som det reduserer reflekser av
sollys fra vanndamp og støvpartikler i luften. Polarisasjonsfiltre
gjør også blåfargen på himmelen mørkere, uten at dette
påvirker kontrasten, slik at hovedmotivet fremheves. Ved
fargefotografering fjerner filteret fargeskjær forårsaket av
reflektert lys.

n Bløtfokus-filter
Gir bilder en litt myk, vakker uskarphetseffekt. Egnet for ulike
fotosituasjoner, for eksempel portrettfotografering.

Følgende AF-S- og AF-I NIKKOR-objektiver er kompatible med AF-S telekonvertere.

PK-13

n Sirkulært polarisasjonsfilter II
Polarisasjonsfiltre reduserer reflekser drastisk og gjør det mulig
å ta bilder direkte gjennom glass eller av vannmasser. Også
bilder av andre ikke-metalliske motiver som reflekterer lys, blir
bedre. Polarisasjonsfiltre fjerner lysreflekser fra damp og små
støvpartikler i luften, slik at blå himmel gjengis enda blåere.
Følgende objektiver kan ikke brukes:
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,
AF Zoom-NIKKOR 35–105 mm f/3.5–4.5 D IF
Når du bruker sirkulært polarisasjonsfilter II sammen med følgende objektiver, kan det
oppstå lett vignettering når du tar bilder på uendelig eller kort avstand:
NIKKOR 24 mm f/2, NIKKOR 28 mm f/2, PC NIKKOR 28 mm f/3.5 med maksimal forskyvning,
AF Zoom-NIKKOR 24–50 mm f/3.3–4.5 D, AF Zoom-NIKKOR 28–105 mm f/3.5–4.5 D IF

Solblendere
Solblendere reduserer strølys som kan redusere bildekvaliteten,
og minimerer skyggebilder og overstråling. De kan også brukes
som linsebeskyttere. Det finnes en solblender for alle typer
NIKKOR-objektiver. Solblenderne er
klassifisert etter materialer og hvordan
de monteres: HB (bajonett), HN (skrus
på), HK (skyves på), HS (klikkes på) og
HR (gummi skrus på).

n Bajonettfilter: ultrafiolett L37C
Dette filteret absorberer ultrafiolett lys og gir klare bilder med
høy kontrast. L37C har flerlagsbelegg som reduser reflekser. Kan
også brukes som linsebeskytter.
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NIKKOR-TEKNOLOGI
Nikons eksklusive objektivmerke NIKKOR er kjent for sin pålitelighet og skarphet og sin evne til å dekke fotografenes behov, enten de er
amatører eller profesjonelle. Målet er å skape verdens fineste optikk. Nikon arbeider etter svært strenge krav og tester sine produkter både
i laboratorier og i felten. Dette gir grunnlag for å utvikle teknologi som gjør NIKKOR-objektiver til det beste valget for alle typer stillbilder og
bevegelige bilder.

Bildestabilisator (VR): hindrer uskarphet og gir stabilt søkerbilde
NIKKOR-objektiver er utstyrt med et bildestabiliseringssystem
som sikrer skarphet ved å kompensere for kamerabevegelser
når du fotograferer i dårlig lys, med håndholdt teleobjektiv, eller
gjør frihåndsopptak av D-film. Informasjon om kamerabevegelser
fanges opp av VR-sensoren som er i konstant bevegelse inne i
VR-objektivet og justerer den optiske aksen i forhold til kameraets
bildesensor. Dette reduserer uskarphet i bilder og tilsvarer å
fotografere med lukkertider som er opptil tre eller fire trinn lenger
(VR eller VRII).*
* Avhengig av situasjon og fotograf

Bildesensor
Bevegelsesretning

VR-mekanisme

l Panoreringsdeteksjon for motiver i bevegelse
Noen ganger har du behov for å fremheve bevegelsen til et motiv.
For å gjøre denne effekten så tydelig som mulig, bruker Nikon en
funksjon for panoreringsdeteksjon som oppfatter kamerabevegelser og korrigerer uskarpheter automatisk. Når du for eksempel
panorerer horisontalt, korrigeres bare vertikal uskarphet.

