ΦΑΚΟΙ NIKKOR

Απεριόριστες δυνατότητες απεικόνισης
Κάθε φωτογράφος είναι μοναδικός. Όποιες κι αν είναι οι ιδέες, η εμπειρία ή το δημιουργικό σας
όραμα, υπάρχει ένας φακός NIKKOR για να αξιοποιήσετε τις δυνατότητές σας. Βασιζόμενη στο
αίσθημα υπερηφάνειας και τη δεξιοτεχνία που έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια των 60 χρόνων
που κατασκευάζει τους φακούς NIKKOR F, η Nikon καλωσορίζει πλέον στην οικογένεια τη σειρά
NIKKOR Z. Μπορείτε να αναμένετε ευρύτερες δυνατότητες απεικόνισης από ποτέ, συνεχίζοντας
να απολαμβάνετε απαράμιλλη ευκρίνεια και αξιοπιστία. Απλώς σκεφτείτε τι θα μπορούσατε να
αποτυπώσετε με αυτές τις δύο σειρές.
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Ένα ιστορικό θρυλικής
απόδοσης — φακοί NIKKOR
Η Nikon ξεκίνησε την παραγωγή φακών με την επωνυμία NIKKOR το 1933 και από τότε
έχουν πωληθεί πάνω από 110 εκατομμύρια φακοί παγκοσμίως. Όλα αυτά τα χρόνια, η
απόλυτη δέσμευσή μας για ποιότητα και καινοτομία οδήγησε σε εντυπωσιακές εξελίξεις
στη φωτογραφική βιομηχανία. Για παράδειγμα, το 1967 η Nikon εισήγαγε τον NIKKOR
Auto 24mm f/2.8, ο οποίος περιελάμβανε το πρωτότυπο σύστημα διόρθωσης κοντινής
απόστασης (CRC), ενώ το 1968 άρχισε την παραγωγή ασφαιρικών φακών. Επιπρόσθετα,
η Nikon ανέπτυξε το γυάλινο στοιχείο ED (εξαιρετικά χαμηλής διασποράς), το οποίο
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον τηλεφακό NIKKOR 300 mm f/2,8 ED το 1971
και πλέον έχει ενσωματωθεί σε πολλούς άλλους φακούς NIKKOR. Το 2003, η Nikon
κυκλοφόρησε τον AF-S DX Zoom-NIKKOR 12-24mm f/4G IF-ED, τον πρώτο φακό που είχε
βελτιστοποιηθεί για τις ψηφιακές SLR με φορμά DX της Nikon στη σειρά DX NIKKOR. Αυτά
είναι μόνο μερικά από τα επιτεύγματα στο σχεδιασμό φακών, τα οποία δείχνουν τη θέση
της Nikon ως κορυφαίου κατασκευαστή επαγγελματικού φωτογραφικού εξοπλισμού. Στις
παρακάτω ενότητες παρέχονται τεχνικές πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να
κατανοήσετε πιο ολοκληρωμένα τον τρόπο με τον οποίο οι φακοί NIKKOR επιτυγχάνουν
ανώτερη απόδοση και αποτελούν κατά συνέπεια ιδανικούς συνεργάτες της Nikon SLR που
διαθέτετε.

Συνέχεια σε συνδυασμό με
καινοτομία — η μοντούρα F και η
μοντούρα Z της Nikon
Η πρώτη εμφάνιση της αρχικής Nikon F, το
1959, εισήγαγε αυτό που ίσως αποτελεί την πιο
σημαντική τεχνολογική καινοτομία της, την
υποδοχή φακού F της Nikon. Έκτοτε, η μοντούρα
έχει κληροδοτηθεί χωρίς καμία αλλαγή στη
βασική της κατασκευή, διασφαλίζοντας τη
διατήρηση της συμβατότητας με τους νέους
φακούς και παρέχοντας τη δυνατότητα
χρήσης της μεγάλης γκάμας φακών NIKKOR,
ακόμα και στις πιο πρόσφατες ψηφιακές SLR.
Ακριβώς όπως η μοντούρα F συμβάδιζε πάντα
με την πρόοδο στις τεχνολογίες απεικόνισης,
το νέο σύστημα μοντούρας Z θα συνεχίσει
να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για τη
δημιουργία πλουσιότερων εικόνων στο μέλλον.
Είναι βέβαιο ότι οι εκπληκτικές δυνατότητες της
μοντούρας Z θα εκτοξεύσουν την απεικόνιση σε
ακόμα υψηλότερα επίπεδα.

Εκεί όπου αρχίζουν όλα
— γυάλινα στοιχεία που
κατασκευάζονται από τη Nikon
Για τη δημιουργία των καλύτερων στοιχείων
φακών απαιτούνται τα πιο ποιοτικά γυάλινα
οπτικά στοιχεία. Η Nikon είναι ένας από τους
λίγους κατασκευαστές που σταθερά καλύπτει
όλα τα στάδια από την ανάπτυξη των γυάλινων
οπτικών στοιχείων έως την τελική κατασκευή
του φακού. Αυτό σημαίνει ότι η Nikon διαθέτει
διάφορες τεχνολογίες και τεχνογνωσία
που δεν έχουν άλλοι κατασκευαστές. Για
παράδειγμα, οι εγκαταστάσεις παραγωγής
γυάλινων οπτικών στοιχείων κατασκευάζονται,
συναρμολογούνται και ελέγχονται από
τη Nikon. Αυτές οι τεχνικές επιτρέπουν
τη βελτίωση των εγκαταστάσεων ώστε
να τηρούνται πάντοτε οι απαιτούμενες
προδιαγραφές της Nikon. Η κατασκευή
γυάλινων οπτικών στοιχείων είναι το πρώτο
βήμα στην παραγωγή των φακών NIKKOR
και σε καθένα από τα επόμενα βήματα
εκτελούνται επανειλημμένως αυστηροί

έλεγχοι και επιθεωρήσεις, εξασφαλίζοντας
την υψηλή ποιότητα μέσα από αυτές
τις διαδικασίες. Για παράδειγμα, όσον
αφορά την ακρίβεια, ο δείκτης διάθλασης
φτάνει εγγυημένα τα έξι δεκαδικά ψηφία
(μέγιστο). Είναι μόνο ένα παράδειγμα της
υψηλής ακρίβειας των μετρήσεων και των
προσεκτικών ελέγχων για τη διασφάλιση της
κορυφαίας ποιότητας, που επιτρέπει σε κάθε
χρήστη φακών NIKKOR να αποτυπώνει με
ασφάλεια τις πιο κρίσιμες στιγμές.

Σχεδιαστές φακών για
τους διάφορους τομείς —
προσφέροντας πρόσθετη αξία
Σε κάθε φάση της παραγωγής ενός φακού
υπάρχει επίβλεψη από μια ομάδα σχεδίασης
που προσδιορίζει τους απαιτούμενους
παράγοντες σε όλες τις ενότητες παραγωγής,
όπως τα μηχανικά, τα οπτικά και τα
ηλεκτρονικά μέρη και εμπλέκεται επίσης στις
τεχνολογίες παραγωγής. Συχνά επιδιώκεται
το άνετο κράτημα και η εργονομική αίσθηση
κατά τη χρήση, παράλληλα με την ταχύτητα
αυτόματης εστίασης και την αντοχή.
Η ελαφριά και μικρού μεγέθους σχεδίαση
συχνά αποτελεί μια ζωτική παράμετρο κατά
την ανάπτυξη ενός φακού. Για παράδειγμα,
όταν κυκλοφόρησε ο AF-S NIKKOR
24-70mm f/2.8E ED VR το 2015, σε
συνεργασία με σχεδιαστές από διάφορους
τομείς, η τελική σχεδίαση περιελάμβανε ένα
μικρών διαστάσεων, ισχυρό μοτέρ SWM,
σύστημα VR με τη μεγαλύτερη απόδοση
μεταξύ των φακών κανονικού zoom και
έλεγχο έκθεσης με εξαιρετική ακρίβεια,
διατηρώντας ωστόσο την υψηλή οπτική
απόδοση.

Η υψηλότερη ποιότητα, η οποία
επιδιώκεται κατά τις διαδικασίες
παραγωγής
Στην Tochigi Nikon, για τη διατήρηση
της κορυφαίας ποιότητας εκτελείται
μια μεγάλη ποικιλία εργασιών, από τον
ορισμό δεικτών για την αξιολόγηση της
παραγωγικότητας, έως την προσαρμογή των
διαδικασιών ανάλογα με τους
δείκτες για να εξασφαλίζεται η συνεχής
βελτίωση. Το εύρος αυτών των εργασιών
καλύπτει επίσης τις εργασίες των
συνδεδεμένων εταιρειών. Ορισμένες

φορές απαιτείται βελτίωση του ποσοστού
αποδεκτών προϊόντων από τα εργοστάσια
παραγωγής στο εξωτερικό. Το ποσοστό
αποδεκτών προϊόντων σχετίζεται άμεσα
με τις αισθητικές παραμέτρους όπως ο
εξωτερικός σχεδιασμός και η αίσθηση
κατά τη χρήση και αυτοί είναι παράγοντες
που βελτιώνονται στο χώρο παραγωγής. Η
συνολική βελτίωση της γενικής ποιότητας
μειώνοντας τα ελαττωματικά προϊόντα
εντός των διαδικασιών κατασκευής, έχει
ως αποτέλεσμα να φτάνουν στα χέρια των
καταναλωτών προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Αξιοπιστία, φακοί
κατασκευασμένοι για να
αντέχουν και στις πιο δύσκολες
συνθήκες
Κάθε φακός NIKKOR κατασκευάζεται
για να ανταποκρίνεται στις αυστηρές
απαιτήσεις των καταναλωτών. Το γυάλινο
οπτικό στοιχείο ελέγχεται λεπτομερώς
για να εξασφαλιστεί ότι δεν περιλαμβάνει
ατέλειες και μετά τη διαδικασία χύτευσης,
λείανσης, στιλβώματος και επίστρωσης,
προκύπτει ένα από τα γυάλινα στοιχεία
με την υψηλότερη ποιότητα. Μετά από
την ακριβή τοποθέτησή τους στα κυρίως
μέρη των φακών, τα στοιχεία φακού και οι
διατάξεις τους υποβάλλονται σε μεγάλη
σειρά δοκιμών και ελέγχων, όπως ανάλυση
της αντοχής τους στους κραδασμούς και στη
θερμοκρασία. Όλο αυτό επιτυγχάνεται χάρη
στη συγκεντρωμένη τεχνογνωσία μας που
έχει βελτιστοποιηθεί και έχει εφαρμοστεί
σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
Επιπρόσθετα με αυτούς τους αυστηρούς
ελέγχους, οι τεχνικοί της Nikon εγγυώνται
περαιτέρω την απόδοση του τελικού
προϊόντος με το σχολαστικό έλεγχο κάθε
λεπτομέρειας όλων των ολοκληρωμένων
φακών. Διεξάγουν ελέγχους για να
διασφαλίσουν τη μηχανική κατασκευή,
τα ηλεκτρονικά μέρη, την κίνηση AF, τους
μηχανισμούς zoom και διαφράγματος και
την ανάλυση του φακού. Τέλος, όλοι οι φακοί
NIKKOR υποβάλλονται επίσης σε εντατικούς
ελέγχους πριν την αποστολή τους από το
εργοστάσιο. Όλα αυτά εξασφαλίζουν ότι
κάθε φακός κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει,
δηλαδή παρέχει κορυφαία οπτική απόδοση
και αξιοπιστία που καθιστά τους φακούς
NIKKOR την κορυφαία επιλογή παγκοσμίως.

ΦΑΚΟΊ NIKKOR Z

ΦΑΚΟΊ NIKKOR Z

Σχεδιασμένοι αποκλειστικά για το
σύστημα μοντούρας Z της Nikon,
με μεγαλύτερη υποδοχή φακού
Οι φακοί NIKKOR Z υιοθετούν το σύστημα μοντούρας Z της
Nikon που διαθέτει εντελώς νέες προδιαγραφές, όπως η
μεγαλύτερη εσωτερική διάμετρος των 55 mm και η μικρή
απόσταση εστίασης των 16 mm. Αυτές οι προδιαγραφές
προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στη σχεδίαση του
φακού που επιτρέπει την επιδίωξη οπτικής απόδοσης νέων
διαστάσεων. Ενώ διευρύνουν σημαντικά τη γκάμα έκφρασης
της εικόνας, οι φακοί NIKKOR Z προσφέρουν αξιοσημείωτες
δυνατότητες ενσωματώνοντας τις παραδοσιακές οπτικές
τεχνολογίες που έχουν κληρονομηθεί από την σύλληψη
της φιλοσοφίας NIKKOR με τον δυναμισμό των συνεχώς
εξελισσόμενων τεχνολογιών της Nikon.

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S © Daniel Kordan

Οπτική απόδοση για την επόμενη γενιά:
φακός NIKKOR Z S-Line
Στη σειρά S-Line των φακών NIKKOR Z έχει καθιερωθεί πρόσφατα
πολύ υψηλότερο επίπεδο σχεδιαστικών προδιαγραφών και ποιοτικός
έλεγχος που είναι πολύ πιο αυστηρός ακόμα και από τα πρότυπα της
Nikon που έχουν καθιερωθεί εδώ και καιρό. Ο τίτλος S-Line αποδίδεται
μόνο σε φακούς που πληρούν αυτές τις πιο αυστηρές προδιαγραφές
για την αξιολόγηση διάφορων παραγόντων, όπως το διάγραμμα MTF,
τα χαρακτηριστικά bokeh και η απόδοση video. Όποιο μοντέλο και αν
επιλέξετε, κάθε φακός S-Line προσφέρει εκπληκτική οπτική απόδοση,
συμπεριλαμβανομένης εξαιρετικής ανάλυσης, που χαρίζει στους
φωτογράφους ενθουσιασμό και απόλυτα ικανοποιητικές εμπειρίες
λήψης.

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

Ο γρήγορος τυπικός φακός zoom επιτυγχάνεται με τη
μορφή ενός ιδανικού ευέλικτου φακού που προσφέρει
εντυπωσιακή απόδοση, ανεξάρτητα από τη σκηνή λήψης
Αξιοποιώντας τις τελευταίες οπτικές τεχνολογίες με παράλληλη
μεγιστοποίηση της υψηλής ευελιξίας της σχεδίασης του φακού,
επιτυγχάνεται ανώτερη οπτική απόδοση σε ένα ελαφρύ και compact
σώμα. Ενώ το μέγιστο διάφραγμα f/2,8 δημιουργεί εξαιρετικά εφέ bokeh,
το σύστημα πολλαπλής εστίασης συμβάλλει σε βελτιωμένη απόδοση
απεικόνισης σε κάθε απόσταση λήψης, διασφαλίζοντας παράλληλα
γρήγορη και ακριβή AF. Το πρόσφατα υιοθετημένο σύστημα ανακλαστικής
επίστρωσης ARNEO, επιτρέπει την αποτύπωση ευκρινών και καθαρών
εικόνων με ελάχιστα είδωλα και αντανακλάσεις, ακόμα και όταν η πηγή
φωτός περιέχεται στο κάδρο. Χάρη στην απαράμιλλη απόδοση και
ευελιξία, αυτός ο φακός αποτελεί την ιδανική επιλογή για τους ένθερμους
κατόχους φωτογραφικών μηχανών της σειράς Z.
FX

Κατασκευή φακού: 17 στοιχεία σε 15 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,38 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,22×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 82 mm
Αξεσουάρ: Σκίαστρο HB-86 / Θήκη CL-C2
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24 mm 84°
70 mm 34° 20'

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S © Ami Vitale
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ΦΑΚΟΊ NIKKOR Z

NIKKOR Z 14-30mm f/4 S © Jimmy McIntyre

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

Υπερ-ευρυγώνιος φακός zoom με δυνατότητα προσάρτησης φίλτρου, που προσφέρει φορητότητα, υψηλή
ποιότητα εικόνας και διευρυμένες δυνατότητες λήψης

Φορητός τυπικός φακός zoom υψηλής απόδοσης, με
κορυφαία απόδοση που μπορεί να μεταμορφώσει κάθε
σκηνή σε έργο τέχνης

Γρήγορος, ευρυγώνιος φακός, χρήσιμος σε μεγάλη
ποικιλία καταστάσεων, που προσφέρει ανώτερη
απόδοση ξεπερνώντας άλλους φακούς 35 mm f/1,8

Με τέσσερα γυάλινα στοιχεία ED και τέσσερα στοιχεία ασφαιρικού
φακού, αυτός ο υπερ-ευρυγώνιος φακός zoom παρέχει την ανώτερη
οπτική απόδοση που μπορούν να προσφέρουν μόνο οι φακοί S-Line,
συμπεριλαμβανομένης της κορυφαίας ανάλυσης που αναδεικνύει τις
πλήρεις δυνατότητες των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών που
διαθέτουν υψηλό αριθμό pixel, τόσο για φωτογραφίες όσο και για video.
Ενώ επιτυγχάνεται εξαιρετικά υψηλό επίπεδο οπτικής απόδοσης, χάρη
στον μηχανισμό συμπτυσσόμενου φακού, εξασφαλίζεται ευκολία κατά
τη μεταφορά και ελαφρύ σώμα, παρέχοντας αξιοσημείωτη ευελιξία για
ταχύτερη λήψη. Επίσης, ως ο πρώτος φακός 14 mm στον κόσμο*2 με
δυνατότητα προσάρτησης φίλτρου, επιτρέπει την πραγματοποίηση λήψεων
με πιο δημιουργικό και ενεργό τρόπο, με τη χρήση φίλτρων. Πρόκειται για
μια απαραίτητη προσθήκη στη σειρά Z, ιδανική για φυσικά τοπία, ταξίδια,
αστικά τοπία και video.

Η εξαιρετική οπτική απόδοση επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός γυάλινου
στοιχείου ED ασφαιρικού φακού, ενός γυάλινου στοιχείου ED και τριών
στοιχείων ασφαιρικού φακού. Με οπτική σχεδίαση που ελαχιστοποιεί
διάφορες παραμορφώσεις του φακού σε όλες τις αποστάσεις εστίασης,
ένα συχνά χρησιμοποιούμενο εύρος εστιακής απόστασης από 24 έως
70 mm και σταθερό μέγιστο διάφραγμα f/4 σε όλο το εύρος zoom, αυτός ο
φακός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευρεία ποικιλία τομέων και θεμάτων. Το
φαινόμενο αντανάκλασης φωτοστέφανου ελαχιστοποιείται αποτελεσματικά
ώστε να διασφαλίζεται μοναδική αναπαραγωγή σημείων φωτός στην
εικόνα, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για φακό zoom. Το εύκολο στη
μεταφορά και ελαφρύ σώμα διαθέτει μηχανισμό συμπτυσσόμενου φακού,
οδηγώντας σε υψηλή φορητότητα και κορυφαία δυνατότητα χειρισμού που
επιτρέπει την αξιόπιστη αποτύπωση πολύτιμων στιγμών.

Ενώ επιτυγχάνει αθόρυβο έλεγχο AF με υψηλή ταχύτητα και ακρίβεια
μέσω της υιοθέτησης ενός συστήματος πολλαπλής εστίασης, αυτός ο
φακός επιτυγχάνει κορυφαία απόδοση και μειώνει τις παραμορφώσεις
στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Η χρήση δύο γυάλινων στοιχείων ED
αντισταθμίζει αποτελεσματικά την αξονική χρωματική εκτροπή, ενώ τρία
στοιχεία ασφαιρικού φακού μειώνουν αποτελεσματικά το φαινόμενο
αντανάκλασης φωτοστέφανου για κορυφαία αναπαραγωγή σημείων
φωτός στην εικόνα από σημειακές πηγές φωτός στις περιφερειακές
περιοχές του κάδρου. Προσφέρει επίσης το απαλό και φυσικό bokeh που
μπορεί να προσφέρει μόνο ένας γρήγορος φακός.