AF-S NIKKOR-objektiv med SWM for stille autofokus

SWM

Compact SWM

l Aktiv modus for fotografering fra et kjøretøy i bevegelse
Med normalinnstilling tolker Nikons VR-funksjon både langsomme
og store kamerabevegelser som at du komponerer bildet på
nytt, og justerer tilsvarende for korreksjon av uskarpheter. Når du
derimot tar bilder fra en bil, en båt eller et helikopter i fart, eller
fra en annen bevegelig posisjon, kan objektivet i enkelte tilfeller
mistolke kamerabevegelser eller dine hensikter. Velg i så fall
aktiv modus* for å kompensere ytterligere og få et mer stabilt
søkerbilde, mindre vibrasjoner og dermed skarpere bilder.
* Aktiv modus brukes i noen VR-objektiver.

l Optimalisering i alle objektiver
Tenk deg at du bruker et makroobjektiv til å ta nærbilder av en
blomst, og at du står i en sammenkrøkt stilling. Dette er en
typisk fotosituasjon som bør ha sine egne VR-parametere, og
Nikon har derfor foretatt mer enn 10 000 opptak for å kunne
utarbeide unike algoritmer for hver enkelt VR-objektivtype.
Enda en grunn til at bildestabilisatoren er innebygd i objektivet.

Nanokrystallbelegg minimerer skyggebilder og
overstråling og gir klare bilder
Nanokrystallbelegget som brukes i NIKKORobjektiver har sin opprinnelse i Nikons arbeid
med teknologi for halvlederproduksjon.
Det er et antirefleksbelegg som har en
svært lav brytningsindeks med ekstra fine
krystallpartikler i nanostørrelse*. Disse
krystalliserte partiklene fjerner reflekser i
objektivet gjennom hele spekteret av synlige
lysbølger (380 til 780 nm). Dette har ikke
de begrensninger som kjennetegner vanlig
antirefleksbelegg og er langt mer effektivt.
Nanokrystallbelegget fjerner skyggebilder
forårsaket av rødt lys, noe som var svært
vanskelig i tidligere systemer, og reduserer
dessuten skyggebilder og strølys som
trenger diagonalt inn i objektivet.
Resultat: klarere bilder.
* Én nanometer tilsvarer en milliondel av en millimeter.

28

VR på

VR av

l Korreksjon av uskarphet i objektivet for å gjøre
søkerbildet klarere, basert på et dobbelt algoritmesystem
Nikons funksjon for bildestabilisering (VR) er innebygd i
objektivene. I motsetning til systemer hvor systemet er innebygd
i kamerahuset, flytter ikke kameraets sensor seg med VR. Dette gir
et mer stabilt søkerbilde og fjerner uskarpheten som du ellers ville
se i selve bildet. Stabilt søkerbilde gjør det enklere å komponere og
plassere fokuspunktet nøyaktig.
Når du ser gjennom søkeren over lengre tid på et bilde der all
uskarphet er korrigert, kan det hende at du begynner å føle deg
uvel, som om du var bilsyk. For å motvirke dette har Nikon utviklet
en algoritme som brukes når utløseren trykkes halvveis ned.
Den første algoritmen korrigerer uskarpheten ved et litt lavere nivå
enn vanlig. Når utløseren trykkes helt ned, aktiveres en annen
algoritme for å kompensere maksimalt for kamerabevegelser
under eksponering, og bildene blir skarpe.

Nikons originale autofokusmotor (SWM)
konverterer ultrasoniske bølger til rotasjons
energi som driver fokuseringsmotoren i
objektivet. De to typene SWM-objektiver
– ringtype og kompakt type – er valgt
spesielt for å samsvare med det enkelte
objektivs spesifikasjoner og design.
Alle AF-S NIKKOR-objektiver som bruker
SWM, har jevn, stillegående og behagelig
autofokus både for generelle opptak og i
ekstreme situasjoner, for eksempel
under sports- og naturfotografering.

VR-linseenhet

Reflektert lys
Innfallende lys

Vanlig
flerlagsbelegg
Objektiv

Uten belegg
Innfallende lys

Reflektert lys
Nanokrystallbelegg
Objektiv

Nanokrystallbelegg

ED-glass reduserer effektivt fargebrytningsfeil
ved høy forstørrelse
Nikon var den første kameraprodusenten
i verden som utviklet ED-glass (ekstra lav
spredning) som kunne minimere fargebrytningsfeil. Fenomenet er også kjent
Sekundærspekter
som kromatisk aberrasjon og går ut på
at lys av forskjellig farge brytes forskjellig
Normalt glass
og derfor ikke møtes i samme plan. EDglass med lav spredning kan også være
elementer med uregelmessig spredning,
for eksempel kalsiumfluoridkrystaller,
for å minimere sekundærspekteret. For
Sekundærspekter
objektiver som bruker vanlig optisk glass,
gjelder at jo lengre brennvidden er, desto
ED-glass
vanskeligere er det å korrigere brytningsfeilen som forårsaker fargefrynser. Nikons
ED-glass, som effektivt kompenserer for denne typen fargebrytningsfeil, brukes i en lang rekke NIKKOR teleobjektiver for å oppnå
høy skarphet. Nikon har også utviklet Super ED-glass som reduserer brytningsfeilene ytterligere. Du finner Super ED-glass i AF-S
NIKKOR 200 mm f/2G ED VRII.

Denne typen linser har ikke-kuleformet overflate på én eller begge
sidene av glasset for å fjerne visse typer linsefeil. Disse asfæriske
elementene er spesielt nyttige ved korreksjon av fortegning
i vidvinkelobjektiver. Slike fortegninger skyldes variasjoner i
bildeforstørrelsen, avhengig av avstanden fra den optiske aksen.
Asfæriske linseelementer korriger disse fortegningene gjennom
kontinuerlig endring av brytningsindeksen fra midten av linsen.
Nikons ingeniører har siden 1960-tallet utarbeidet designteorier
og linsebehandlingsteknikker for å finjustere den asfæriske linsen.
I 1968 ble OP Fisheye-NIKKOR 10 mm f/5.6 det første utskiftbare
speilrefleksobjektivet som fikk innebygde asfæriske linse
elementer. Siden den gang er asfæriske linser blitt en viktig del
av NIKKOR-objektivene, og hver ny versjon har forbedret kontrast
og oppløsning og mer kompakt design.

HRI-element (High Refractive Index –
høy brytningsindeks)

M/A-bryter for rask veksling fra AF til MF

Med en brytningsindeks på mer enn 2,0 kan ett enkelt HRI-element
skape virkninger på linje med det man får med flere normale
glasselementer, og det kan kompensere for både bildefeltkrumning
og sfærisk aberrasjon (kuleflatefeil). Derfor muliggjør HRI-linser
objektiver med høy optisk ytelse i et mer kompakt hus.

Med M/A kan du ganske enkelt vri en fokuseringsring for å bytte
fra automatisk til manuell fokusering praktisk talt uten forsinkelse.
Slik kan du bytte sømløst til manuell finfokusering mens du ser
gjennom søkeren.

A-M-bryter/ring/hendel

A/M-modus (automatisk prioritet, manuell)

En innebygd mekanisme i objektivhuset sørger for jevn manuell
fokusering – slik brukerne er vant til fra tradisjonelle objektiver
med manuell fokusering – ved å legge til riktig dreiemoment i
fokuseringsringen.

Med denne innstillingen kan du enkelt bytte fra
automatisk til manuell fokusering når du bruker
AF. Funksjonsbryterens følsomhet er imidlertid
endret for å forhindre plutselig og utilsiktet
veksling til manuell fokusering under opptak.

n Nikon antirefleksbehandling

n G-type NIKKOR-objektiver

n Innvendig fokusering

Nikons eksklusive flerlags objektivbelegg har høy
lysgjennomgang i et større bølgelengdeområde.
Selv for zoomobjektiver med mange glasselementer
reduserer dette beleggssystemet effektivt skygge
bilder og overstråling som kan oppstå i motlys, slik
at du får bilder med høy kontrast og rik toneskala.
Skyggebilder og lysskjær som skyldes interne
reflekser, spesielt i digitalkameraer, minimeres også
effektivt. Dette beleggsystemet brukes i dag i alle
NIKKOR-objektiver.