Ένας γρήγορος φακός σταθερής εστιακής απόστασης
με κορυφαία δυνατότητα αναπαραγωγής που
επαναπροσδιορίζει τις αντιλήψεις για όσα μπορεί να
κάνει ένας φακός 50 mm f/1,8

NIKKOR Z 14-30mm f/4 S
*1

FX

Κατασκευή φακού: 14 στοιχεία σε 12 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,28 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,16×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 82 mm
Αξεσουάρ: Σκίαστρο HB-86 / Θήκη CL-C1
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NIKKOR Z 50mm f/1.8 S © Kenta Aminaka

14 mm 114°
30 mm 72°

FX

Κατασκευή φακού: 14 στοιχεία σε 11 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,3 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,3×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 72 mm
Αξεσουάρ: Σκίαστρο HB-85 / Θήκη CL-C1

*1 Best Mirrorless Wide Angle Zoom, TIPA World Awards 2019.
*2 Μεταξύ των εναλλάξιμων φακών που είναι συμβατοί με φορμά FX (πλήρες κάδρο) για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, διαθέσιμων στις 8 Ιανουαρίου 2019. Με βάση έρευνα της Nikon.

24 mm 84°
70 mm 34° 20'

FX

Η κορυφαία ισχύς ανάλυσης επιτρέπει την αναπαραγωγή ακόμα και
ανεπαίσθητων υφών σε ολόκληρο το κάδρο. Η αξονική χρωματική εκτροπή
μειώνεται αποτελεσματικά μέσω της χρήσης δύο γυάλινων στοιχείων ED,
ενώ τρία στοιχεία ασφαιρικού φακού αντισταθμίζουν αποτελεσματικά το
φαινόμενο αντανάκλασης φωτοστέφανου για κορυφαία αναπαραγωγή
σημείων φωτός από σημειακές πηγές φωτός, ακόμα και στο μέγιστο
διάφραγμα. Το φυσικό και όμορφο bokeh που μπορεί να επιτύχει μόνο ένας
γρήγορος φακός, παρέχεται ακόμα και σε μικρές αποστάσεις εστίασης.
Επιπρόσθετα, ένα ισχυρός, πρόσφατα κατασκευασμένος μηχανισμός
stepping motor επιτρέπει τον εξαιρετικά αθόρυβο και ακριβή έλεγχο της
AF για λήψη φωτογραφιών και video.

FX

63°

Κατασκευή φακού: 11 στοιχεία σε 9 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,25 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,19×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 62 mm
Αξεσουάρ: Σκίαστρο HB-89 / Θήκη CL-C1

47°

Κατασκευή φακού: 12 στοιχεία σε 9 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,4 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,15×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 62 mm
Αξεσουάρ: Σκίαστρο HB-90 / Θήκη CL-C1
: Στοιχεία ασφαιρικού φακού

: Γυάλινα στοιχεία φακού ED

: Γυάλινο στοιχείο ED ασφαιρικού φακού
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Ε Υ Ρ Υ ΓΩ Ν Ι Ο Ι ΦΑ ΚΟ Ι
ZOOM NIKKOR F
Αυτή η μοναδική σειρά ευρυγώνιων φακών zoom εμπλουτίζει τις φωτογραφίες σας με μεγαλύτερο βάθος πεδίου,
μικρότερες αποστάσεις λειτουργίας και πιο εντυπωσιακές προοπτικές. Με πολλούς διαφορετικούς συνδυασμούς

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΈΑΣ ΜΟΝΤΟΎΡΑΣ FTZ

εστιακών αποστάσεων και διαφραγμάτων, για κάθε τσέπη ή φωτογραφική μηχανή, οι φακοί NIKKOR προσδίδουν
στις φωτογραφίες σας την ευκρίνεια και τη λεπτομέρεια που τους αξίζει. Δοκιμάστε διαφορετικές οπτικές γωνίες ή
πλησιάστε περισσότερο τα θέματά σας αλλάζοντας το εύρος zoom, και γρήγορα θα ανακαλύψετε μια νέα προσέγγιση
στην ευρυγώνια φωτογράφιση.

AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED + Προσαρμογέας μοντούρας FTZ © Lafugue Logos

Η ατομική έκφραση της εκτενούς σειράς
φακών NIKKOR F συνεχίζει να λάμπει φωτεινά
με τις φωτογραφικές μηχανές mirrorless της Nikon
Ο προσαρμογέας μοντούρας FTZ επιτρέπει στους μακροχρόνιους χρήστες φωτογραφικών μηχανών
D-SLR της Nikon, να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τους φακούς NIKKOR F που ήδη έχουν με το
νέο σύστημα μοντούρας Z για φωτογραφικές μηχανές mirrorless. Η δυνατότητα λήψης με AE είναι
διαθέσιμη με συνολικό αριθμό περ. 360 τύπων φακού NIKKOR F από τον τύπο AI και μετά, ενώ η λήψη
με AF/AE είναι διαθέσιμη με περισσότερους από 90 τύπους φακών AF-P/AF-S/AF-I.

n Υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά
Τα υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά υποδεικνύονται από σημεία ελέγχου (3), τα μη υποστηριζόμενα από παύλες (—).
Λειτουργία
AF

CPU
CPU

Χειροκίνητη εστίαση

Χωρίς
CPU

Αυτόματη εστίαση

Φακός
AF-S τύπου G, E και D,
AF-P τύπου G και E,
AF-I τύπου D

3

Λειτουργία εστίασης
MF (με
ηλεκτρονική
αναζήτηση
εύρους)

Λειτουργία λήψης
MF

AUTO, P, S

A, M

Λειτουργία
μέτρησης

3

3

3

3

3

3

AF τύπου G και D

—

3

Άλλοι φακοί AF

—

—

Σειρά PC-E NIKKOR,
PC NIKKOR 19mm f/4E ED

—

—

PC Micro 85mm f/2.8D

—

Φακοί AI-P
AI-, AI-Modified
Φακοί σειράς NIKKOR ή
Nikon E

—
—

*Μόνο στη λειτουργία Μ.
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Προσαρμογέας

• Διασφαλίζεται ποιότητα εικόνας και απόδοση AF/AE ισοδύναμη με τη χρήση φακών NIKKOR F με φωτογραφικές μηχανές D-SLR της Nikon.
μοντούρας FTZ
• Η VR στη φωτογραφική μηχανή Z 7 και Ζ 6 είναι διαθέσιμη όταν συνδέεται φακός CPU NIKKOR F χωρίς ενσωματωμένη λειτουργία VR.
• Τα κινητά μέρη και άλλα τμήματα σφραγίζονται αποτελεσματικά για να βελτιωθεί η απόδοση της ανθεκτικότητας στη σκόνη και τα σταγονίδια, σε επίπεδο ισοδύναμο των Z 7 και Z 6.
• Η εξωτερική εμφάνιση είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ταιριάζει με τους φακούς NIKKOR τύπου G που δεν έχουν δακτύλιο διαφράγματος.
• Το ελαφρύ σώμα επιτυγχάνεται χωρίς συμβιβασμό στην ανθεκτικότητα, με χρήση κράματος μαγνησίου για το κυρίως σώμα και την υποδοχή τριπόδου.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

—

3

—

3*

3

—

3

3

3

3

—

3

—

3

3

n Σχετικά με την ενσωματωμένη απόσβεση κραδασμών
(VR) κατά τη χρήση φακών NIKKOR F
• Η ενσωματωμένη VR είναι διαθέσιμη με φακούς CPU. Εάν ο φακός
είναι εξοπλισμένος με VR, το χαρακτηριστικό VR του φακού μπορεί
να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με την ενσωματωμένη VR (που
ισχύει μόνο για την περιστροφική κίνηση γύρω από τον άξονα
πρόνευσης).
Η επιλογή που ενεργοποιείται με τον διακόπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης VR του φακού, έχει προτεραιότητα έναντι της
επιλογής που γίνεται με τη φωτογραφική μηχανή.
• Όταν χρησιμοποιείται φακός CPU NIKKOR F χωρίς ενσωματωμένη
VR, είναι διαθέσιμη η ενσωματωμένη VR (3 αξόνων).
• Όταν χρησιμοποιείται ενσωματωμένη VR με φακούς χωρίς
CPU, ρυθμίστε την εστιακή απόσταση των φακών με την
επιλογή [Δεδομένα φακού χωρίς CPU] στο μενού ρύθμισης της
φωτογραφικής μηχανής.
• Σημειώστε ότι ανάλογα με τον φακό, η ενσωματωμένη VR μπορεί
να προκαλέσει μείωση στον περιφερειακό φωτισμό ή άλλη
αποτυχία παραγωγής των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

[Σημείωση]
Η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους ίσως δεν λειτουργεί όπως αναμένεται και ίσως απαιτηθεί μικρορύθμιση της αυτόματης εστίασης για την εξασφάλιση των επιθυμητών αποτελεσμάτων με ορισμένους
φακούς. Επιπλέον, ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, η αυτόματη εστίαση ίσως αποτύχει να παραγάγει τα επιθυμητά αποτελέσματα με τους ακόλουθους φακούς. Επαναλάβετε τη λειτουργία αυτόματης
εστίασης μέχρι να γίνει αυτόματη εστίαση στο θέμα ή εστιάστε με χειροκίνητη εστίαση.
• AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II • AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED • AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR

© Daniel Dohlus

Μοναδικές οπτικές γωνίες για
εντυπωσιακά αποτελέσματα

AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR
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Υπερευρυγώνιος φακός zoom που παρέχει εξαιρετική
έκφραση της εικόνας

Ένα αριστούργημα οπτικής τεχνολογίας: μέγιστο εύρος
στα 14 mm με σταθερό f/2,8

Ευκρινής, υπερ-ευρυγώνιος φακός zoom με VR

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

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

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

DX

Αυτός ο εξαιρετικά φορητός φακός zoom φέρνει τους χρήστες φορμά DX
σε επαφή με τον κόσμο των πραγματικά υπερευρυγώνιων λήψεων. Ο
φακός διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό stepping motor που συμβάλλει
στην αθόρυβη και ομαλή λειτουργία AF. Η πιο πρόσφατη οπτική σχεδίαση
που περιλαμβάνει τρία στοιχεία ασφαιρικού φακού αποδίδει κορυφαία
ποιότητα εικόνας. Η ενσωματωμένη λειτουργία απόσβεσης κραδασμών
(VR) προσφέρει ένα εφέ ισοδύναμο με ταχύτητα κλείστρου κατά 3,5 στοπ*
μεγαλύτερη.

Με μέγιστο σταθερό διάφραγμα f/2,8, αυτός ο βραβευμένος
επαγγελματικός φακός παρέχει ευκρίνεια σε ολόκληρο το κάδρο. Η
νανοκρυσταλλική επίστρωση και τα γυάλινα στοιχεία ED εξασφαλίζουν
ασυναγώνιστη αντίθεση, ακόμα και σε συνθήκες οπισθοφωτισμού. Αυτό το
ανθεκτικό και αξιόπιστο γυάλινο στοιχείο αποτελεί απαραίτητο εξοπλισμό
όλων των επαγγελματιών φωτογράφων σε ολόκληρη την υφήλιο.

Αυτός ο ευέλικτος υπερ-ευρυγώνιος φακός zoom καλύπτει ένα ιδιαίτερα
ευρύ πεδίο εφαρμογών, καθώς διαθέτει σύστημα απόσβεσης κραδασμών
(VR) που παρέχει εφέ ισοδύναμο με 2,5 στοπ*. Χάρη σε αυτό το εφέ οι
εικόνες που τραβιούνται σε εσωτερικούς χώρους, σε νυχτερινές σκηνές
με λήψη στο χέρι και σε χαμηλότερες ταχύτητες κλείστρου είναι καθαρές,
χωρίς θάμπωμα. Ιδανικός για χρήση σε ταξίδια και για ντοκιμαντέρ.
* Με βάση το πρότυπο CIPA. Η τιμή αυτή επιτυγχάνεται όταν συνδέεται σε μια ψηφιακή φωτογραφική
μηχανή SLR φορμά FX και το zoom ορίζεται στη μέγιστη θέση τηλεφωτογραφίας.

* Με βάση το πρότυπο CIPA. Η τιμή αυτή επιτυγχάνεται όταν συνδέεται σε μια ψηφιακή
φωτογραφική μηχανή SLR με φορμά DX και το zoom ορίζεται στη μέγιστη θέση τηλεφωτογραφίας.
10 mm 109°
20 mm 70°

16 mm 107°
35 mm 63°

14 mm 114°
24 mm 84°

Κατασκευή φακού: 14 στοιχεία σε 11 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,22 m.
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,17×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 72 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-81 / Θήκη CL-1015

Κατασκευή φακού: 14 στοιχεία σε 11 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,28 m (σε 18–24 mm)
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,14×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: Δεν προσαρτάται φίλτρο
Αξεσουάρ: Σκίαστρο ενσωματωμένο στο φακό / Θήκη CL-M3

Υπερ-ευρυγώνιοι φακοί zoom για δυναμικές προοπτικές

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

DX

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

AF-S DX Zoom-NIKKOR 12-24mm f/4G IF-ED
Μια ιδιαίτερα δημοφιλής επιλογή για ευρυγώνιες
φωτογραφίσεις σε ακραίες συνθήκες. Το
σταθερό διάφραγμα εξασφαλίζει σταθερή
έκθεση σε όλο το εύρος zoom. Ιδανικός για
φωτογράφιση της εξωτερικής όψης μεγάλων
κτιρίων, στενών εσωτερικών χώρων και αχανών
φυσικών τοπίων.

Κατασκευή φακού: 17 στοιχεία σε 12 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,28 m (σε 20–28 mm)
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,24×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-23 / Θήκη CL-1120

Διάσημος επαγγελματικός ευρυγώνιος φακός zoom

Μικρός και πρακτικός ευρυγώνιος φακός zoom

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

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

Χάρη στο μέγιστο σταθερό διάφραγμα f/2,8,
αυτός ο φακός καλύπτει το βέλτιστο δυνατό
εύρος για αποστολές ευρυγώνιων λήψεων.
Το γυάλινο στοιχείο εξασφαλίζει ευκρινείς
φωτογραφίες υψηλής αντίθεσης σε
ολόκληρο το εύρος zoom. Ένας εξαιρετικά
αξιόπιστος επαγγελματικός φακός.

17 mm 104°
35 mm 62°
12 mm 99°
24 mm 61°

Εξερευνήστε τις ακραίες πτυχές της φωτογραφίας χάρη στην υπερευρυγώνια κάλυψη αυτού του πρακτικού φακού zoom. Με αυτόν τον φακό
με το ευρύτερο στην κατηγορία του άκρο, 10 mm, που καλύπτει γωνία
προβολής 109°, μπορείτε να αποτυπώσετε εντυπωσιακές προοπτικές
που προσδίδουν δημιουργικό ύφος στη φωτογραφία σας. Η δυνατότητα
κοντινών λήψεων και η ελαχιστοποιημένη παραμόρφωση είναι δύο ακόμη
ελκυστικά χαρακτηριστικά αυτού του φακού.

Κατασκευή φακού: 11 στοιχεία σε 7 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,3 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,12×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-23 / Θήκη CL-S2 (προαιρετικά)

Κατασκευή φακού: 13 στοιχεία σε 10 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,28 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,21×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-23 / Θήκη CL-76

Καθώς διαθέτει κάλυψη γωνίας προβολής 100° στα 18 mm, αυτός ο
compact και ελαφρύς φακός zoom σάς παρέχει εξαιρετική φορητότητα. Το
οπτικό σύστημα διαθέτει ενσωματωμένα δύο γυάλινα στοιχεία ED και τρία
στοιχεία ασφαιρικού φακού προκειμένου να μεγιστοποιεί την απόδοση
των φωτογραφικών μηχανών D-SLR με μεγάλο αριθμό pixel.

18 mm 100°
35 mm 63°

10 mm 109°
24 mm 61°

Κατασκευή φακού: 12 στοιχεία σε 8 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,28 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,19×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-66 / Θήκη CL-1118

Κατασκευή φακού: 14 στοιχεία σε 9 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,24 m (AF); 0,22 m (MF)
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,19×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-23 / Θήκη CL-1118

: Στοιχεία ασφαιρικού φακού
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: Γυάλινα στοιχεία ED
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Α Π ΛΟ Ι ΦΑ ΚΟ Ι
ZOOM NIKKOR F

Φακός κανονικού zoom με κορυφαία απεικόνιση και υψηλή
φορητότητα

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

DX

Πρακτικός τυπικός φακός zoom με VR και εξαιρετικά
ευρεία κάλυψη

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

DX

Αυτή η αξιόλογη σειρά φακών έχει σχεδιαστεί για πολλές διαφορετικές σκηνές και θέματα. Οποιονδήποτε
φακό, μικρό και πρακτικό ή εξελιγμένο και με πολλές δυνατότητες, επιλέξετε από αυτή τη σειρά ευέλικτων
και φορητών φακών, οι απλοί φακοί zoom θα αποτελέσουν απαραίτητο στοιχείο στις φωτογραφίσεις σας.
Επιλέξτε το φακό που ανταποκρίνεται καλύτερα στο επίπεδο ικανοτήτων και τις δημιουργικές αναζητήσεις σας.

Εντυπωσιακά ελαφρύς φακός κανονικού zoom 5× με μέγιστο διάφραγμα
f/2,8 στη μέγιστη ευρυγώνια θέση. Σε αυτόν το φακό υψηλής απόδοσης
υιοθετούνται οι τελευταίες τεχνολογίες όπως νανοκρυσταλλική επίστρωση,
επίστρωση φθορίου και ηλεκτρομαγνητικό διάφραγμα, όλα για πρώτη φορά
σε φακούς φορμά DX. Η λειτουργία απόσβεσης κραδασμών (VR) προσφέρει
ένα εφέ ισοδύναμο με ταχύτητα κλείστρου κατά 4,0 στοπ υψηλότερη* στην
κανονική λειτουργία. Η εξαιρετική απόδοση και κορυφαία φορητότητα που
εξασφαλίζει, χαρίζει αυθεντικές λήψεις κατά τα ταξίδια σας.

Ο πιο εξισορροπημένος και ευέλικτος τυπικός φακός zoom για
ενθουσιώδεις χρήστες φωτογραφικών μηχανών με φορμά DX, με κάλυψη
zoom 5,3x που ξεκινάει από γωνία προβολής 83° στα 16 mm. Μοναδική
ευκρίνεια, compact σώμα και σύστημα απόσβεσης κραδασμών (VR) με
εφέ ισοδύναμο με 3,5 στοπ*, για σταθερότερες λήψεις και περισσότερες
ευκαιρίες φωτογράφισης – από καθημερινά στιγμιότυπα μέχρι ταξιδιωτικά
φωτορεπορτάζ.

16 mm 83°
85 mm 18°50’

16 mm 83°
80 mm 20°

Κατασκευή φακού: 17 στοιχεία σε 13 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,35 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,22×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 72 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-75 / Θήκη CL-1218
(προαιρετικά)

Κατασκευή φακού: 17 στοιχεία σε 11 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,38 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,21×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 67 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-39 / Θήκη CL-1015

Φακοί κανονικού zoom AF-P με μηχανισμό stepping motor

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

DX

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

DX

(σε σύμπτυξη)

Αυτός ο compact και ελαφρύς φακός κανονικού zoom 3,1x επιτυγχάνει
τη γρήγορη και αθόρυβη λειτουργία AF μέσω της χρήσης μηχανισμού
stepping motor για τη λειτουργία AF. Περιλαμβάνονται δύο στοιχεία
ασφαιρικού φακού που ελαχιστοποιούν τις παραμορφώσεις του φακού
για βελτιωμένη ποιότητα εικόνας. Το σύστημα απόσβεσης κραδασμών
(VR) προσφέρει ένα εφέ ισοδύναμο με ταχύτητα κλείστρου κατά 4 στοπ*
υψηλότερη. Ορισμένες λειτουργίες φακού μπορούν να ρυθμιστούν μέσω
της φωτογραφικής μηχανής.

© Andrew Hancock

Ενσωματώνοντας έναν μηχανισμό stepping motor για τη λειτουργία AF,
αυτός ο compact και ελαφρύς φακός κανονικού zoom 3,1× επιτυγχάνει
γρήγορη και αθόρυβη λειτουργία AF. Περιλαμβάνονται δύο στοιχεία
ασφαιρικού φακού που εξασφαλίζουν κορυφαία οπτική απόδοση
με ελάχιστες παραμορφώσεις του φακού. Καθώς χρησιμοποιούν ένα
σύστημα ρυθμίσεων με τα μενού της φωτογραφικής μηχανής, ορισμένες
ρυθμίσεις φακού μπορούν να γίνουν στη φωτογραφική μηχανή.

18 mm 76°
55 mm 28°50’

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

Αδράξτε κάθε ευκαιρία για
φωτογραφία με δυναμική κάλυψη zoom
14

(σε σύμπτυξη)

Κατασκευή φακού: 12 στοιχεία σε 9 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,25 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,38×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 55 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-N106 (προαιρετικά) /
Θήκη CL-0815 (προαιρετικά)

18 mm 76°
55 mm 28°50’

(σε σύμπτυξη)

: Στοιχεία ασφαιρικού φακού

Κατασκευή φακού: 12 στοιχεία σε 9 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,25 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,38×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 55 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-N106 (προαιρετικά) /
Θήκη CL-0815 (προαιρετικά)

: Γυάλινα στοιχεία ED

* Με βάση το πρότυπο CIPA. Η τιμή αυτή επιτυγχάνεται στις εξής περιπτώσεις: όταν φακοί με φορμά DX συνδέονται σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή SLR με φορμά DX, όταν φακοί συμβατοί με
φορμά FX συνδέονται σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή SLR με φορμά FX και όταν φακοί zoom ορίζονται στη μέγιστη θέση τηλεφωτογραφίας.
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Γρήγορος τυπικός φακός zoom f/2,8 για κορυφαία
ποιότητα εικόνας

Πρακτικοί τυπικοί φακοί zoom με ποιότητα NIKKOR

Compact και ελαφριά σχεδίαση, πανίσχυρο zoom με
λειτουργία απόσβεσης κραδασμών (VR)

Ευκρινείς και προσιτοί τυπικοί φακοί zoom

AF-S DX Zoom-NIKKOR 17-55mm f/2.8G IF-ED DX

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR DX

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

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

Μια εξαιρετική επιλογή για μερικές επιπλέον
δυνατότητες τηλεφακού. Αυτός ο ισχυρός
τυπικός φακός με zoom περίπου 5,8x, επιτρέπει
τη λήψη των περισσότερων θεμάτων με
έναν μόνο φακό. Το σύστημα απόσβεσης
κραδασμών (VR), που παρέχει εφέ ισοδύναμο
με 3,5 στοπ*, επιτυγχάνει σταθερότερες
λήψεις σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και σε
περίπτωση φωτογράφισης με τηλεφακό.

Αυτός ο φακός διαθέτει compact και ελαφρύ
σώμα, καθώς και δυνατότητα πανίσχυρου
zoom (περίπου 16,7x). Τα τρία στοιχεία ED
και τα τρία στοιχεία ασφαιρικού φακού
διασφαλίζουν κορυφαία οπτική απόδοση.
Η λειτουργία απόσβεσης κραδασμών (VR)
προσφέρει ένα εφέ ισοδύναμο με ταχύτητα
κλείστρου κατά 4 στοπ υψηλότερη*. Αυτός
ο πανίσχυρος φακός zoom είναι ιδανικός για
λήψη διαφορετικών θεμάτων με έναν μόνο
φακό.

Αυτός ο φακός DX ενδείκνυται για
συγκλονιστική ευκρίνεια και όμορφο θαμπό
φόντο (bokeh). Η υψηλή ανάλυσή του
αποδίδει εντυπωσιακές εικόνες, από κοντινές
λήψεις έως το άπειρο, που ικανοποιούν τις
προσδοκίες επαγγελματιών σε αποστολή
καθώς και επίδοξων φωτογράφων με υψηλό
αίσθημα σεβασμού για την ποιότητα της
εικόνας.
17 mm 79°
55 mm 28°50’

18 mm 76°
105 mm 15°20’

Κατασκευή φακού: 15 στοιχεία σε 11 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,45 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,20×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 67 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-32 / Θήκη CL-1018

Κατασκευή φακού: 14 στοιχεία σε 10 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,36 m (σε 35 mm)
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,20×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-31 / Θήκη CL-1120

Εντυπωσιακά compact και ελαφρύς τυπικός φακός zoom
με φορμά DX

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

(σε σύμπτυξη)

DX

Η χρήση μηχανισμού συμπτυσσόμενου
φακού επέτρεψε τη δημιουργία ενός compact
προϊόντος μικρού βάρους. Η οπτική σχεδίαση
υψηλής απόδοσης που ενσωματώνει ένα
στοιχείο ασφαιρικού φακού παρέχει εικόνες
υψηλής ανάλυσης σε όλο το εύρος zoom.
Η ενσωματωμένη λειτουργία απόσβεσης
κραδασμών (VR) προσφέρει ένα εφέ
ισοδύναμο με ταχύτητα κλείστρου κατά
4 στοπ υψηλότερη*. Τώρα μπορείτε να
πλησιάσετε το θέμα σας χάρη στην ελάχιστη
απόσταση εστίασης των 0,25 m.

: Aspherical lens elements

(σε σύμπτυξη)

Κατασκευή φακού: 11 στοιχεία σε 8 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,28 m (AF); 0,25 m (MF)
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,30× (AF); 0,36× (MF)
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 52 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-45 (προαιρετικά) / Θήκη CL0815 (προαιρετικά)

DX

Το ισχυρό, περίπου 7,8x zoom αυτού του φακού
καλύπτει ευρύ φάσμα εστιακών αποστάσεων,
από ευρυγώνιες λήψεις έως τηλεφωτογραφίες.
Έξοχη οπτική απόδοση που επιτυγχάνει εικόνες
υψηλής ευκρίνειας όταν συνδυάζεται με
φωτογραφικές μηχανές με μεγάλο αριθμό pixel.
Το ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης κραδασμών (VR) που παρέχει εφέ
ισοδύναμο με 4,0 στοπ* αντισταθμίζει αποτελεσματικά τις συνέπειες από
το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής. Αυτός ο φακός είναι ιδανικός για
λήψεις διαφόρων σκηνών της καθημερινής ζωής ή για τα ταξίδια, καθώς
εξαλείφει την ανάγκη για μεταφορά πολλών φακών.

18 mm 76°
55 mm 28°50’

: ED glass elements

Κατασκευή φακού: 17 στοιχεία σε 12 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,45 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,23×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 67 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-32 (προαιρετικά) /
Θήκη CL-1018

AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II DX
Ένας φακός για κάθε περίσταση. Αυτός
ο απίστευτα ευέλικτος φακός διαθέτει δυναμική
κάλυψη zoom περίπου 11x, ξεκινώντας από την
πιο ευρεία γωνία προβολής των 76° και φτάνοντας
μέχρι τη μέγιστη γωνία τηλεφακού των 8°.
Διαθέτει επίσης σύστημα απόσβεσης κραδασμών
(VR) με εφέ ισοδύναμο με 3,5 στοπ* για ακόμα περισσότερες δυνατότητες.
Ιδανικός για ταξίδια με ελαφριές αποσκευές.

18 mm 76°
200 mm 8°

Κατασκευή φακού: 16 στοιχεία σε 12 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,5 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,22×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 72 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-35 / Θήκη CL-1018

AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR © Kenta Aminaka
: Στοιχεία ασφαιρικού φακού

: Γυάλινα στοιχεία ED

* Με βάση το πρότυπο CIPA. Η τιμή αυτή επιτυγχάνεται στις εξής περιπτώσεις: όταν φακοί με φορμά DX συνδέονται σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή SLR με φορμά DX, όταν φακοί συμβατοί με
φορμά FX συνδέονται σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή SLR με φορμά FX και όταν φακοί zoom ορίζονται στη μέγιστη θέση τηλεφωτογραφίας.
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Κατασκευή φακού: 16 στοιχεία σε 12 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,48 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,29×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 67 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-39 (προαιρετικά) /
Θήκη CL-1018

Κατασκευή φακού: 16 στοιχεία σε 11 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,38 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,22×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 72 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-63 / Θήκη CL-1118

Φορμά DX, πανίσχυρος φακός zoom 16,7× με απόσβεση
κραδασμών (VR)

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR DX
Παρά την πρωτοποριακή δυνατότητα zoom
περίπου 16,7x, αυτός ο φακός προσφέρει
σταθερή ποιότητα εικόνας σε όλη την γκάμα
των θεμάτων που καλύπτει. Εφικτές είναι
ακόμη και οι λήψεις στο χέρι στα 300 mm
υπερ-τηλεφακού, χάρη στην ενσωματωμένη
λειτουργία απόσβεσης κραδασμών (VR),
που παρέχει εφέ ισοδύναμο με 3,5 στοπ*.
Απολαύστε μια πραγματικά ολοκληρωμένη
απόδοση του φακού, που είναι ιδανικός για
ταξίδια και εκδηλώσεις.

18 mm 76°
55 mm 28°50’

: Aspherical lens elements

24 mm 84°
85 mm 28°30’

18 mm 76°
300 mm 5°20’

Ευέλικτος ισχυρός φακός zoom με εκθαμβωτική ποιότητα
εικόνας

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

Ένας εξαιρετικός compact φακός τυπικής
χρήσης που αποδίδει πολύ καλά με τις
εύχρηστες φωτογραφικές μηχανές με
φορμά FX. Καθώς καλύπτει τις συχνότερα
χρησιμοποιούμενες τιμές εύρους zoom, αυτός
ο ευέλικτος φακός μπορεί να χειριστεί μεγάλη
γκάμα θεμάτων, όπως τοπία, εσωτερικούς
χώρους, πορτραίτα και αυθόρμητα
στιγμιότυπα. Η λειτουργία απόσβεσης κραδασμών (VR) με εφέ ισοδύναμο
με 4,0 στοπ*, βελτιώνει τις δυνατότητες λήψης στο χέρι, ανοίγοντας το
δρόμο για πολλές νέες ευκαιρίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

18 mm 76°
300 mm 5°20’

AF Zoom-NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF
Αυτός ο φακός καλύπτει το εύρος zoom
που χρησιμοποιείται συχνότερα και παρέχει
μοναδικό συνδυασμό καλής ανάλυσης και
ομαλής διαβάθμισης τόνων. Στα μοναδικά
πλεονεκτήματά του εντάσσεται και η
δυνατότητα λήψης macro AF μέχρι 1/2x.
24 mm 84°
85 mm 28°30’

Κατασκευή φακού: 15 στοιχεία σε 11 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,5 m (0,21 m σε macro)
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,17× (0,50× σε 85 mm σε macro)
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 72 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-25 / Θήκη CL-S2 (προαιρετικά)

Κατασκευή φακού: 19 στοιχεία σε 14 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,45 m (σε 300 mm)
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,31×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-58 / Θήκη CL-1120

Πρακτικός τυπικός φακός zoom με λειτουργία VR και
νανοκρυσταλλική επίστρωση

Ευέλικτος ισχυρός φακός zoom 11× με VR

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

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

Αυτός ο ευέλικτος φακός 5x zoom παρέχει
εκπληκτική ποιότητα εικόνας ανεξαρτήτως
διαφράγματος ή εστιακής απόστασης, ενώ
η νανοκρυσταλλική επίστρωση μειώνει τα
είδωλα και την αντανάκλαση. Το σώμα του
φακού είναι εντυπωσιακά λεπτό και compact,
παρότι διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα
απόσβεσης κραδασμών (VR) που παρέχει εφέ ισοδύναμο με 3,5 στοπ*.
Ένας τυπικός φακός zoom εξαιρετικής χρησιμότητας και αξίας για χρήστες
του φορμά FX.

24 mm 84°
120 mm 20°20’

Κατασκευή φακού: 17 στοιχεία σε 13 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,45 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,23×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-53 / Θήκη CL-1218

Ένας ισχυρός φακός zoom που έχει
βελτιστοποιηθεί για χρήση με φωτογραφικές
μηχανές φορμά FX. Ο συγκεκριμένος φακός
προσφέρει εξαιρετική ευκρίνεια για ένα
τόσο ευρύ πεδίο zoom ενώ παράλληλα
διατηρεί διάφραγμα f/5,6 στο άκρο του
τηλεφακού. Το ενσωματωμένο σύστημα
απόσβεσης κραδασμών (VR) αντισταθμίζει
το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής για
έως και 3,5 στοπ*. Ένας εξαιρετικά ευέλικτος
φακός zoom ιδανικός για ταξίδια και άλλες
εξωτερικές εφαρμογές.
28 mm 75°
300 mm 8°10’

Κατασκευή φακού: 19 στοιχεία σε 14 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,5 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,31×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-50 / Θήκη CL-1120
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Τ Η Λ Ε ΦΑ ΚΟ Ι
ZOOM NIKKOR F

Οι τηλεφακοί zoom μπορούν να διευρύνουν σημαντικά τις δυνατότητες δημιουργίας και σύνθεσης. Χάρη
στις μεγάλες εστιακές αποστάσεις τους, το σχετικά μικρό βάθος πεδίου και το εντυπωσιακό εφέ συμπίεσης
τηλεφωτογραφιών μπορείτε να αποτυπώνετε ποικιλία θεμάτων με αποτελέσματα που λίγοι φωτογραφικοί
φακοί μπορούν να σας εξασφαλίσουν. Επιπλέον, πολλοί από αυτούς τους φακούς διαθέτουν σύστημα
απόσβεσης κραδασμών (VR) για έλεγχο του κουνήματος της φωτογραφικής μηχανής και, επομένως,
ευκρινέστερες τηλεφωτογραφίες.

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

© Kate Hopewell-Smith

Υψηλής απόδοσης, γρήγορος φακός κανονικού zoom με
γυάλινο στοιχείο ED ασφαιρικού φακού

Εξαιρετικά αξιόπιστος και λειτουργικά ισορροπημένος
τυπικός φακός zoom

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

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

Φακός κανονικού zoom 2,9× με VR και μέγιστο σταθερό διάφραγμα
f/2,8. Χρησιμοποιεί γυάλινο στοιχείο ED ασφαιρικού φακού, για πρώτη
φορά σε φακούς NIKKOR, γυάλινα στοιχεία φακού ED και HRI καθώς και
νανοκρυσταλλική επίστρωση με την οποία επιτυγχάνεται κορυφαία οπτική
απόδοση, που χαρίζει εικόνες υψηλής ανάλυσης με φυσικό εφέ θαμπώματος.
Η προηγμένη λειτουργία απόσβεσης κραδασμών (VR) προσφέρει ένα εφέ
ισοδύναμο με ταχύτητα κλείστρου κατά 4,0 στοπ υψηλότερη*. Εξασφαλίζεται
υψηλότερη ταχύτητα και AF μεγαλύτερης ακρίβειας, ενώ επιτυγχάνεται
σταθερός έλεγχος της αυτόματης έκθεσης ακόμη και κατά τις συνεχείς
λήψεις υψηλής ταχύτητας, χάρη στη χρήση μηχανισμού ηλεκτρομαγνητικού
διαφράγματος. Στο μπροστινό άκρο και στο πίσω μέρος του φακού έχει
εφαρμοστεί επίστρωση φθορίου για εύκολη συντήρηση. Το εξαιρετικά
ανθεκτικό σώμα έχει σχεδιαστεί για να αντέχει ακόμη και στα πιο απαιτητικά
περιβάλλοντα επαγγελματικών λήψεων, διατηρώντας παράλληλα κορυφαία
λειτουργικότητα και άνετο κράτημα.

Με σταθερό διάφραγμα f/2,8, το γυάλινο στοιχείο NIKKOR σε αυτόν το
φακό παρέχει καλή ανάλυση και φυσική αναπαραγωγή. Ενδείκνυται
για φωτογραφικές μηχανές φορμά FX και για τους μεγαλύτερους
αισθητήρες τους. Επιπλέον, η νανοκρυσταλλική επίστρωση συμβάλλει
στην αποτελεσματική μείωση ειδώλων και λάμψεων σε συνθήκες έντονου
φωτισμού, όπως οπισθοφωτισμού. Έχει αγαπηθεί για την αξιοπιστία και τη
συνολική ποιότητα εικόνας που αποδίδει, και αποτελεί διαχρονική επιλογή
για τους επαγγελματίες λάτρεις της φωτογραφίας.
24 mm 84°
70 mm 34°20’

© Jaanus Ree

Κατασκευή φακού: 15 στοιχεία σε 11 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,38 m (σε 35-50 mm)
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,26×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-40 / Θήκη CL-M3

24 mm 84°
70 mm 34°20’

Κατασκευή φακού: 20 στοιχεία σε 16 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,38 m (σε 35–50 mm),
0,41 m (σε 24, 28, 70 mm)
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,28×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 82 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-74 / Θήκη CL-M3

: Στοιχεία ασφαιρικού φακού

: Γυάλινα στοιχεία ED

: Ασφαιρικά γυάλινα στοιχεία ED
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* Με βάση το πρότυπο CIPA. Η τιμή αυτή επιτυγχάνεται στις εξής περιπτώσεις: όταν φακοί με φορμά
DX συνδέονται σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή SLR με φορμά DX, όταν φακοί συμβατοί με
φορμά FX συνδέονται σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή SLR με φορμά FX και όταν φακοί zoom
ορίζονται στη μέγιστη θέση τηλεφωτογραφίας.

Αδράξτε τη σωστή στιγμή και
αποτυπώστε τη δράση από απόσταση

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR
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Τηλεφακός zoom με μηχανισμό συμπτυσσόμενου φακού

Πρακτικό zoom για ευκρινή λήψη με υπερ-τηλεφακό

AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II DX

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

Καθώς περιλαμβάνει εύρος εστιακής
απόστασης 55-200 mm και μέγιστο
διάφραγμα f/4-5,6, αυτός ο τηλεφακός
zoom είναι εξοπλισμένος με μηχανισμό
συμπτυσσόμενου φακού στο κυρίως σώμα
του φακού, προκειμένου να έχει εξαιρετικά
compact μέγεθος. Η λειτουργία απόσβεσης
κραδασμών (VR) προσφέρει ένα εφέ
ισοδύναμο με ταχύτητα κλείστρου κατά
4,0 στοπ υψηλότερη*. Η χρήση γυάλινου
στοιχείου ED εξασφαλίζει κορυφαία οπτική
απόδοση με ελάχιστη χρωματική εκτροπή.

55 mm 28°50’
200 mm 8°

Κατασκευή φακού: 13 στοιχεία σε 9 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 1,1 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,23×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 52 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-37 (προαιρετικά) /
Θήκη CL-0915 (προαιρετικά)

DX

Με αυτό τον πρακτικό φακό zoom οι χρήστες
του φορμά DX μπορούν να επιτύχουν λήψεις
έως υπερ-τηλεφακού 300 mm, αλλά και
ευκρινέστερες λήψεις με εξαιρετική ευκολία,
χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης
κραδασμών (VR), που παρέχει εφέ ισοδύναμο με
3,0 στοπ*. Επιπλέον, ο νέος φακός HRI (Υψηλού
Δείκτη Διάθλασης), ο πρώτος για τη σειρά
φακών NIKKOR, εξασφαλίζει καθαρές εικόνες
υψηλής αντίθεσης ανεξαρτήτως διαφράγματος
και εστιακής απόστασης, και αυτό είναι ένα από
τα στοιχεία που συμβάλλουν στην επίτευξη του
τόσο μικρού μεγέθους του σώματος του φακού.
Ιδανικός για ταξίδια και εκδηλώσεις.
55 mm 28°50’
300 mm 5°20’

Κατασκευή φακού: 17 στοιχεία σε 11 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 1,4 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,27×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 58 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-57 / Θήκη CL-1020

Εξαιρετικά βελτιωμένοι:
οι απαραίτητοι τηλεφακοί zoom για έναν επαγγελματία

Προσιτός τηλεφακός zoom AF-P

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

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

Αυτός ο τηλεφακός zoom, που μπορεί να μεταφερθεί οπουδήποτε, είναι
εξαιρετικά χρήσιμος για ευρεία γκάμα γενικών σεναρίων λήψης, όπως
σπορ και στιγμιότυπα. Η νανοκρυσταλλική του επίστρωση μειώνει
αποτελεσματικά τα διπλά είδωλα και την αντανάκλαση, ενώ η λειτουργία
απόσβεσης κραδασμών (VR) υψηλής απόδοσης ελαχιστοποιεί τις
επιπτώσεις από το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής, επιτρέποντάς
σας να τραβάτε φωτογραφίες με ταχύτητα κλείστρου περίπου κατά
4,0 στοπ* υψηλότερη. Η δυνατότητα κοντινών λήψεων αποτελεί πρόσθετο
πλεονέκτημα.