For denne typen objektiver blir blenderåpningen alltid
valgt fra kamerahuset, ettersom det ikke finnes noen
blenderring på selve objektivet. Disse objektivene
bruker D-signal for å overføre avstanden mellom
motiv og kamera til kamerahuset.

Med denne fokuseringsmetoden deles alle linse
elementene inn i en fremre, midtre og bakre gruppe,
der bare den midterste gruppen beveger seg under
fokusering.

n D-signal – registrering av avstandsinformasjon
“D” står for Distance (avstand). Informasjon om
avstand mellom motiv og kamera registreres med
en intern koder som er koblet til objektivets fokuseringsring. Informasjonen overføres deretter til kamerahuset for nøyaktig eksponeringskontroll i henhold
til 3D-Color matrisemåling II/III og i-TTL-balansert
utfyllingsblits. Alle objektiver i seriene AF, AF-S, PC
og PC-E har innebygd avstandssignal.

n Avrundet blender
Med en vanlig blender kan det oppstå uskarpe
polygonformede flekker på bilder som viser punkt
lyskilder, for eksempel gatelys eller julelys om natten.
En avrundet blender oppnås ved å bruke spesielle
blad som gir en tiltalende rund form til gjenstander
som ikke er i fokus.

Vanlig blender

(Fra venstre) Uten belegg, Nikon
antirefleksbehandling, nanokrystallbelegg

Asfæriske linser for effektiv korreksjon av
optiske feil

n Bakre fokusering
Med Nikons system for bakre fokusering (RF) er alle
linseelementene delt inn i bestemte linsegrupper,
der bare den bakre linsegruppen beveger seg under
fokusering.

n Nærkorreksjonssystem
Nærkorreksjonssystemet (CRC) er en av Nikons
viktigste nyskapninger innen fokusering, fordi det
gir topp bildekvalitet ved opptak på nært hold, og
du får større fokusområde. Med CRC konfigureres
linseelementene i en ”flytende element“-design, der
hver linsegruppe beveger seg uavhengig av de andre
for å fokusere.

Avrundet blender
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SPESIFIKASJONER
Objektivnavn

Objektiv
konstruksjon
[grupper/elementer]

Bildevinkel
med kameraer i
FX-format

Bildevinkel
med kameraer i
DX-format

Antall
blendere

Minste
blenderåpning

Nærgrense
[m] *1

Største
gjengivelsesforhold [x]

Vekt [g]

Dia. x lengde
(utstikk fra
objektivfatning)
[mm]

Filterfatning
[mm]

Type
objektivdeksel

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
82,5 x 90
98 x 131,5
82,5 x 125
82,5 x 106
82,5 x 82,5

77
77
—
77
77
77

Trykk på

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

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

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

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

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

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

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

485
755
265
205
420
565
830
900
465
545
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 120
83 x 133
78 x 82
78,5 x 82,5
84 x 103,5
83 x 114,5

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

Trykk på

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 (1495)*11
745
425
1300
1360 (1210)*11
3275

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

Trykk på

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
71,5 x 58,5
79 x 111
79 x 120
78,5 x 144
124 x 203,5
124 x 267,5
90 x 222,5
159,5 x 368
139,5 x 391
166 x 445

Gelatinfilter
62
77
52
67
52
52
67
52
58
52
58
52
77
67
62
72
72
72
52
52
77
52
52
52

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

Gelatinfilter
Festes på baksiden
52
62
62
52
62
62
77
77
77

Solblender *2

Objektivveske

HB-23 (medfølger)
HB-23 (medfølger)
Innebygd
HB-23 (medfølger)
HB-23 (medfølger)
HB-23 (medfølger)

CL-1118 (medfølger)
CL-S2 (ekstrautstyr)
CL-M3 (medfølger)
CL-1120 (medfølger)
CL-76 (medfølger)
CL-S2 (ekstrautstyr)

HB-39 (medfølger)
HB-31 (medfølger)
HB-45 (ekstrautstyr)
HB-45 (ekstrautstyr)
HB-32 (medfølger)
HB-35 (medfølger)
HB-58 (medfølger)
HB-40 (medfølger)
HB-63 (medfølger)
HB-25 (medfølger)
HB-53 (medfølger)
HB-50 (medfølger)