Αυτός ο φακός επιτυγχάνει εξαιρετική ισορροπία της ποιότητας εικόνας,
της απόδοσης και της φορητότητας. Η πιο πρόσφατη τεχνολογία οπτικής
σχεδίασης ενσωματώνει ένα γυάλινο στοιχείο ED και παρέχει εικόνες
υψηλής ανάλυσης σε όλο το εύρος zoom. Στο ενσωματωμένο σύστημα
VR (ισοδύναμο με αύξηση κατά 4,5 στοπ*) περιλαμβάνεται η λειτουργία
Sport (Σπορ) που είναι εξαιρετικά αποτελεσματική κατά τη φωτογράφιση
κινούμενων θεμάτων. Επιτυγχάνεται σταθερός έλεγχος AE χάρη στη χρήση
μηχανισμού ηλεκτρομαγνητικού διαφράγματος.

70 mm 34°20’
200 mm 12°20’

Κατασκευή φακού: 20 στοιχεία σε 14 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 1,0 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,27×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 67 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-60 / θήκη CL-1225 /
δακτύλιος ανάρτησης σε τρίποδο RT-1 (προαιρετικά)

Ευέλικτος και αξιόπιστος γρήγορος τηλεφακός zoom για
επαγγελματική χρήση

70 mm 34°20’
300 mm 8°10'

Κατασκευή φακού: 18 στοιχεία σε 14 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 1,2 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,25×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 67 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-82 / Θήκη CL-1022

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

Αυτός ο γρήγορος τηλεφακός zoom f/2,8 είναι ιδιαίτερα ελαφρύς και
δίνει τη δυνατότητα εξαιρετικά ευέλικτων λήψεων σε διάφορες συνθήκες.
Τα κινούμενα μέρη και άλλα σημεία του είναι στεγανοποιημένα για τη
μεγιστοποίηση της ανθεκτικότητας στη σκόνη και τα σταγονίδια. Η ακόμη
πιο ενισχυμένη οπτική απόδοση επιτυγχάνεται με ένα νέο σχεδιασμένο
οπτικό σύστημα, καθώς και με τη χρήση στοιχείων φακού με φθορίτη,
γυαλί ED, στοιχείων φακού τύπου HRI, αλλά και τη νανοκρυσταλλική
επίστρωση που διαθέτει. Το σύστημα απόσβεσης κραδασμών (VR) παρέχει
ένα εφέ ισοδύναμο με ταχύτητα κλείστρου κατά 4,0 στοπ* υψηλότερη
στην κανονική λειτουργία και περιλαμβάνει επίσης λειτουργία «Sport»
και βελτιωμένη απόδοση αμέσως μετά την ενεργοποίηση. Η απόδοση
του μηχανισμού AF καθώς και της παρακολούθησης AF έχουν βελτιωθεί
και επιτυγχάνεται σταθερός έλεγχος AE χάρη στη χρήση μηχανισμού
ηλεκτρομαγνητικού διαφράγματος. Η μικρότερη ελάχιστη απόσταση
εστίασης και ο αυξημένος μέγιστος λόγος αναπαραγωγής εξασφαλίζουν
φωτογραφική έκφραση που μοιάζει με τις κοντινές λήψεις. Η ομαλή
λειτουργία εξασφαλίζεται χάρη στο καλά ισορροπημένο και άνετο
κράτημα καθώς και τα τέσσερα κουμπιά λειτουργίας εστίασης.

70 mm 34°20’
200 mm 12°20’

Κατασκευή φακού: 22 στοιχεία σε 18 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 1,1 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,21×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-78 / Θήκη CL-M2

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

* Με βάση το πρότυπο CIPA. Η τιμή αυτή επιτυγχάνεται στις εξής περιπτώσεις: όταν φακοί με φορμά
DX συνδέονται σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή SLR με φορμά DX, όταν φακοί συμβατοί
με φορμά FX συνδέονται σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή SLR με φορμά FX και όταν φακοί
zoom ορίζονται στη μέγιστη θέση τηλεφωτογραφίας.
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: Γυάλινα στοιχεία ED

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

: Στοιχεία φθορίτη
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Τηλεφακοί zoom AF-P με γυαλί ED

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

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

Ενσωματώνοντας έναν μηχανισμό stepping motor για τη λειτουργία AF,
αυτός ο compact και ελαφρύς τηλεφακός zoom 4,3× επιτυγχάνει γρήγορη
και αθόρυβη λειτουργία AF. Χρησιμοποιείται ένα γυάλινο στοιχείο ED για
να παρέχονται εικόνες υψηλής ποιότητας, ελαχιστοποιώντας τη χρωματική
εκτροπή. Το ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης κραδασμών (VR)
προσφέρει ένα εφέ ισοδύναμο με ταχύτητα κλείστρου κατά 4,0 στοπ*
υψηλότερη. Ορισμένες λειτουργίες φακού μπορούν να ρυθμιστούν μέσω
της φωτογραφικής μηχανής.

Compact και ελαφρύς, αυτός ο τηλεφακός zoom 4,3× εξασφαλίζει τη
γρήγορη και αθόρυβη λειτουργία AF. Η χρήση ενός γυάλινου στοιχείου ED
εξασφαλίζει εικόνες υψηλής ποιότητας, ελαχιστοποιώντας τη χρωματική
εκτροπή. Ορισμένες λειτουργίες φακού μπορούν να ρυθμιστούν μέσω της
φωτογραφικής μηχανής.

70 mm 22°50’
300 mm 5°20’

DX

70 mm 22°50’
300 mm 5°20’

Κατασκευή φακού: 14 στοιχεία σε 10 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 1,1 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,22×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 58 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-77 (προαιρετικά) /
Θήκη CL-1020 (προαιρετικά)

Κατασκευή φακού: 14 στοιχεία σε 10 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 1,1 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,22×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 58 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-77 (προαιρετικά) /
Θήκη CL-1020 (προαιρετικά)

Μικρός και πρακτικός τηλεφακός zoom με ισχυρές
δυνατότητες εστιακής απόστασης 300 mm

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

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

Σταθερό διάφραγμα f/2,8 με εξαιρετικό οπτικό σύστημα και
όμορφο θαμπό φόντο (bokeh)

Φακος zoom μεγάλου εύρους με δυνατότητα VR 400 mm

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

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

Αυτός ο φακός zoom υψηλής απόδοσης διαθέτει σταθερό διάφραγμα f/2,8
σε ολόκληρο το εύρος zoom για λήψεις τηλεφωτογραφιών με υπέροχο
θαμπό φόντο (bokeh). Μπορείτε να απολαμβάνετε πιστή αναπαραγωγή
εικόνας όσον αφορά τις μικρές λεπτομέρειες, ακόμα και στις πανοραμικές
φωτογραφίσεις. Υπάρχει επίσης δυνατότητα κοντινών λήψεων αυτόματης
εστίασης AF όπου μπορείτε να εστιάσετε και να τραβήξετε φωτογραφίες
από 1,5 m.

Αυτός ο τηλεφακός zoom 5× είναι ιδανικός για φωτογράφιση αθλημάτων,
άγριας φύσης, αεροσκαφών και τοπίων. Η ανώτερη οπτική του απόδοση
οφείλεται κατά ένα μέρος στο ένα γυάλινο στοιχείο Super ED και στα
τέσσερα γυάλινα στοιχεία ED, καθώς και στη νανοκρυσταλλική του
επίστρωση. Η λειτουργία απόσβεσης κραδασμών (VR) είναι ενσωματωμένη
ώστε να προσφέρει ένα εφέ ισοδύναμο με ταχύτητα κλείστρου κατά
4,0 στοπ* υψηλότερη.

Αυτός ο μικρός και φορητός φακός zoom
προσφέρει εντυπωσιακή ευελιξία με σχετικά
μεγάλη εστιακή απόσταση, 300 mm, για
λήψεις είτε με φορμά DX είτε με φορμά FX. Το
εύρος zoom του φακού, περίπου 4,3x, και το
σύστημα απόσβεσης κραδασμών (VR), που
παρέχει εφέ ισοδύναμο με 2,5 στοπ*, βελτιώνει
ακόμα περισσότερο την ευελιξία του στις περισσότερες συνθήκες λήψης
τηλεφωτογραφιών.
70 mm 34°20’
300 mm 8°10’

Κατασκευή φακού: 17 στοιχεία σε 12 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 1,5 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,24×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 67 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-36 / Θήκη CL-1022

80 mm 30°10'
200 mm 12°20'

Κατασκευή φακού: 16 στοιχεία σε 11 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 1,8 m (1,5 m σε macro)
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,13× (0,17× σε macro)
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-7 (προαιρετικά) / Θήκη CL-43A

: Γυάλινα στοιχεία ED

AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR © Chris McLennan
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80 mm 30°10'
400 mm 6°10'

Κατασκευή φακού: 20 στοιχεία σε 12 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 1,75 m (AF); 1,5 m (MF)
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,17× (AF); 0,19× (MF)
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-65 / Θήκη CL-M2

: Γυάλινο στοιχείο Super ED

* Με βάση το πρότυπο CIPA. Η τιμή αυτή επιτυγχάνεται στις εξής περιπτώσεις: όταν φακοί με φορμά
DX συνδέονται σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή SLR με φορμά DX, όταν φακοί συμβατοί
με φορμά FX συνδέονται σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή SLR με φορμά FX και όταν φακοί
zoom ορίζονται στη μέγιστη θέση τηλεφωτογραφίας.
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ΦΑΚΟΙ NIKKOR F ΣΤΑΘΕΡΗΣ
ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

Υπερ-τηλεφακός zoom με ενσωματωμένο τηλεμετατροπέα
1,4× για ανώτερη ποιότητα εικόνας, ευελιξία και εκτενή
λειτουργικότητα

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

Ένα από τα πλεονεκτήματα των φακών σταθερής εστιακής απόστασης είναι η εντυπωσιακή ευκρίνεια που
παρέχουν. Αυτή η προσιτή σειρά φακών με γρήγορο διάφραγμα προσφέρει στους φωτογράφους έναν εύκολο
Αυτός ο υπερ-τηλεφακός zoom που καλύπτει από 180 mm έως 400 mm
(252 mm έως 560 mm όταν χρησιμοποιεί τον ενσωματωμένο
τηλεμετατροπέα) παρέχει μεγάλη ευελιξία, καθιστώντας τον ιδανικό για
φωτογραφίσεις σπορ ή άγριας φύσης. Χρησιμοποιώντας ένα στοιχείο φακού
από φθορίτη και κράμα μαγνησίου επιτυγχάνεται ένα μικρό βάρος περίπου
3.500 g. Όλα τα εξαρτήματα και τα χειριστήρια σχεδιάστηκαν προσεκτικά
ώστε να εξασφαλίζουν ανώτερη λειτουργικότητα, για πιο άνετες λήψεις.
Η οπτική απόδοση που επιτυγχάνεται με ένα στοιχείο φακού από
φθορίτη και οχτώ γυάλινα στοιχεία φακού ED αξιοποιεί στο έπακρο
όλες τις δυνατότητες των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών υψηλού
αριθμού megapixel. Το εξελιγμένο σύστημα απόσβεσης κραδασμών (VR)
περιλαμβάνει τη λειτουργία SPORT, η οποία είναι εξαιρετικά αποτελεσματική
κατά τη φωτογράφιση γρήγορων και απρόβλεπτα κινούμενων θεμάτων.
Η κορυφαία κατασκευή που είναι ανθεκτική στη σκόνη και τα σταγονίδια
και η επίστρωση φθορίου της Nikon προσφέρουν αυξημένη αξιοπιστία.
Χωρίς ενσωματωμένο
τηλεμετατροπέα

Με ενσωματωμένο
τηλεμετατροπέα

180 mm 13°40'
400 mm 6°10'

Χωρίς ενσωματωμένο τηλεμετατροπέα

252 mm 9°50'
560 mm 4°30'

τρόπο λήψης όμορφων θαμπών φόντων (bokeh) και περισσότερες δυνατότητες λήψης φωτογραφιών σε χαμηλό
φωτισμό. Καλύπτοντας όλο το εύρος ανάμεσα στην υπερ-ευρεία γωνία των 14 mm και τον υπερ-τηλεφακό των
800 mm, η σειρά σταθερής εστιακής απόστασης της NIKKOR αναδεικνύει το μοναδικό ύφος των φωτογραφιών σας.
AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR © Richard Peters

Υπερ-τηλεφακός zoom με κορυφαία
οπτική απόδοση και VR

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

Με ενσωματωμένο τηλεμετατροπέα

Κατασκευή φακού: 27 στοιχεία σε 19 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 2,0 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,25× (στα 400 mm), 0,36× (στα 500 mm)
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 40,5 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HK-41 / Θήκη C L-L2

Κορυφαίος τηλεφακός zoom για κρίσιμες αποστολές

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

Αυτός ο υπερ-τηλεφακός zoom καλύπτει εστιακό εύρος 200-500 mm
με σταθερό μέγιστο διάφραγμα f/5,6. Η χρήση γυάλινου στοιχείου ED
εξασφαλίζει κορυφαία οπτική απόδοση με ελάχιστη χρωματική εκτροπή
στο σύνολο του εύρους zoom. Το σύστημα απόσβεσης κραδασμών (VR)
προσφέρει ένα εφέ ισοδύναμο με ταχύτητα κλείστρου κατά 4,5 στοπ
υψηλότερη* στην κανονική λειτουργία. Η λειτουργία «Sport» (Σπορ)
χρησιμοποιείται ως επιλογή στις λειτουργίες VR για να ανταποκρίνεται στις
γρήγορες κινήσεις. Ο σταθερός έλεγχος αυτόματης έκθεσης εξασφαλίζεται
ακόμη και κατά τις συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας, χάρη στη χρήση
μηχανισμού ηλεκτρομαγνητικού διαφράγματος, με αποτέλεσμα να
μπορείτε να αποτυπώσετε την κρίσιμη στιγμή της απογείωσης για ένα
άγριο πουλί ή ένα αεροσκάφος.
© Drew Gurian
200 mm 12°20'
500 mm 5°

Αυτός ο φακός με εύρος zoom 200-400 mm έχει σταθερό διάφραγμα f/4 και
αποτελεί έναν από τους αποκλειστικούς φακούς NIKKOR υψηλής ποιότητας.
Είναι ο ιδανικός φακός για φωτογράφους που πρέπει να διατηρήσουν
τον εξοπλισμό τους στο ελάχιστο κατά τη διάρκεια αποστολών λήψης
τηλεφωτογραφιών που απαιτούν εκθαμβωτική ποιότητα εικόνας. Χάρη στη
νανοκρυσταλλική επίστρωση και στο σύστημα απόσβεσης κραδασμών (VR)
με εφέ ισοδύναμο με 3,0 στοπ*, η φωτογραφική μηχανή αποκτά περισσότερες
δυνατότητες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία εικόνων με μεγαλύτερη ευκρίνεια
ακόμα και σε απαιτητικές συνθήκες.

Κατασκευή φακού: 19 στοιχεία σε 12 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 2,2 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,22x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 95 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-71 / Θήκη CL-1434

200 mm 12°20'
400 mm 6°10'

Κατασκευή φακού: 24 στοιχεία σε 17 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 2 m (AF); 1,95 m (MF)
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,26× (AF); 0,27x (MF)
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 52 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HK-30 / Θήκη CL-L2

24

: Γυάλινα στοιχεία ED

: Στοιχεία φθορίτη

* Με βάση το πρότυπο CIPA. Η τιμή αυτή επιτυγχάνεται στις εξής περιπτώσεις: όταν φακοί με
φορμά DX συνδέονται σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή SLR με φορμά DX, όταν φακοί
συμβατοί με φορμά FX συνδέονται σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή SLR με φορμά FX
και όταν φακοί zoom ορίζονται στη μέγιστη θέση τηλεφωτογραφίας.

Δημιουργική απεικόνιση
μέσα από μοναδικές προοπτικές

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED
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Υπερ-ευρεία γωνία για δυναμικές προοπτικές

Κορυφαίο οπτικό σύστημα με γρήγορο
διάφραγμα f/1,4 για εκπληκτικό θαμπό φόντο (bokeh)

Γρήγορος ευρυγώνιος φακός,
ιδανικός για πορτρέτα και τοπία

AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED

AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED

Το μεγαλύτερο ατού αυτού του ευέλικτου
ευρυγώνιου φακού είναι το εκπληκτικά
όμορφο θαμπό φόντο (bokeh) στα f/1,4
με παράλληλη κάλυψη γωνίας προβολής
84°. Ο νέος οπτικός σχεδιασμός του
συλλαμβάνει περισσότερες λεπτομέρειες
με ακόμα μικρότερη εκτροπή. Επιπλέον,
η νανοκρυσταλλική επίστρωση μειώνει
αποτελεσματικά τα είδωλα και τις λάμψεις σε
συνθήκες έντονου φωτισμού.

Στα 14 mm ο φακός αυτός καλύπτει
μια εξαιρετικά ευρεία γωνία προβολής
114° για λήψη ιδιαίτερα μεγάλου εύρους
με μεγιστοποιημένη προοπτική. Αυτή
η δυνατότητα τον καθιστά ιδανικό για
φωτογραφίσεις μεγάλων κτιρίων, στενών
εσωτερικών χώρων και απέραντων φυσικών
τοπίων.

84°

114°

Κατασκευή φακού: 14 στοιχεία σε 12 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,2 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,15x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: Τύπος εξαρτήματος
πίσω μέρους
Αξεσουάρ: Ενσωματωμένο σκίαστρο / Θήκη CL-S2

Κατασκευή φακού: 12 στοιχεία σε 10 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,25 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,18x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-51 / Θήκη CL-1118

Compact και ελαφρύς, γρήγορος
ευρυγώνιος φακός με υψηλή ποιότητα εικόνας

AF NIKKOR 20mm f/2.8D
Με δυναμική προοπτική και μεγάλο
βάθος πεδίου, αυτός ο φακός 20 mm σάς
παρέχει συνολική ευκρίνεια και μικρότερη
παραμόρφωση κατά τη φωτογράφιση
εσωτερικών χώρων, φυσικών τοπίων και
άλλων. Μοναδικό οπτικό σύστημα και compact
σχεδιασμός (περίπου 270 g).

Με γωνία προβολής παρόμοια με το οπτικό πεδίο του ανθρώπινου ματιού,
είναι δυνατή η αναπαραγωγή της φυσικής διεύρυνσης του χώρου και
του βάθους. Το μέγιστο διάφραγμα f/1,4 αποδίδει μεγάλα και όμορφα
χαρακτηριστικά bokeh. Περιλαμβάνονται δύο γυάλινα στοιχεία φακού
ED και τρία στοιχεία ασφαιρικού φακού που ελαχιστοποιούν διάφορους
τύπους εκτροπών. Η νανοκρυσταλλική επίστρωση ελέγχει αποτελεσματικά
τα είδωλα και τις αντανακλάσεις, χαρίζοντας καθαρές φωτογραφίες.
Το σώμα του φακού έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει κορυφαία
ανθεκτικότητα στη σκόνη και στα σταγονίδια, ενώ περιλαμβάνεται επίσης
επίστρωση φθορίου για ευκολότερη συντήρηση.

AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED

75°

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

Τυπικοί ευρυγώνιοι φακοί γενικής χρήσης

AF NIKKOR 28mm f/2.8D

Κατασκευή φακού: 14 στοιχεία σε 11 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,28 m.
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,17x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-83 / Θήκη CL-1118

94°

Κατασκευή φακού: 12 στοιχεία σε 9 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,25 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,12x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 62 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-4 (προαιρετικά) /
Θήκη CL-S2 (προαιρετικά)

Compact υπερευρυγώνιος φακός για λεπτομερή έκφραση

Γρήγορος, compact, ελαφρύς, ευρυγώνιος φακός σταθερής εστιακής
απόστασης που παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας φυσικού
θαμπώματος χρησιμοποιώντας το μέγιστο διάφραγμα f/1,8. Με τη χρήση
νανοκρυσταλλικής επίστρωσης, γυάλινων στοιχείων ED και στοιχείων
ασφαιρικού φακού, εξασφαλίζεται κορυφαία οπτική απόδοση με ελάχιστη
εμφάνιση του φαινομένου διπλών ειδώλων και χρωματικών εκτροπών. Οι
πιο πρόσφατες τεχνολογίες οπτικού σχεδιασμού εξασφαλίζουν κορυφαία
ανάλυση έως τα άκρα του κάδρου. Ιδανικός για τις ευρυγώνιες λήψεις
τοπίων.

Αυτός ο φακός 20 mm διευκολύνει τη
φωτογραφική έκφραση χρησιμοποιώντας το
μικρό βάθος πεδίου που επιτυγχάνεται στο
μέγιστο διάφραγμα του f/1,8. Η πιο πρόσφατη
τεχνολογία οπτικής σχεδίασης παρέχει υψηλή
ανάλυση και κορυφαία αναπαραγωγή σημείων
φωτός στην εικόνα με κάθε λεπτομέρεια,
ενώ ελαχιστοποιεί τη χρωματική εκτροπή. Τα
γυάλινα στοιχεία ED και η νανοκρυσταλλική
επίστρωση εξασφαλίζουν ασυναγώνιστη
ποιότητα εικόνας. Μια ιδανική επιλογή για
φωτογράφιση τοπίων και εσωτερικών χώρων.

Κατασκευή φακού: 13 στοιχεία σε 11 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,2 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,23x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-72 / Θήκη CL-1015

74°

Κατασκευή φακού: 6 στοιχεία σε 6 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,25 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,17x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 52 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HN-2 (προαιρετικά) /
Θήκη CL-0715 (προαιρετικά)

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

Κατασκευή φακού: 12 στοιχεία σε 9 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,23 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,20x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 72 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-76 / Θήκη CL-1015

Εντυπωσιακή ευκρίνεια, φακός σταθερής
εστιακής απόστασης f/1,8 για χρήστες DX
Τυπικοί ευρυγώνιοι φακοί γενικής χρήσης

AF NIKKOR 24mm f/2.8D
Μικρός και πρακτικός, αυτός ο ευρυγώνιος
φακός παρέχει ευκρινείς εικόνες με εξαιρετική
προοπτική. Είναι ιδανικός για φωτογραφίσεις
τοπίων, για ταξίδια, περιβαλλοντικά πορτραίτα
και άλλα.

94°

84°

Κατασκευή φακού: 9 στοιχεία σε 9 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,3 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,11x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 52 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HN-1 (προαιρετικά) /
Θήκη CL-0715 (προαιρετικά)
: Στοιχεία ασφαιρικού φακού

Γρήγορος ευρυγώνιος φακός f/1,8 με
μοναδική ευκρίνεια και ποιοτικό φαινόμενο bokeh

84°

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
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Αυτός ο ελαφρύς, μικρός και πρακτικός ευρυγώνιος φακός σάς επιτρέπει
να πλησιάσετε το αντικείμενό σας σε απόσταση έως και 0,25 m
διατηρώντας φυσική προοπτική. Ένας καταπληκτικός φακός για σχεδόν
κάθε θέμα υπό ευρεία γωνία.

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Αυτός ο φακός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επωφελείται πλήρως των
υψηλών megapixel που χαρακτηρίζουν τις φωτογραφικές μηχανές
τελευταίας τεχνολογίας με αποτέλεσμα την εκπληκτική ευκρίνεια και
καθαρότητα. Η νανοκρυσταλλική επίστρωση μειώνει τα εφέ από τα είδωλα
και τις αντανακλάσεις και βελτιώνει περαιτέρω την ποιότητα εικόνας.
75°

Κατασκευή φακού: 11 στοιχεία σε 9 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,25 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,21x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 67 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-64 / Θήκη CL-0915

DX

Αυτός ο φακός έχει βελτιωθεί για χρήση με
φωτογραφικές μηχανές με φορμά DX, παρέχοντας
την κορυφαία ευκρίνεια και το ομοιόμορφο
θαμπό φόντο (bokeh) που περιμένετε από έναν
σταθερό φακό, πράγμα που τον καθιστά ιδιαίτερα
κατάλληλο για λήψη πορτραίτων. Το γρήγορο
διάφραγμα εξασφαλίζει περισσότερες δυνατότητες
φωτογράφισης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
44°

Κατασκευή φακού: 8 στοιχεία σε 6 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,3 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,16x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 52 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-46 / Θήκη CL-0913

: Γυάλινα στοιχεία ED
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AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

© Toshiya Hagihara

Ευρυγώνιος φακός σταθερής εστιακής
απόστασης f/1,4 με εκθαμβωτική καθαρότητα

Compact και ελαφρύς,
γρήγορος ευρυγώνιος φακός με υψηλή ανάλυση

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G © Noriyuki Yuasa

Τυπικοί ευρυγώνιοι φακοί γενικής χρήσης

Γρήγορο f/1,4 για εξαιρετική ευκρίνεια και ομοιόμορφο
θαμπό φόντο

AF NIKKOR 35mm f/2D

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
Απολαύστε εκπληκτική ποιότητα εικόνας, συνολική
ευκρίνεια και υψηλή αντίθεση για κάθε άνοιγμα
διαφράγματος ή απόσταση εστίασης. Το εξαιρετικά
γρήγορο μέγιστο διάφραγμα f/1,4 δημιουργεί
ένα ελκυστικό θαμπό φόντο (bokeh) χάρη στο
στρογγυλεμένο διάφραγμα 9 λεπίδων ενώ παράλληλα
εγγυάται κορυφαία απόδοση σε συνθήκες χαμηλού
φωτισμού. Είναι ιδανικός για φωτογραφίσεις
πορτραίτων και τοπίων, για ταξίδια και άλλα.

Το γρήγορο διάφραγμα f/2 διευκολύνει πολύ τη
φωτογράφιση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
και αποδίδει ευκρινείς εικόνες υψηλής αντίθεσης
από το άπειρο έως την κοντινή λήψη. Αποτελεί
εξαιρετική επιλογή για φωτογραφίσεις τοπίων και
περιβαλλοντικών πορτραίτων με μεγάλο βάθος
εστίασης ή με όμορφο θαμπό φόντο (bokeh).

46°

62°

Κατασκευή φακού: 6 στοιχεία σε 5 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,25 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,23x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 52 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HN-3 (προαιρετικά) /
Θήκη CL-0715 (προαιρετικά)

Ο θρυλικός φακός NIKKOR 35 mm f/1,4 χειροκίνητης εστίασης έχει πλέον
αναβαθμιστεί σε φακό AF-S με την τελευταία ψηφιακή τεχνολογία.
Ο συγκεκριμένος φακός επιτυγχάνει αξιοθαύμαστο επίπεδο διόρθωσης
χρωματικής εκτροπής με φαινόμενο φωτοστέφανου παρέχοντας
εντυπωσιακές φωτογραφίες, ακόμα και με ορθάνοιχτο διάφραγμα.
Η νανοκρυσταλλική επίστρωση μειώνει δραστικά τα είδωλα και την
αντανάκλαση κατά τη λήψη σε ευρεία γωνία, καθώς στην περίπτωση
αυτή μπορεί να αυξηθεί η πιθανότητα εμφάνισης τέτοιων φαινομένων.
Κορυφαία επιλογή για φωτογράφιση φύσης, τοπίων, νυκτερινών σκηνών
και αστεριών.

Αυτός ο ευρυγώνιος φακός σταθερής εστιακής απόστασης επιτυγχάνει
κορυφαία αναπαραγωγή σημείων φωτός στην εικόνα με κάθε
λεπτομέρεια. Η υψηλή ισχύς του σε συνδυασμό με τις δυνατότητές του για
ευκρινή αναπαραγωγή επιτρέπουν στον χρήστη την καλλιτεχνική έκφραση
αξιοποιώντας το φυσικό όμορφο θαμπό φόντο (bokeh) για χρήση τόσο
στο φόντο όσο και στο πλάνο. Είναι ιδανικός για διαφορετικές σκηνές όπως
νυχτερινά τοπία, τοπία και πορτραίτα.

Κατασκευή φακού: 11 στοιχεία σε 8 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,25 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής:0,23x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 58 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-70 / Θήκη CL-0915

Κατασκευή φακού: 10 στοιχεία σε 7 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,3 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,19x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 67 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-59 / Θήκη CL-1118
Aspherical lens elements

: Στοιχεία ασφαιρικού φακού

: Γυάλινα στοιχεία ED

AF NIKKOR 50mm f/1.4D
Αυτός ο φακός παρέχει ποιοτικό οπτικό σύστημα
και εξαιρετικά γρήγορο μέγιστο διάφραγμα f/1,4
για ασυναγώνιστη ανάλυση και αναπαραγωγή
χρωμάτων. Ένας πρακτικός τυπικός φακός για
εξαιρετικές λεπτομέρειες και εντυπωσιακό θαμπό
φόντο (bokeh).

63°

63°
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Κατασκευή φακού: 8 στοιχεία σε 7 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,45 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,14x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 58 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-47 / Θήκη CL-1013

ED glass elements

46°

Κατασκευή φακού: 7 στοιχεία σε 6 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,45 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,14x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 52 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-2 (προαιρετικά) /
Θήκη CL-0715 (προαιρετικά)
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Τηλεφακοί μεσαίου εύρους, ιδανικοί για πορτραίτα

AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

Παράλληλα με το οπτικό σύστημα νέας σχεδίασης που ενσωματώνει
τη νανοκρυσταλλική επίστρωση, ο φακός αυτός διατηρεί το εξαιρετικά
γρήγορο διάφραγμα f/1,4 και ένα στρογγυλό διάφραγμα εννέα λεπίδων
για απόδοση καταπληκτικού θαμπού φόντου (bokeh). Επιπλέον, ο νέος
μηχανισμός MF περιορίζει την καθυστέρηση της εστίασης και καθιστά
δυνατή την ομαλή λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής όταν έχει
ρυθμιστεί σε λειτουργία M/A. Εξαιρετική ευκρίνεια αλλά και φυσική
απόδοση εικόνας για πορτραίτα, είτε πρόκειται για φωτογράφιση σε
στούντιο είτε για άλλες επαγγελματικές λήψεις σε εξωτερικούς χώρους.

28°30'

Κατασκευή φακού: 10 στοιχεία σε 9 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,85 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,11x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-55 / Θήκη CL-1118

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G © Ryo Ohwada
AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

Γρήγορος τυπικός φακός, σχεδιασμένος για τη Nikon Df

Εξαιρετική ευκρίνεια, καθαρότητα, μικρό μέγεθος και
πρακτικότητα

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

© Cherie Stenberg Coté

Γρήγορος τυπικός φακόs με εκπληκτική απόδοση

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

Αυτός ο φακός σταθερής εστιακής απόστασης επιτυγχάνει εντυπωσιακή
απόδοση σκηνών με υψηλή ανάλυση και ομαλό, όμορφο θαμπό φόντο
(bokeh). Παρά το γρήγορο διάφραγμα, η λήψη ευκρινών εικόνων
απομακρυσμένων θεμάτων υψηλής αντίθεσης είναι εφικτή ακόμα και
στο μέγιστο διάφραγμα. Σημειακές πηγές φωτός που βρίσκονται στο
άπειρο αναπαράγονται με λεπτομέρεια ως σημειακές εικόνες ακόμα και
με το διάφραγμα ρυθμισμένο στη μέγιστη θέση. Επιπλέον, τα περίτεχνα
σχεδιασμένα χαρακτηριστικά θαμπού φόντου (bokeh) αναπαριστούν
τα θέματα με πολύ ελκυστικό τρόπο. Το αποτέλεσμα; Εικόνες με φυσικό
βάθος. Ανώτερη απόδοση που συνδυάζει δύο αντιφατικά στοιχεία και
παρέχει νέες δημιουργικές δυνατότητες στη φωτογραφία. Με όλα αυτά τα
πλεονεκτήματα, αυτός ο φακός αποτελεί μια πολύ ιδιαίτερη προσθήκη στη
σειρά των NIKKOR.

Ένας προσιτός φακός σταθερής εστιακής απόστασης πορτραίτων
κατάλληλος και για φωτογράφους φορμά FX και για φωτογράφους φορμά
DX. Με το γρήγορο διάφραγμα f/1,8 που διαθέτει και τον νέο οπτικό
σχεδιασμό, αυτός ο φακός παρέχει εκπληκτικές λεπτομέρειες και ποιότητα
θαμπού φόντου (bokeh) σε ένα εντυπωσιακά ελαφρύ και compact σώμα.
Επίσης, ο αθόρυβος μηχανισμός (SWM) παρέχει πιο αθόρυβη και πιο
ομαλή λειτουργία αυτόματης εστίασης.

Εκπληκτικά ελαφριά και compact κατασκευή
με το γρήγορο μέγιστο διάφραγμα f/1,8 και
τον ενσωματωμένο αθόρυβο μηχανισμό
(SWM) για ομαλή λειτουργία AF. Αυτός ο φακός
περιλαμβάνει ένα νέο οπτικό σύστημα με ένα
στοιχείο ασφαιρικού φακού για εξαιρετική ευκρίνεια
και ποιοτικές δυνατότητες λήψεων με ομοιόμορφο
θαμπό φόντο (bokeh). Κορυφαία επιλογή για
πορτραίτα, λήψεις στατικών θεμάτων, σκηνές με
χαμηλό φωτισμό και άλλες χρήσεις.
Ο ήδη υπάρχων φακός 50 mm f/1,8G έχει νέα σχεδίαση ανάλογη της Nikon
Df, της μικρότερης και ελαφρύτερης φωτογραφικής μηχανής με φορμά FX.
Η νέα του σχεδίαση τού προσδίδει επίσης ανώτερη οπτική απόδοση και
ασύγκριτη ευκολία μεταφοράς. Χωρίς να αποκλίνει από την παράδοση
των κλασσικών φακών χειροκίνητης εστίασης, η εξωτερική σχεδίασή του
διαθέτει φινίρισμα σε δερμάτινους τόνους, έναν δακτύλιο αλουμινίου
και έναν δακτύλιο εστίασης τραχιάς υφής κατ' αναλογία των στοιχείων
σχεδίασης της Df.
47°

: Aspherical lens elements

47°

Κατασκευή φακού: 7 στοιχεία σε 6 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,45 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,15x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 58 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-47 / Θήκη CL-1013

AF NIKKOR 50mm f/1.8D

Κατασκευή φακού: 7 στοιχεία σε 6 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,45 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,15x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 58 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HR-47 / Θήκη
CL-1013

Αυτός ο εξαιρετικά μικρός και ελαφρύς φακός
ζυγίζει περίπου 155 g για να μπορείτε να
τον μεταφέρετε μαζί σας οπουδήποτε και να
απολαμβάνετε φυσική απόδοση εικόνας και
ασυναγώνιστη ευκρίνεια σε κάθε ευκαιρία.

28°30'

Κατασκευή φακού: 9 στοιχεία σε 9 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,8 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,12x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 67 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-62 / Θήκη CL-1015

40°50'
46°

: Στοιχεία ασφαιρικού φακού
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Κατασκευή φακού: 6 στοιχεία σε 5 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,45 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,15x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 52 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HR-2 (προαιρετικά) / Θήκη CL-0715
(προαιρετικά)

Κατασκευή φακού: 9 στοιχεία σε 6 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,58 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,12x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 72 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-68 / Θήκη CL-1015
: Aspherical lens elements
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Γρήγορος μεσαίος τηλεφακός σταθερής εστιακής απόστασης
με περίτεχνα χαρακτηριστικά θαμπού φόντου (bokeh)

Φακοί DC για δημιουργικό έλεγχο της εστίασης

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

AF DC-NIKKOR 105mm f/2D
Η τεχνολογία DC (Defocus Image Control) σάς
επιτρέπει να ελέγχετε το βαθμό της απαλής
εστίασης στο προσκήνιο ή το παρασκήνιο μιας
εικόνας. Με εστιακή απόσταση 105 mm και
γρήγορο μέγιστο διάφραγμα f/2, η απόδοση
του φακού είναι εξίσου ικανοποιητική και
για ευκρινείς φωτογραφίες πορτραίτων με
εξαιρετικό θαμπό φόντο (bokeh).
23° 20'

Αυτός ο γρήγορος, μεσαίος τηλεφακός βασίζεται στη μοναδική
σχεδιαστική ιδέα της NIKKOR για «τρισδιάστατη υψηλή πιστότητα»
χάρη στην οποία εξασφαλίζει μεγάλο και όμορφο εφέ bokeh με ομαλή
εναλλαγή από το πλάνο εστίασης, ώστε να προσδίδει φυσική αίσθηση
του βάθους στα θέματα. Η κορυφαία οπτική απόδοση εξασφαλίζει
υψηλή ανάλυση ακόμη και στις περιφερειακές περιοχές, ευκρίνεια στην
απόδοση απομακρυσμένων θεμάτων ακόμη και στο μέγιστο διάφραγμα
και υψηλή ποιότητα στην αναπαραγωγή των σημειακών πηγών φωτός.
Χρησιμοποιούνται τρία γυάλινα στοιχεία ED, τα οποία μειώνουν τις
χρωματικές εκτροπές, ενώ παράλληλα η νανοκρυσταλλική επίστρωση
ελαχιστοποιεί αποτελεσματικά τα διπλά είδωλα και τις αντανακλάσεις.
Έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες σχεδίασης
και περιλαμβάνει ένα αυθεντικό οπτικό σύστημα 105 mm f/1,4 με AF και
σταθερή ΑΕ χάρη στον μηχανισμό ηλεκτρομαγνητικού διαφράγματος.
Στις επιφάνειες του φακού έχει εφαρμοστεί επίστρωση φθορίου για
ευκολότερη συντήρηση.