CL-1015 (medfølger)
CL-1120 (medfølger)
CL-0815 (ekstrautstyr)
CL-0815 (ekstrautstyr) *12
CL-1018 (medfølger)
CL-1018 (medfølger)
CL-1120 (medfølger)
CL-M3 (medfølger)
CL-1118 (medfølger)
CL-S2 (ekstrautstyr)
CL-1218 (medfølger)
CL-1120 (medfølger)

HB-37 (medfølger)
HB-34 (medfølger)
HB-57 (medfølger)
HB-48 (medfølger)
HB-36 (medfølger)
HB-26 (medfølger)
HB-7 (ekstrautstyr)
HB-24 (medfølger)
HK-30 (medfølger)

CL-0918 (medfølger)
CL-0815 (medfølger)
CL-1020 (medfølger)
CL-M2 (medfølger)
CL-1022 (medfølger)
CL-S4 (ekstrautstyr)
CL-43A (medfølger)
CL-M1 (medfølger)
CL-L2 (medfølger)

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

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

Innebygd
Innebygd
HB-61 (medfølger)
HB-42 (medfølger)
HN-22 (ekstrautstyr)
HB-37 (medfølger)
HB-38 (medfølger)
HN-30 (ekstrautstyr)
HB-41 (medfølger)
HB-43 (medfølger)
HB-22 (medfølger)

CL-0715 (medfølger)
CL-0715 (ekstrautstyr)
CL-0915 (medfølger)
CL-1018 (medfølger)
CL-0815 (ekstrautstyr)
CL-1018 (medfølger)
CL-1020 (medfølger)
CL-45 (medfølger)
CL-1120 (medfølger)
CL-1120 (medfølger)
CL-1120 (medfølger)

■ NIKKOR-OBJEKTIVER MED VIDVINKELZOOM [s.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
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

Trykk på
Innstikk
Trykk på
Trykk på
Trykk på

■ NIKKOR-OBJEKTIVER MED NORMALZOOM [s.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 DX NIKKOR 18-300 mm f/3.5-5.6G ED VR
AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2.8G ED
AF-S NIKKOR 24-85 mm f/3.5-4.5G ED VR
AF ZOOM-NIKKOR 24-85 mm f/2.8-4D IF
AF-S NIKKOR 24-120 mm f/4G ED VR
AF-S NIKKOR 28-300 mm f/3.5-5.6G ED VR

Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på

■ NIKKOR-OBJEKTIVER MED TELEZOOM [s.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 (svart, sølv)
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 (svart, sølv)
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

Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Innstikk

For seriene D5100, D5000, D3200,
D3100, D3000, D60 og D40 er autofokus
bare mulig med AF-S- og AF-Iobjektiver som har innebygd motor.
*1 Minste fokusavstand er avstanden fra
kameraets fokusplanmerke til motivet.
*2 Navnet på solblenderen angir typen:
HB (bajonett), HN (skrus på),
HK (skyves på), HS (klikkes på) og
HR (gummi, skrus på).
*3 Nummer i ( ) gjelder MF.
*4 Nummer i ( ) gjelder makroinnstilling.
*5 Nummer i ( ) gjelder makroinnstilling på
85 mm tele.
*6 Mellom 18 og 24 mm.
*7 På 35 mm.
*8 På 300 mm.
*9 Mellom 35 og 50 mm.
*10 Stativfeste medfølger.
*11 Nummer i ( ) er vekt uten stativfeste.
*12 Bruk CL-0715 i stedet hvis du bruker
solblenderen HB-33.
*13 Nærkorreksjonssystem (CRC).
*14 Bruk av forskyvning og/eller skråstilling
kan forårsake vignettering under visse
forhold.

■ NIKKOR-OBJEKTIVER MED FAST BRENNVIDDE [s.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 (svart, lysegrå)*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*9

Innstikk
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Innstikk
Innstikk
Trykk på
Innstikk
Innstikk
Innstikk

■ NIKKOR-OBJEKTIVER FOR SPESIELLE FORMÅL [s. 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

Innstikk
Innstikk
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Trykk på
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