Κατασκευή φακού: 6 στοιχεία σε 6 ομάδες
(και ένας προστατευτικός φακός)
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,9 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,13x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 72 mm
Αξεσουάρ: Σκίαστρο (ενσωματωμένο στο φακό) /
Θήκη CL-38 (προαιρετικά)

AF DC-NIKKOR 135mm f/2D
Αξιοποιώντας την ίδια τεχνολογία DC (Defocus
Image Control) που χρησιμοποιεί ο φακός
105 mm f/2D, η εστιακή απόσταση της τάξης
των 135 mm αυτού του φακού προσφέρει
περισσότερες δυνατότητες τηλεφακού
καθιστώντας τον ιδανικό για φωτογράφιση
στενών πορτραίτων και επιτρέποντας τη φωτογράφιση με μικρό βάθος
πεδίου ή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

23° 10'
18°

Κατασκευή φακού: 14 στοιχεία σε 9 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 1,0 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,13x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 82 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-79 / Θήκη CL-1218

Κατασκευή φακού: 7 στοιχεία σε 6 ομάδες (και ένας
προστατευτικός φακός)
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 1,1 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,13x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 72 mm
Αξεσουάρ: Σκίαστρο (ενσωματωμένο στο φακό) / Θήκη CL-38
(προαιρετικά)

Μεσαίος τηλεφακός υψηλής απόδοσης με γυάλινο
στοιχείο ED

Εκπληκτικά γρήγορος τηλεφακός
μοναδικής ευκρίνειας με VR

AF NIKKOR 180mm f/2.8D IF-ED

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

Εξαιρετικά μικρός και εύχρηστος ως
γρήγορος μεσαίος τηλεφακός, αυτός ο φακός
χρησιμοποιεί το δημοφιλές γυάλινο στοιχείο ED
της NIKKOR για αντιστάθμιση της χρωματικής
εκτροπής και απόδοση ευκρινών εικόνων
υψηλής αντίθεσης, ακόμα και σε μέγιστο
διάφραγμα f/2,8. Αυτός ο φακός αποτελεί
αγαπημένη επιλογή διάσημων φωτογράφων
και ενδείκνυται για κοντινές λήψεις πορτραίτων
και αθλητικών στιγμιότυπων, θεατρική
φωτογράφιση και πολλά ακόμα.
13°40'

Κατασκευή φακού: 8 στοιχεία σε 6 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 1,5 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,15x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 72 mm
Αξεσουάρ: Σκίαστρο (ενσωματωμένο στο φακό) / Θήκη CL-38

Ο δημοφιλέστερος τηλεφακός σταθερής εστιακής
απόστασης για επαγγελματική χρήση

Τηλεφακός σταθερής εστιακής απόστασης με χρήση
φακού PF (Phase Fresnel)

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

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

Πρόκειται για τη νέα βελτιωμένη έκδοση
αυτού του δημοφιλή επαγγελματικού
υπερ-τηλεφακού με σύστημα απόσβεσης
κραδασμών (VR) για λήψεις στο χέρι με
ταχύτητες κλείστρου έως και 3,0 στοπ*
μικρότερες. Η νανοκρυσταλλική επίστρωση
μειώνει τα είδωλα και τις λάμψεις συμβάλλοντας στη σύνθεση εκπληκτικά
ευκρινών και καθαρών εικόνων. Η βέλτιστη επιλογή για αθλήματα
εσωτερικού χώρου και αθλήματα δράσης.
8°10'

Κατασκευή φακού: 11 στοιχεία σε 8 ομάδες (και ένας
προστατευτικός μηνίσκος)
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 2,3 m (AF); 2,2 m (MF)
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,15x (AF); 0,16x (MF)
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 52 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HK-30 / Θήκη CL-L1

Τον εμπιστεύονται αμέτρητοι επαγγελματίες. Ο συγκεκριμένος τηλεφακός
σταθερής εστιακής απόστασης έχει συλλάβει και αποτυπώσει πολλές
υπέροχες στιγμές στον αθλητισμό, το θέατρο και τις φωτογραφίσεις
πορτραίτων σε στούντιο. Τα γυάλινα στοιχεία ED, συμπεριλαμβανομένου
ενός γυάλινου στοιχείου Super ED, αντισταθμίζουν τη χρωματική
εκτροπή, ενώ η νανοκρυσταλλική επίστρωση εξασφαλίζει καθαρότητα σε
απαιτητικές συνθήκες φωτισμού. Το σύστημα απόσβεσης κραδασμών (VR)
με εφέ ισοδύναμο με 3,0 στοπ* και το γρήγορο διάφραγμα f/2 διευρύνουν
ακόμα περισσότερο τις δημιουργικές δυνατότητες.
* Με βάση το πρότυπο CIPA. Η τιμή αυτή επιτυγχάνεται όταν συνδέεται σε μια ψηφιακή
φωτογραφική μηχανή SLR φορμά FX και το zoom ορίζεται στη μέγιστη θέση τηλεφωτογραφίας.
12°20'

Κατασκευή φακού: 13 στοιχεία σε 9 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 1,9 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,12x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 52 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HK-31 / Θήκη CL-L1
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AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR © Robert Bösch

Σε αυτόν τον τηλεφακό χρησιμοποιείται στοιχείο φακού PF (Phase
Fresnel), για πρώτη φορά στους φακούς NIKKOR, ώστε το σώμα
του να είναι εξαιρετικά compact και ελαφρύ, ελαχιστοποιώντας
παράλληλα αποτελεσματικά τη χρωματική εκτροπή. Η υψηλή οπτική
απόδοση εξασφαλίζεται επίσης χάρη στο γυάλινο στοιχείο ED και τη
νανοκρυσταλλική επίστρωση. Η λειτουργία απόσβεσης κραδασμών (VR)
προσφέρει ένα εφέ ισοδύναμο με ταχύτητα κλείστρου κατά 4,5 στοπ
υψηλότερη* στην κανονική λειτουργία. Είναι ιδανικός για την αποτύπωση
μεγάλου εύρους σκηνών όπως αθλήματα, άγρια φύση, τοπία και
πορτραίτα.

Πρακτικός, εύχρηστος τηλεφακός
8°10'

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

Κατασκευή φακού: 16 στοιχεία σε 10 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 1,4 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,24x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-73 / Θήκη CL-M3 /
Δακτύλιος ανάρτησης σε τρίποδο RT-1 (προαιρετικό)

Η εξαιρετική ισορροπία μεταξύ του μεγέθους
και της ποιότητας εικόνας που χαρακτηρίζει
αυτόν το φακό, παρέχει μοναδική ευκρίνεια
εικόνων καθιστώντας τον ιδανικό υπερτηλεφακό για αθλητικές εκδηλώσεις, άγρια
φύση ή ταξίδια. Επιπλέον, ο χειρισμός των
κοντινότερων θεμάτων με αυτόν τον φακό
είναι εκπληκτικός.
8°10'

Κατασκευή φακού: 10 στοιχεία σε 6 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 1,45 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,27x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Αξεσουάρ: Σκίαστρο ενσωματωμένο στο φακό / Θήκη CL-M2

: Γυάλινα στοιχεία ED

: Γυάλινο στοιχείο Super ED

: Στοιχείο φακού PF (Phase Fresnel)

* Με βάση το πρότυπο CIPA. Αυτό επιτυγχάνεται στις εξής περιπτώσεις: όταν φακοί με φορμά DX
συνδέονται σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή SLR με φορμά DX και όταν φακοί συμβατοί με
φορμά FX συνδέονται σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή SLR με φορμά FX.
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Εντυπωσιακά ελαφρύς υπερτηλεφακός υψηλής απόδοσης

Υψηλής απόδοσης υπερ-τηλεφακός που χρησιμοποιεί φακό
PF (Phase Fresnel), ο οποίος επιτρέπει την κινητή λήψη με
τη φωτογραφική μηχανή στο χέρι

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

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

Αυτή η νέα γενιά υπερτηλεφακών παρέχει ασύγκριτη οπτική απόδοση
με ελαχιστοποιημένη χρωματική εκτροπή. Το βάρος των περίπου 3.800 g
επιτυγχάνεται χάρη στη χρήση στοιχείων φθορίτη και προσδίδει κορυφαία
ευκολία μεταφοράς. Το σύστημα απόσβεσης κραδασμών (VR), που παρέχει
εφέ ισοδύναμο με 4 στοπ*, υιοθετεί μια νέα λειτουργία «Σπορ» για την
αποτελεσματική φωτογράφιση αθλημάτων. Άλλα αξιόλογα χαρακτηριστικά
περιλαμβάνουν ηλεκτρομαγνητικό διάφραγμα για σταθερό έλεγχο έκθεσης
ακόμα και κατά τις συνεχείς διαδοχικές λήψεις, επίστρωση φθορίου υψηλής
αξιοπιστίας στο μπροστινό μέρος του φακού, και έναν δακτύλιο ανάρτησης σε
τρίποδο με ενσωματωμένα ρουλεμάν για ομαλή λειτουργία.

Η χρήση ενός στοιχείου φακού PF έχει ως αποτέλεσμα εξαιρετικά compact
μέγεθος και μικρό βάρος. Λόγω της κορυφαίας αντοχής του ανεξάρτητα
από τις καιρικές συνθήκες, ο φακός αυτός επιτρέπει την ευέλικτη λήψη
με αξιοπιστία σε διάφορες συνθήκες. Η πιο πρόσφατη οπτική σχεδίαση
που χρησιμοποιεί έναν φακό PF και τρία γυάλινα στοιχεία ED προσφέρει
φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης με ελάχιστη περίθλαση των χρωμάτων,
ενώ βελτιστοποιείται για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές με υψηλό αριθμό
megapixel. Με την εφαρμογή πρόσφατα ανεπτυγμένων υλικών, το εφέ
αντανάκλασης που οφείλεται στα χαρακτηριστικά του φακού PF ελέγχεται
σε απόλυτο βαθμό. Η νανοκρυσταλλική επίστρωση μειώνει αποτελεσματικά
το εφέ ειδώλου/αντανάκλασης, με αποτέλεσμα καθαρές φωτογραφίες
ακόμη και σε συνθήκες έντονου φωτισμού. Η εξαιρετική απόδοση
παρακολούθησης θέματος επιτυγχάνεται με υψηλότερη ταχύτητα AF λόγω
μιας ελαφρύτερης ομάδας φακών εστίασης και της λειτουργίας VR SPORT
που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για τη λήψη κινούμενων θεμάτων.

6°10'

Κατασκευή φακού: 16 στοιχεία σε 12 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 2,6 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,17x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 40,5 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HK-38 / Θήκη CT-405

5°

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR © Sergey Gorshkov
Κατασκευή φακού: 19 στοιχεία σε 11 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 3,0 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,18x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 95 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-84 / Θήκη CL-M5

Υπερ-τηλεφακός νέας γενιάς με ελαφρύ σώμα
και υψηλή οπτική απόδοση

Υπερ-τηλεφακός νέας γενιάς με ελαφρύ σώμα και υψηλή
οπτική απόδοση

Εκπληκτικός υπερ-τηλεφακός με φθορίτη

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

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

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

Αυτός ο γρήγορος υπερ-τηλεφακός 600 mm εξασφαλίζει κορυφαία
οπτική απόδοση παρά το εντυπωσιακά ελαφρύ σώμα του. Χάρη στη
χρήση δύο στοιχείων φακού φθορίου, έχει εξαιρετικά ελαφρύ σώμα
βάρους περίπου 3.810 g. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιούνται γυάλινα στοιχεία
ED και νανοκρυσταλλική επίστρωση για την επίτευξη υψηλής οπτικής
απόδοσης με ελάχιστες χρωματικές εκτροπές και διπλά είδωλα. Το
σύστημα απόσβεσης κραδασμών (VR) προσφέρει ένα εφέ ισοδύναμο με
ταχύτητα κλείστρου κατά 4,0 στοπ υψηλότερη* στην κανονική λειτουργία.
Υπάρχει επίσης η λειτουργία «Sport» που εξασφαλίζει σταθερές εικόνες
στο σκόπευτρο ακόμη και κατά την παρακολούθηση θεμάτων που
κινούνται απρόβλεπτα, όπως τα άγρια ζώα. Ακόμη και κατά τις συνεχείς
λήψεις υψηλής ταχύτητας, εξασφαλίζεται κορυφαία παρακολούθηση
AF ενώ η έκθεση ελέγχεται σταθερά, χάρη στη χρήση μηχανισμού
ηλεκτρομαγνητικού διαφράγματος. Ο δακτύλιος μοντούρας τριπόδου
με ρουλεμάν εξασφαλίζει ομαλή μετάβαση από τον οριζόντιο στον
κατακόρυφο προσανατολισμό. Χρησιμοποιείται επίστρωση φθορίου για
ενισχυμένη ανθεκτικότητα και προστασία από τη σκόνη.

Αυτός ο γρήγορος υπερ-τηλεφακός 500 mm με κορυφαία απόδοση είναι
χρήσιμος για τις αθλητικές σκηνές. Χάρη στη χρήση δύο στοιχείων φακού
φθορίου, έχει εξαιρετικά ελαφρύ σώμα βάρους περίπου 3.090 g. Εκτός από
τα στοιχεία φθορίου, χρησιμοποιούνται επίσης γυάλινα στοιχεία ED και
νανοκρυσταλλική επίστρωση για την επίτευξη υψηλής οπτικής απόδοσης με
ελάχιστες χρωματικές εκτροπές και διπλά είδωλα. Το σύστημα απόσβεσης
κραδασμών (VR) παρέχει ένα εφέ ισοδύναμο με ταχύτητα κλείστρου κατά 4,0
στοπ υψηλότερη* στην κανονική λειτουργία και διαθέτει πλέον τη λειτουργία
Sport ως επιλογή λειτουργίας VR. Ακόμη και κατά τις συνεχείς λήψεις υψηλής
ταχύτητας, εξασφαλίζεται κορυφαία παρακολούθηση AF ενώ η έκθεση
ελέγχεται σταθερά, χάρη στη χρήση μηχανισμού ηλεκτρομαγνητικού
διαφράγματος. Ο δακτύλιος μοντούρας τριπόδου με ρουλεμάν εξασφαλίζει
ομαλή μετάβαση από τον οριζόντιο στον κατακόρυφο προσανατολισμό.
Χρησιμοποιείται επίστρωση φθορίου για ενισχυμένη ανθεκτικότητα και
προστασία από τη σκόνη.

Χάρη στην εστιακή απόσταση των 800 mm, αυτός ο φακός είναι αυτό που
περίμεναν οι φωτογράφοι αθλητικών και δημοσιογραφικών ρεπορτάζ. Καθώς
χρησιμοποιεί φθορίτη, γυάλινο στοιχείο ED και νανοκρυσταλλική επίστρωση,
αυτός ο φακός παρέχει εξαιρετικά καθαρές εικόνες με ελαχιστοποίηση
της χρωματικής εκτροπής, των διπλών ειδώλων και της αντανάκλασης.
Η λήψη με υπερ-τηλεφακό υποστηρίζεται από τον αξιόπιστο μηχανισμό
ηλεκτρομαγνητικού διαφράγματος και το σύστημα απόσβεσης κραδασμών
(VR) που παρέχει εφέ ισοδύναμο με 4,5 στοπ* (4 στοπ* με τον τηλεμετατροπέα
AF-S TELECONVERTER TC800-1.25E ED). Χάρη στην κατασκευή από κράμα
φθορίτη και μαγνησίου, ο φακός έχει μικρό βάρος χωρίς ωστόσο να θυσιάζεται
η αντοχή του. Με τον αποκλειστικό τηλεμετατροπέα 1,25x που χρησιμοποιεί
γυάλινο στοιχείο ED, η εστιακή απόσταση μπορεί να επεκταθεί έως τα 1.000 mm
διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα εξαιρετικής αναπαραγωγής.
• Συμβατοί τηλεμετατροπείς AF: [η λειτουργία AF είναι δυνατή με σύνδεση σε φωτογραφικές
μηχανές συμβατές με f/8] ΤΗΛΕΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ AF-S TC800-1.25E ED/ΤΗΛΕΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ AF-S TC14E III, [μόνο MF] ΤΗΛΕΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ AF-S TC-20E III/ΤΗΛΕΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ AF-S TC-17E II.
3°10'

4°10'
4°10'

Κατασκευή φακού: 16 στοιχεία σε 12 ομάδες (και ένας
προστατευτικός μηνίσκος)
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 4,4 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,14x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 40,5 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HK-40 / Θήκη CT-608

5°

Κατασκευή φακού: 16 στοιχεία σε 12 ομάδες (και ένας
προστατευτικός μηνίσκος)
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 3,6 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,15x
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 40,5 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HK-34 / Θήκη CT-505
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: Γυάλινα στοιχεία ED

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

: Στοιχεία φθορίτη

: Στοιχείο φακού PF (Phase Fresnel)

: Fluorites
: ED glass elements
Με συνδεδεμένο
τον ΤΗΛΕΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ
AF-S TC800-1.25E ED

[Σημείωση] Ο παρεχόμενος ΤΗΛΕΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ AF-S TC800-1.25E ED είναι
ένας ειδικός τηλεμετατροπέας για AF-S
NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR και δεν
μπορεί να συνδεθεί σε άλλους φακούς.
Δεν πωλείται χωριστά.

Κατασκευή φακού: 20 στοιχεία σε 13 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 5,9 m (AF); 5,8 m (MF)
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,15x (AF); 0,15x (MF)
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 52 mm
Εξαρτήματα: σκίαστρο φακού HK-38 / Θήκη CT-801 / AF-S
ΤΗΛΕΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ TC800-1,25E ED
AF-S ΤΗΛΕΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ TC800-1,25E ED*1
Κατασκευή φακού: 5 στοιχεία σε 3 ομάδες
Βάρος: 135 g
Διάμετρος x μήκος*2: 62,5 x 16 mm
*1 Η εστιακή απόσταση επεκτείνεται κατά 1,25×.
*2 Απόσταση από το κολάρο της μοντούρας του φακού.
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ΕΙΔΙΚΟΙ

ΦΑΚΟΙ NIKKOR F

ΦΑΚΟΙ FISHEYE

Αυτοί οι εξειδικευμένοι φακοί διαθέτουν υπερ-ευρεία γωνία προβολής η οποία προκαλεί κλίση και παραμόρφωση του
θέματος καθώς αυτό φτάνει στα άκρα του κάδρου. Δοκιμάστε διαφορετικές οπτικές θέσεις και γωνίες σε ποικίλες σκηνές
χρησιμοποιώντας ένα φακό fisheye, και μετατρέψτε ακόμα και τις απλές σκηνές σε εντυπωσιακές φωτογραφίες.

Ο πρώτος φακός fisheye zoom
NIKKOR που διαθέτει δύο εφέ fisheye

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

Μην σας ξεγελάει το όνομα. Οι ειδικοί φακοί δεν προορίζονται μόνο για ειδικές περιστάσεις. Αυτή η κατηγορία
περιλαμβάνει φακούς με Fisheye, φακούς PC (Perspective Control) και φακούς Micro. Κάθε τύπος προσφέρει μια νέα
οπτική του κόσμου και μπορεί να οδηγήσει σε νέα επίπεδα διασκέδασης και δημιουργικής φωτογραφίας.
Αυτός ο φακός fisheye zoom παρέχει τόσο κυκλικά όσο και πλήρους
κάδρου εφέ fisheye για λεπτομερή έκφραση της εικόνας. Περιλαμβάνει
τρία γυάλινα στοιχεία ED, τα οποία μειώνουν την πλάγια χρωματική
εκτροπή εξασφαλίζοντας ευκρινείς εικόνες με υψηλή αντίθεση. Η
νανοκρυσταλλική επίστρωση εξαλείφει ουσιαστικά τα είδωλα και τις
αντανακλάσεις που μπορεί να προκληθούν στις μεγάλες οπτικές γωνίες
έως τις 180° και συμβάλλει στη δημιουργία ευκρινών, καθαρών εικόνων.
Για αυξημένη αξιοπιστία, η κατασκευή είναι ανθεκτική στη σκόνη και τα
σταγονίδια, ενώ η επίστρωση φθορίου που περιλαμβάνεται εξασφαλίζει
εύκολη συντήρηση.

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

© Joshua Cripps

8 mm 180°
15 mm 175°

Κατασκευή φακού: 15 στοιχεία σε 13 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,16 m.
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,34×
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-80 / Θήκη CL-1218

8 mm (φορμά FX)

15 mm (φορμά FX)

Στο λογότυπο DX (φορμά DX)

Κυκλικό fisheye

Fisheye
πλήρους κάδρου

Fisheye πλήρους κάδρου

: Περιοχή εικόνας (φορμά DX)
: Περιοχή εικόνας (φορμά FX)
: Κυκλική εικόνα

Διασκεδαστικός μικρός φακός
fisheye για φωτογράφους χρήστες DX

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

DX

AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Αυτός ο μικρός και ελαφρύς φακός fisheye
προορίζεται αποκλειστικά για φωτογραφικές
μηχανές DX. Η γωνία προβολής 180° που
γεμίζει το κάδρο και τα μοναδικά εφέ κλίσης
προσδίδουν σε κάθε σκηνή ή θέμα νέες
διαστάσεις μέσα από το σκόπευτρο και
κάνουν τη λήψη φωτογραφιών διασκεδαστική.
Ο φακός προσφέρει πλήρη ευκρίνεια και
σας επιτρέπει να πλησιάσετε το θέμα σας σε
απόσταση έως και 3 cm από την πρόσοψη του
φακού.

© Fabrice Wittner

180°

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

Διευρύνετε τις δυνατότητές
σας και ανακαλύψτε νέες διαστάσεις
36

Ευκρινής φακός fisheye πλήρους
κάδρου για εντυπωσιακές προοπτικές

Η κορυφαία απόδοση των οπτικών συστημάτων
NIKKOR προσφέρει αμείωτη ευκρίνεια από
το άπειρο μέχρι την πιο κοντινή λήψη,
δημιουργώντας τη μοναδικά μεταβαλλόμενη
πραγματικότητα της υπερ-ευρυγώνιας
φωτογράφισης για όμορφες και εντυπωσιακές
εικόνες. Τέσσερα φίλτρα τύπου μπαγιονέτ
προσαρτημένα στο πίσω μέρος του φακού
αυξάνουν τις δημιουργικές σας δυνατότητες στα
εφέ του φίλτρου.

180°

Κατασκευή φακού: 8 στοιχεία σε 5 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,25 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,09×
Αξεσουάρ: Σκίαστρο ενσωματωμένο στο φακό / Θήκη
CL-0715 (προαιρετικά), filtro L37C, A2, B2, O56

Κατασκευή φακού: 10 στοιχεία σε 7 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,14 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,20×
Αξεσουάρ: Σκίαστρο ενσωματωμένο στο φακό / Θήκη
CL-0715

: Στοιχεία ασφαιρικού φακού

: Γυάλινα στοιχεία ED
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Χάρη στην αποκλειστική δυνατότητα κλίσης και μετατόπισης των φακών PC (Perspective Control) NIKKOR, έχετε τη
δυνατότητα να ελέγχετε τις προοπτικές, την παραμόρφωση και το βάθος του πεδίου στις φωτογραφίες σας. Με τους
φακούς PC μπορείτε να πλησιάσετε περισσότερο τις επαγγελματικές δημιουργικές τεχνικές στις οποίες μόνο οι φακοί
NIKKOR μεγάλου φορμά μπορούν να ανταποκριθούν.

ΦΑΚΟΙ PC /
ΦΑΚΟΙ PC MICRO

Αυτοί οι φακοί-θαύμα έχουν δυνατότητα κοντινών λήψεων με αναπαραγωγή σε πραγματικές διαστάσεις,
αποτυπώνοντας στον αισθητήρα και την παραμικρή λεπτομέρεια στο πραγματικό μέγεθός της. Απολαύστε
κορυφαία ευκρίνεια, όμορφο θαμπό φόντο (bokeh) και μεγάλο εύρος απόστασης εστίασης σε λήψεις macro,
πορτραίτων ή άλλων θεμάτων: από κοντινή απόσταση 1:1 έως το άπειρο.

ΦΑΚΟΙ MICRO

Υπερευρυγώνιος φακός υψηλής
απόδοσης με έλεγχο προοπτικής

Φακοί PC για μεγαλύτερη
ελευθερία στον έλεγχο προοπτικών

Compact και πρακτικός φακός DX Micro με εκπληκτική
καθαρότητα

Μικρός και ευέλικτος τυπικός φακός micro

PC NIKKOR 19mm f/4E ED

PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED

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

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

Η εστιακή απόσταση 19 mm αυτού του φακού εξασφαλίζει μια γωνία
προβολής που είναι οικεία στους φωτογράφους αρχιτεκτονικής και
εσωτερικών χώρων. Η δομή του μηχανισμού μετατόπισης εξασφαλίζει
ομαλότητα και ακρίβεια κατά τη ρύθμιση της θέσης μετατόπισης και
απαλλάσσει από την ανάγκη χρήσης κλειδώματος, εξασφαλίζοντας άνετη
λειτουργία μετατόπισης. Ο μηχανισμός "περιστροφής PC" εξασφαλίζει
ότι η λειτουργία της κλίσης θα γίνεται παράλληλα ή κατακόρυφα ώστε
να ανταποκρίνεται στις διάφορες συνθήκες λήψης. Η πιο πρόσφατη
τεχνολογία οπτικής σχεδίασης επιτυγχάνει κορυφαία οπτική απόδοση
και υψηλή ανάλυση ακόμη και στα άκρα του κάδρου, καθώς και επίπεδο
πλάνο εικόνας. Χρησιμοποιούνται τρία γυάλινα στοιχεία ED και δύο
στοιχεία ασφαιρικού φακού, αλλά και η νανοκρυσταλλική επίστρωση
για ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση της ποιότητας εικόνας. Περιλαμβάνεται
επίστρωση φθορίου με εξαιρετική προστασία κατά της βρομιάς για
ευκολότερη συντήρηση. Αυτός ο υψηλής ποιότητας φακός PC δίνει
έναυσμα στη δημιουργικότητα των φωτογράφων, επιτυγχάνοντας
εκλεπτυσμένες και μεμονωμένες εκφράσεις εικόνων.
Συμβατές φωτογραφικές μηχανές: Οι D5, σειρά D4, σειρά D3, Df, D850, σειρά D810 και η D500
μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς κανένα περιορισμό. Με τις φωτογραφικές μηχανές της σειράς
D800, D750, D700, D610, D600, σειράς D300, D7500, D7200, D7100, D7000, D5600, D5500, D5300,
D5200, D5100, D5000, D3400, D3300, D3200 και D3100, ορισμένοι συνδυασμοί μετατόπισης και
περιστροφής ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι λόγω της επαφής του φακού με το σώμα της
φωτογραφικής μηχανής.

97°

Κατασκευή φακού: 17 στοιχεία σε 13 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,25 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,18×
Αξεσουάρ: Θήκη CL-1120

Μεσαίος τηλεφακός PC με
δυνατότητα κοντινών λήψεων macro

PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D

Αυτός ο ευρυγώνιος φακός PC καλύπτει
μια γωνία προβολής 84° και διαθέτει
λειτουργία κλίσης και μετατόπισης, καθώς
και μηχανισμό περιστροφής +/-90°.
Ενδείκνυται για φωτογραφίσεις αρχιτεκτονικών
κατασκευασμάτων, αστικών τοπίων, φυσικών
τοπίων και εσωτερικών χώρων γενικότερα.
Ο έλεγχος αυτόματου διαφράγματος είναι
δυνατός όταν χρησιμοποιείται ηλεκτρομαγνητικό διάφραγμα*.
Η νανοκρυσταλλική επίστρωση μειώνει τα είδωλα και τις λάμψεις.

DX

Αυτός ο εντυπωσιακά ελαφρύς, compact
και ευέλικτος φακός micro αποτελεί
εξαιρετικό εξάρτημα για τις φωτογραφικές
μηχανές DX. Εκτός από τη δυνατότητα
κοντινών λήψεων πραγματικών διαστάσεων
(1x), η εστιακή απόσταση 40 mm μπορεί
να κάνει προσιτά πολλά θέματα, ακόμη και
πορτραίτα. Ένας εξαιρετικός φακός Micro
NIKKOR για κάθε φωτογράφο φορμά DX.

Παρέχει εντυπωσιακά ευκρινείς εικόνες
ακόμα και σε πραγματικές διαστάσεις (1x)
σε όλες
τις ρυθμίσεις διαφράγματος, με πανέμορφο
θαμπό φόντο (bokeh). Η νανοκρυσταλλική
επίστρωση μειώνει αποτελεσματικά τα
είδωλα και τις λάμψεις σε συνθήκες έντονου
φωτισμού, όπως οπισθοφωτισμού. Χάρη στο
μεγάλο εύρος εστίασης, οι δυνατότητες του φακού δεν περιορίζονται στις
πολύ κοντινές λήψεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πλειοψηφία
των φωτογραφικών θεμάτων.

Συμβατές φωτογραφικές μηχανές: Η D5, σειρά D4, σειρά D3 και D500 μπορούν να
χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς. Με τις φωτογραφικές μηχανές Df, D850, σειράς D810, σειράς
D800, D750, D700, D610, D600, σειράς D300, D7500, D7200, D7100, D7000, D90, D5600, D5500,
D5300, D5200, D5100, D5000, D3400, D3300, D3200, D3100 και D3000 ορισμένοι συνδυασμοί
μετατόπισης και περιστροφής ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι λόγω της επαφής του φακού με το
σώμα της φωτογραφικής μηχανής.
84°

Κατασκευή φακού: 13 στοιχεία σε 10 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,21 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,36×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-41 / Θήκη CL-1120

39°40'

Κατασκευή φακού: 12 στοιχεία σε 9 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,185 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 1,00×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 62 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-42 / Θήκη CL-1018

38°50'

Κατασκευή φακού: 9 στοιχεία σε 7 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,163 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 1,00×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 52 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-61 / Θήκη CL-0915

AF Micro-NIKKOR 60mm f/2.8D
Αυτός ο διαχρονικός φακός παρέχει ευκρινείς
εικόνες σε κάθε απόσταση εστίασης, από
το άπειρο έως τις πραγματικές διαστάσεις
(1x). Ενδείκνυται για γενικές κοντινές λήψεις,
πορτραίτα, τοπία, copywork και άλλα.

PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED
Αυτός ο τυπικός φακός PC διαθέτει γρήγορο
διάφραγμα f/2,8, δυνατότητα micro για
λήψεις σε πραγματικές διαστάσεις έως 1/2x,
δυνατότητα κλίσης και μετατόπισης και
μηχανισμό περιστροφής +/-90°. Ιδανικός για
εμπορική χρήση, φωτογραφίσεις προϊόντων,
φυσικά τοπία ή οποιοδήποτε άλλο θέμα
στο οποίο απαιτείται φυσική προοπτική
και μεγάλη λεπτομέρεια. Ο έλεγχος αυτόματου διαφράγματος είναι
δυνατός όταν χρησιμοποιείται το ηλεκτρομαγνητικό διάφραγμα*. Η
νανοκρυσταλλική επίστρωση χρησιμοποιείται για μείωση των ειδώλων και
των λάμψεων.

39°40'

Κατασκευή φακού: 8 στοιχεία σε 7 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,219 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 1,00×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 62 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HN-22 (προαιρετικά) /
Θήκη CL-0815 (προαιρετικά)

Συμβατές φωτογραφικές μηχανές: Η D5, σειρά D4, σειρά D3, Df, D850, σειρά D810, σειρά
D800, D750, D700, D610, D600, D500, σειρά D300, D7500, D7200, D7100, D7000, D90, D5600,
D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3400, D3300, D3200, D3100 και D3000 μπορούν να
χρησιμοποιηθούν χωρίς κανένα περιορισμό.

Αυτός ο μεσαίος τηλεφακός PC διαθέτει
δυνατότητα κλίσης και μετατόπισης,
καθώς και μηχανισμό περιστροφής +/-90°.
Διαθέτει επίσης δυνατότητα micro για
λήψη σε πραγματικές διαστάσεις έως και
1/2x. Μια εξαιρετική επιλογή για μεγάλα
πορτραίτα, φυσικά τοπία και εμπορικά
προϊόντα με μοναδικό έλεγχο προοπτικών.
Ο έλεγχος αυτόματου διαφράγματος είναι δυνατός όταν χρησιμοποιείται
το ηλεκτρομαγνητικό διάφραγμα*. Η νανοκρυσταλλική επίστρωση
χρησιμοποιείται για μείωση των ειδώλων και των λάμψεων.

51°

Κατασκευή φακού: 9 στοιχεία σε 8 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,253 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,50×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-43 / Θήκη CL-1120

Συμβατές φωτογραφικές μηχανές: Η D5, σειρά D4, σειρά D3, Df, D850, σειρά D810, σειρά
D800, D750, D700, D610, D600, D500, σειρά D300, D7500, D7200, D7100, D7000, D90, D5600,
D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3400, D3300, D3200, D3100 και D3000 μπορούν να
χρησιμοποιηθούν χωρίς κανένα περιορισμό.

28°30'

38

Κατασκευή φακού: 6 στοιχεία σε 5 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,39 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 0,50×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-22 / Θήκη CL-1120

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G © Sonoe
: Στοιχεία ασφαιρικού φακού

: Γυάλινα στοιχεία ED

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G © Sonoe
39

ΦΑΚΟΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Αυτή η υπέροχη σειρά περιλαμβάνει οχτώ διαφορετικούς φακούς σταθερής εστιακής απόστασης και δύο φακούς micro.
Όνομα φακού

AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR © Scott A. Woodward

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

Δομή φακού [ομάδες/ Ελάχιστη απόσταση
στοιχεία]
εστίασης [m]

Μέγιστη αναλογία
αναπαραγωγής [x]

Μέγεθος
Σκίαστρο φακού
εξαρτήματος φίλτρου
(προαιρετικά)
[mm]

Θήκη
(προαιρετικά)

NIKKOR 20 mm f/2.8

9/12

0,25

1/8,3

62

HK-14

CL-0915

NIKKOR 24 mm f/2.8

9/9

0,3

1/8,8

52

HN-1

CL-0915

NIKKOR 28 mm f/2.8

8/8

0,2

1/3,9

52

HN-2

CL-0815

NIKKOR 35 mm f/1.4

7/9

0,3

1/5,6

52

HN-3

CL-0915

NIKKOR 50 mm f/1.2

6/7

0,5

1/7,9

52

HS-12/HR-2

CL-0915

NIKKOR 50 mm f/1.4

6/7

0,45

1/6,8

52

HS-9/HR-1

CL-0815

5/6

0,25
(0,225)

1/2 (1)

52

HN-3

CL-0915

9/10

0,41
(0,37)

1/2 (1/0,88)

52

HS-14
(παρέχε ται)

CL-1018 /
CL-38

Micro-NIKKOR 55 mm f/2.8 / Δακτύλιος αυτόματης επέκτασης PK-13
Micro-NIKKOR 105 mm f/2.8 / Δακτύλιος αυτόματης επέκτασης PN-11

* Η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι η απόσταση από την ένδειξη εστιακού επιπέδου μιας φωτογραφικής μηχανής ως το θέμα.
* Οι τιμές στις παρενθέσεις ισχύουν όταν χρησιμοποιείται δακτύλιος αυτόματης επέκτασης PK-13 ή PN-11.

Ευέλικτος φακός micro υψηλής απόδοσης για
φωτογράφους χρήστες DX

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

Μοναδικά ισορροπημένος φακός micro με VR

DX

Είναι μικρός και ελαφρύς και διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα
απόσβεσης κραδασμών (VR) που παρέχει εφέ ισοδύναμο με 3,0 στοπ*, για
σταθερότερες λήψεις με το χέρι. Με εκπληκτική απόσταση λειτουργίας και
διαρκή αυτόματη εστίαση από το άπειρο έως τις πραγματικές διαστάσεις
(1x), αυτός ο φακός σάς προσφέρει μοναδική ευκρίνεια και θαμπό φόντο
(bokeh) για θέματα σε κοντινή απόσταση, πορτραίτα, φυσικά τοπία και
άλλα.
* Με βάση το πρότυπο CIPA. Η τιμή αυτή επιτυγχάνεται όταν συνδέεται σε μια ψηφιακή
φωτογραφική μηχανή SLR με φορμά DX.

18°50'

Κατασκευή φακού: 14 στοιχεία σε 10 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,286 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 1,00×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 52 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-37 / Θήκη CL-1018

AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
Αυτός ο μεσαίος τηλεφακός micro διαθέτει
σύστημα απόσβεσης κραδασμών (VR), που
παρέχει εφέ ισοδύναμο με 3,0 στοπ*, για εύκολες
λήψεις macro με το χέρι. Ο φακός εξασφαλίζει
ευκρινείς και ιδιαίτερα φυσικές εικόνες σε
κάθε είδος φωτογραφίας. Η μεγαλύτερη
εστιακή του απόσταση τού χαρίζει μοναδική
απόσταση λειτουργίας για κοντινές λήψεις λουλουδιών, εντόμων και άλλων
μικροσκοπικών ζώων. Τραβάει επίσης φανταστικές φωτογραφίες πορτραίτων.
Η νανοκρυσταλλική επίστρωση μειώνει αποτελεσματικά την αντανάκλαση
και τις λάμψεις.

23°20'

Κατασκευή φακού: 14 στοιχεία σε 12 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,314 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 1,00×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 62 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HB-38 / Θήκη CL-1020

Ισχυρός τηλεφακός micro με εκπληκτική απόσταση
λειτουργίας

AF Micro-NIKKOR 200mm f/4D IF-ED
Χάρη στη μεγάλη απόσταση λειτουργίας
της τάξης του 0,26 m σε πραγματικές
διαστάσεις (1x) αυτός ο φακός είναι ιδανικός
για φωτογράφιση λουλουδιών, εντόμων
και άλλων μικροσκοπικών ζώων χωρίς
να γίνεται αισθητή η παρουσία του. Το
γυάλινο στοιχείο NIKKOR εξασφαλίζει ευκρινείς εικόνες υψηλής αντίθεσης
ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις του διαφράγματος, και η απόδοση του
φακού ως κανονικού τηλεφακού είναι εξαιρετική.
12°20'

Κατασκευή φακού: 13 στοιχεία σε 8 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,5 m
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής: 1,00×
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου: 62 mm
Αξεσουάρ: σκίαστρο φακού HN-30 (προαιρετικά) / Θήκη CL-45

: Στοιχεία ασφαιρικού φακού
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚ Α ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Τηλεμετατροπείς AF-S
Οι τηλεμετατροπείς αυξάνουν την αρχική εστιακή απόσταση σε 2x, 1,7x ή 1,4x όταν προσαρτώνται ανάμεσα σε ένα φακό AF-S/AF-I και το σώμα της
φωτογραφικής μηχανής. Η ανώτερη απόδοση του οπτικού τους συστήματος διατηρεί τα πλεονεκτήματα απεικόνισης υψηλής ποιότητας των φακών σας
ενώ παράλληλα υποστηρίζει τη μετάδοση του σήματός τους.

Τηλεμετατροπέας AF-S TC-20E III

Τηλεμετατροπέας AF-S TC-17E II

Τηλεμετατροπέας AF-S TC-14E III

Αυτός ο τηλεμετατροπέας αυξάνει την
εστιακή απόσταση κατά 2x και επιβραδύνει το
διάφραγμα κατά 2 στοπ.

Αυτός ο τηλεμετατροπέας αυξάνει την εστιακή
απόσταση κατά 1,7x και επιβραδύνει το
διάφραγμα κατά 1,5 στοπ.

Αυτός ο τηλεμετατροπέας αυξάνει την εστιακή
απόσταση κατά 1,4x και επιβραδύνει το διάφραγμα
κατά 1 στοπ. Η επίστρωση φθορίου έχει εφαρμοστεί
στις μπροστινές και στις πίσω επιφάνειες.

Οι παρακάτω φακοί AF-S και AF-I της NIKKOR είναι συμβατοί με τηλεμετατροπείς AF-S:
AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED*1
AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
AF-S VR NIKKOR 200mm f/2G IF-ED
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II
AF-S VR NIKKOR 300mm f/2.8G IF-ED
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8D IF-ED II*5
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8D IF-ED*5
AF-I NIKKOR 300mm f/2.8D IF-ED*5
AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR*2
AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED*3*5
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8D IF-ED II*5

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8D IF-ED*5
AF-I NIKKOR 400mm f/2.8D IF-ED*5
AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR*3
AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR*3
AF-S NIKKOR 500mm f/4D IF-ED II*3*5
AF-S NIKKOR 500mm f/4D IF-ED*3*5
AF-I NIKKOR 500mm f/4D IF-ED*3*5
AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR*4
AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR*3
AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR*5
AF-S NIKKOR 600mm f/4D IF-ED II*3*5
AF-S NIKKOR 600mm f/4D IF-ED*3*5
AF-I NIKKOR 600mm f/4D IF-ED*3*5

*1 Η λειτουργία αυτόματης εστίασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
*2 Η λειτουργία αυτόματης εστίασης με TC-20E III/TC-17E II μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σύνδεση σε
φωτογραφική μηχανή αυτόματης εστίασης συμβατή με f/8 όταν η λειτουργία AF έχει ρυθμιστεί σε AF-S.
*3 Η λειτουργία αυτόματης εστίασης με TC-20E III/TC-17E II μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σύνδεση σε
φωτογραφική μηχανή αυτόματης εστίασης συμβατή με f/8.
*4 Η λειτουργία αυτόματης εστίασης με TC-14E III μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σύνδεση σε φωτογραφική
μηχανή αυτόματης εστίασης συμβατή με f/8. Η λειτουργία αυτόματης εστίασης με TC-20E III/TC-17E II δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
*5 Μη συμβατότητα με TC-14E III
*6 Κατά τη χρήση ενός ενσωματωμένου τηλεμετατροπέα σε συνδυασμό με TC-14E III/TC-14E II/TC-14 III, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί αυτόματη εστίαση με σύνδεση σε φωτογραφική μηχανή συμβατή με f/8.
Κατά τη χρήση ενός ενσωματωμένου τηλεμετατροπέα με TC-17E II/TC-20E/TC-20 III, δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί αυτόματη εστίαση. Χωρίς ενσωματωμένο τηλεμετατροπέα, η αυτόματη εστίαση διατίθεται
μόνο με φωτογραφική μηχανή συμβατή με f/8.

•
•
•

•
•

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR*4
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2.8G IF-ED
AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR*3
AF-S Zoom-NIKKOR 80-200mm f/2.8D IF-ED*5
AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR*4
AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR*6
AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II*3
AF-S VR Zoom-NIKKOR 200-400mm f/4G IF-ED*3
AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR*4

Δεν είναι δυνατή η χρήση άλλων φακών. Μην τοποθετείτε άλλους φακούς, καθώς τα πίσω στοιχεία του φακού θα
έρχονται σε επαφή και μπορεί να καταστρέψουν τα στοιχεία στον τηλεμετατροπέα.
Η λειτουργία απόσβεσης κραδασμών (VR) μπορεί να χρησιμοποιηθεί με φακούς VR με τις παρακάτω φωτογραφικές
μηχανές Nikon SLR: ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές SLR με φορμά FX/DX, F6, F5, F100 και σειρές F80, F75 και F65.
Ανάλογα με το συνδυασμό ψηφιακής SLR ή SLR με φιλμ, οι πληροφορίες εστιακής απόστασης του τηλεμετατροπέα
ενδεχομένως να μην εμφανίζονται σωστά στα δεδομένα Exif. Ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο τηλεμετατροπέα
για περισσότερες πληροφορίες.
Ο ΤΗΛΕΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ AF-S TC800-1.25E ED αποτελεί ένα παρεχόμενο εξάρτημα του AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E
FL ED VR και δεν πωλείται ξεχωριστά. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 30.
Όταν το ωφέλιμο διάφραγμα είναι f/5,6 έως f/8, είναι δυνατή η αυτόματη εστίαση με σύνδεση σε φωτογραφική
μηχανή αυτόματης εστίασης συμβατή με f/8. Όμως το σημείο εστίασης που χρησιμοποιείται για την αυτόματη ή τη
χειροκίνητη εστίαση με ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους περιορίζεται σε αυτό που βρίσκεται στο κέντρο. Επίσης, η
εστίαση ενδέχεται να μην επιτυγχάνεται κατά τη λήψη θεμάτων χαμηλής αντίθεσης ή σκοτεινών θεμάτων.
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚ Α ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Δακτύλιοι επέκτασης
n Δακτύλιος αυτόματης επέκτασης PK-11A, 12, 13

Αυτοί οι δακτύλιοι επέκτασης προορίζονται για χρήση με φακούς NIKKOR
με σύστημα AI (Automatic maximum aperture Indexing – Δείκτης
αυτόματου μέγιστου διαφράγματος). Με μεμονωμένη χρήση ή σε
συνδυασμό, είναι δυνατή η επίτευξη εφτά μηκών επέκτασης.
*Δεν είναι δυνατή η χρήση του φωτόμετρου με φωτογραφικές μηχανές χωρίς μοχλό σύζευξης
φωτόμετρου, όπως οι D5500 και D3400.

n Δακτύλιος μετατροπής BR-3

Αυτός ο δακτύλιος μετατρέπει τη μοντούρα μπαγιονέτ των ανεστραμμένων
φακών σε σπείρωμα 52 mm που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φίλτρα και
σκίαστρα (δεν είναι δυνατή η χρήση σκίαστρων μπαγιονέτ τύπου HB).

Φίλτρα / βάσεις
n Φίλτρο ουδέτερου χρώματος NC

Αυτό το φίλτρο ενδείκνυται για την προστασία του φακού και δεν επηρεάζει
την ισορροπία των χρωμάτων (φάσμα ορατού φωτός) στον φακό σας. Η
επίστρωση πολλαπλών επιπέδων που διαθέτει αποτρέπει την αντανάκλαση
του φωτός εντός του γυάλινου στοιχείου.

n Φίλτρο απαλής εστίασης

Δώστε στις εικόνες σας ένα σχετικά απαλό και όμορφο εφέ θαμπώματος.
Χρήσιμο σε ποικίλες περιστάσεις φωτογράφισης, όπως για πορτραίτα.

n Φίλτρο κυκλικής πόλωσης ΙΙ

Μειώνοντας σημαντικά τις ιδιότητες αντανάκλασης, τα φίλτρα πόλωσης
επιτρέπουν απευθείας λήψη μέσα από γυαλί ή νερό, και καθιστούν δυνατή
την καλύτερη λήψη άλλων μη μεταλλικών αντικειμένων που αντανακλούν
το φως. Τα φίλτρα πόλωσης εξαλείφουν επίσης το αντανακλαστικό φως
στους υδρατμούς και τους μικροσκοπικούς κόκκους σκόνης στον αέρα με
αποτέλεσμα ο μπλε ουρανός να είναι ακόμα πιο ζωηρός.

n Φίλτρο μπαγιονέτ: Υπεριώδες L37C

Αυτό το φίλτρο απορροφά το υπεριώδες φως και παράγει καθαρές
εικόνες με υψηλή αντίθεση. Το φίλτρο L37C έχει επίστρωση πολλαπλών
επιπέδων για μείωση της αντανάκλασης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
ως προστατευτικό φακού.

n Συρταρωτό φίλτρο κυκλικής πόλωσης

Αυτό το φίλτρο προορίζεται για χρήση με τηλεφακούς που διαθέτουν
βάση συρταρωτού φίλτρου και μειώνει το ανακλώμενο φως για
μεγαλύτερη καθαρότητα και ζωντάνια των χρωμάτων, ενώ παράλληλα
περιορίζει την ανάκλαση του ηλιακού φωτός από υδρατμούς και
σκόνη στην ατμόσφαιρα. Τα φίλτρα πόλωσης αποδίδουν επίσης τον
ουρανό με πιο σκούρα απόχρωση εντείνοντας περισσότερο την
έμφαση στο θέμα, χωρίς να επηρεάζεται η αντίθεση. Κατά τη λήψη
έγχρωμων φωτογραφιών, το φίλτρο εξαλείφει το φαινόμενο αλλαγής της
χρωματικής χροιάς που προκαλείται από το ανακλώμενο φως.

n Δακτύλιος μετατροπής macro BR-2A/BR-5

Αυτοί οι δακτύλιοι επέκτασης τοποθετούνται ανεστραμμένοι στον φακό
και μπορούν να συνδεθούν είτε απευθείας είτε μέσω του πτυσσόμενου
πρόσθετου εστίασης. Για λήψεις με αναλογία αναπαραγωγής
μεγαλύτερη από 1x, επιτυγχάνεται καλύτερη απόδοση φακού εάν ο
δακτύλιος προσαρτηθεί ανεστραμμένος στο φακό. Ο δακτύλιος
BR-2A είναι συμβατός με φακούς
με μπροστινό εξάρτημα μεγέθους
52 mm ενώ ο δακτύλιος BR-5
(μαζί με τον BR-2A) με φακούς
με μπροστινό εξάρτημα
μεγέθους 62 mm.
PK-11A PK-12
PK-13
BR-2A BR-3
BR-5

Η αποκλειστική επωνυμία φακών της Nikon, η NIKKOR, γνωστή για την αξιοπιστία, την ευκρίνεια και την αφοσίωσή
της στις ανάγκες των ένθερμων φωτογράφων, επιδιώκει να δημιουργεί τα καλύτερα οπτικά συστήματα στον
κόσμο. Πληρώντας τις εξαιρετικά αυστηρές προϋποθέσεις και εφαρμόζοντας τους αυστηρότερους ελέγχους στα
εργαστήρια αλλά και σε μεγάλη ποικιλία πραγματικών συνθηκών λήψης, η Nikon δημιουργεί τεχνολογίες που
καθιστούν τους φακούς NIKKOR τη βέλτιστη επιλογή για κάθε τύπο σταθερού ή κινούμενου θέματος.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΦΑΚΟΥΣ
NIKKOR Z

Σκίαστρα
Τα σκίαστρα φακού μειώνουν το σκεδαζόμενο φως που μπορεί να
υποβαθμίσει την ποιότητα της εικόνας σας ενώ ελαχιστοποιούν τα
είδωλα και τις λάμψεις. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και ως
προστατευτικά φακού. Για κάθε τύπο φακού
NIKKOR υπάρχει και ένα αντίστοιχο σκίαστρο.
Ταξινομούνται σύμφωνα με τις μεθόδους
προσάρτησής τους και το υλικό κατασκευής
τους. HB (μπαγιονέτ), HN (βιδωτό), HK
(συρταρωτό), HS (με κούμπωμα) και HR
(συρταρωτό από καουτσούκ).

Βοηθητικός μοχλός ρύθμισης zoom / εστίασης NAL-1
Όταν προσαρμόζεται σε ένα δακτύλιο zoom ή ένα δακτύλιο εστίασης,
αυτό το εξάρτημα φακού εξασφαλίζει μια πιο ομαλή λειτουργία zoom ή
εστίασης. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τη ρύθμιση του zoom κατά την
εγγραφή video, καθώς και για λεπτομερή χειροκίνητη εστίαση.

Προσαρμογέας μοντούρας FT1
Ο προσαρμογέας μοντούρας FT1 επιτρέπει τη χρήση
των φακών NIKKOR που διαθέτουν μοντούρα F με
φωτογραφικές μηχανές Nikon 1, οι οποίες διαθέτουν
μοντούρα 1 της Nikon 1. Η γωνία προβολής ενός φακού
μοντούρας F που είναι συνδεδεμένος στη μοντούρα
FT1 ισοδυναμεί με αυτήν ενός φακού φορμά 35 mm με
εστιακή απόσταση μεγαλύτερη περίπου κατά 2,7x.

Σύστημα πολλαπλής εστίασης
Μέσω του συνδυασμού μηχανισμών πολλαπλής εστίασης που παρέχουν
ισχύ σε υψηλή ταχύτητα και με υψηλή ακρίβεια, ελέγχεται επακριβώς η
θέση των ομάδων εστίασης, οδηγώντας σε εξαιρετικά ακριβή έλεγχο AF
υψηλής ταχύτητας. Επίσης, μειώνοντας δραστικά τις παραμορφώσεις,
προσφέρεται κορυφαία απόδοση εικόνας σε ολόκληρο το εύρος λήψης,
συμπεριλαμβανομένων των κοντινών αποστάσεων. Ακόμα και κατά τη
λήψη θεμάτων στην ελάχιστη απόσταση εστίασης που είναι πιθανό ότι
θα προκαλέσει παραμορφώσεις, είναι δυνατή η αποτύπωση εικόνων
υψηλής ανάλυσης με ελαχιστοποιημένες ατέλειες.
Περιλαμβανόμενοι φακοί: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S,
NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

Επίστρωση ARNEO
Αυτό το σύστημα πολυστρωματικής επίστρωσης φακού επιτυγχάνει
εξαιρετικά χαμηλή αντανάκλαση με σταθερότητα σε όλο το φάσμα
του ορατού φωτός, χάρη στην επίστρωση υψηλής πυκνότητας και
ομοιόμορφου πάχους. Χάρη στην αρχική τεχνολογία κατασκευής λεπτών
στρώσεων με βελτιστοποιημένο αλγόριθμο της Nikon, μπορούν να
επιτευχθούν τιμές ανάκλασης που προσεγγίζουν πολύ περισσότερο
τις τιμές σχεδιασμού για κάθε φακό, με σταθερή ποιότητα. Με
νανοκρυσταλλική επίστρωση που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για
προσπίπτον φως από διαγώνια διεύθυνση, είναι δυνατή η αξιόπιστη λήψη
καθαρών και ευκρινών εικόνων με ελάχιστα είδωλα, ακόμα και όταν η πηγή
φωτός περιέχεται στο κάδρο.
Περιλαμβανόμενος φακός: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

Χωρίς επίστρωση ARNEO
Προσπίπτον φως
Αντανακλώμενο φως
Συμβατική
πολυστρωματική
επίστρωση
Φακός

Επίστρωση ARNEO
Προσπίπτον φως
Αντανακλώμενο φως
Επίστρωση ARNEO
Φακός
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Γυάλινο στοιχείο ED ασφαιρικού φακού
Περιλαμβάνοντας γυάλινο στοιχείο ED (εξαιρετικά χαμηλής διασποράς)
που ελαχιστοποιεί αποτελεσματικά τη χρωματική εκτροπή, αυτός ο τύπος
φακού διαθέτει μη σφαιρικές επιφάνειες σε μία ή και στις δύο πλευρές
του γυαλιού. Εξασφαλίζει κορυφαία απόδοση μεγιστοποιώντας τα
πλεονεκτήματα τόσο των γυάλινων στοιχείων ED όσο και του ασφαιρικού
φακού, διορθώνοντας αποτελεσματικά διάφορες παραμορφώσεις φακών
όπως η πλάγια χρωματική εκτροπή, η αντανάκλαση φωτοστέφανου καθώς
και η παραμόρφωση και σφαιρική εκτροπή. Εξασφαλίζει τη διόρθωση των
εκτροπών που παρέχει το γυάλινο στοιχείο ED και το στοιχείο ασφαιρικού
φακού σε ένα στοιχείο, συμβάλλοντας στο μικρό μέγεθος του φακού.
Χρησιμοποιείται στον φακό AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR.
Εικόνα του γυάλινου στοιχείου ασφαιρικού φακού ED
Γυάλινο στοιχείο ED ασφαιρικού φακού: εξασφαλίζει κορυφαία απόδοση μεγιστοποιώντας τα
πλεονεκτήματα των γυάλινων στοιχείων ED και των στοιχείων ασφαιρικού φακού
Γυάλινο στοιχείο ED: Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας φακών που εξασφαλίζουν ανώτερη
ευκρίνεια και διόρθωση χρωμάτων ελαχιστοποιώντας τη χρωματική εκτροπή

Οπτικός
άξονας

Οπτικός
άξονας
Χρωματική εκτροπή (περίθλαση
των χρωμάτων): μεγάλη

Κανονικός φακός

Χρωματική εκτροπή (περίθλαση
των χρωμάτων): μικρή

Γυάλινο στοιχείο ED

Ασφαιρικός φακός: Εξαλείφει σχεδόν πλήρως το φαινόμενο της αντανάκλασης φωτοστέφανου και
άλλων τύπων παραμορφώσεων του φακού
Επίπεδο
εικόνας

Σημείο
εστίασης

Κανονικός φακός

Εννοιολογική
εικόνα

Σφαιρική
εκτροπή

Επίπεδο
εικόνας

Εννοιολογική
εικόνα

Σημείο εστίασης

Ασφαιρικός φακός

Αυτός ο τύπος φακού χρησιμοποιεί
Εικόνα διόρθωσης
παραμόρφωσης
ασφαιρικές επιφάνειες σε μία ή και στις
δύο πλευρές του γυάλινου στοιχείου για να
εξαλείψει συγκεκριμένους τύπους εκτροπής
του φακού. Αυτά τα ασφαιρικά στοιχεία
αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμα όσον
αφορά τη διόρθωση της παραμόρφωσης
σε ευρυγώνιους φακούς. Τέτοιου τύπου
παραμορφώσεις προκαλούνται από
διαφοροποιήσεις στη μεγέθυνση της
Η παραμόρφωση έχει διορθωθεί
εικόνας, ανάλογα με την απόστασή της
Εικόνα διόρθωσης
από τον οπτικό άξονα. Τα στοιχεία του
παραμόρφωσης σφαιρικής
εκτροπής
ασφαιρικού φακού διορθώνουν αυτές
τις παραμορφώσεις επειδή διαθέτουν
μη σφαιρικές επιφάνειες με αδιάλειπτα
εναλλασσόμενη ακτίνα καμπυλότητας.
Σφαιρική
Από τη δεκαετία του 1960, οι μηχανικοί
εκτροπή
Κανονικός φακός
της Nikon έχουν εφαρμόσει θεωρίες
σχεδιασμού και τεχνικές επεξεργασίας
φακού για να τελειοποιήσουν τους
ασφαιρικούς φακούς. Το 1968, ο φακός OP
Fisheye-NIKKOR 10mm f/5.6 ήταν ο πρώτος
Ασφαιρικός φακός
εναλλάξιμος φακός SLR με ενσωματωμένα
Ο δείκτης διάθλασης αλλάζει
ασφαιρικά στοιχεία. Από τότε, οι ασφαιρικοί
συνεχώς από το κέντρο
φακοί αποτελούν σημαντικά μέλη της
οικογένειας των φακών NIKKOR, και κάθε νέα προσθήκη στη σειρά παρέχει
νέο επίπεδο αντίθεσης, ανάλυσης και compact σχεδιασμού.
Συνδυασμένοι ασφαιρικοί φακοί: κατασκευασμένοι από πλαστικό υλικό,
ειδικά διαμορφωμένο σε οπτικό γυαλί.

Η Nikon ήταν ο πρώτος κατασκευαστής
Εννοιολογικές φωτογραφίες
φωτογραφικών μηχανών στον κόσμο που
του δευτερεύοντος φάσματος
ανέπτυξε το γυάλινο στοιχείο ED (Εξαιρετικά
Κανονικός φακός
χαμηλή διασπορά) το οποίο μπορεί να
ελαχιστοποιήσει τη χρωματική εκτροπή σε
φωτογραφικούς φακούς. Αυτό το γυάλινο
στοιχείο χαμηλού βαθμού διασποράς ED
προσφέρει επίσης χαρακτηριστικά ανώμαλης
διασποράς όπως κρυστάλλους φθορίτη,
Δευτερεύον
φάσμα
οι οποίοι ελαχιστοποιούν σε τελικό στάδιο
το δευτερεύον φάσμα. Για φακούς που
χρησιμοποιούν κανονικό γυάλινο οπτικό
Γυάλινο στοιχείο ED / Γυάλινο
στοιχείο, όσο μεγαλύτερη είναι η εστιακή
στοιχείο Super ED / Φθορίτης
απόσταση τόσο δυσκολότερη είναι η
διόρθωση της χρωματικής εκτροπής που
προκαλεί περίθλαση των χρωμάτων. Το
γυάλινο στοιχείο ED της Nikon, το οποίο
αντισταθμίζει αποτελεσματικά αυτό το είδος
Δευτερεύον
φάσμα
χρωματικής εκτροπής, χρησιμοποιείται
σε μεγάλο αριθμό τηλεφακών NIKKOR για
ανώτερη αναπαραγωγή εικόνας. Η Nikon
έχει επίσης δημιουργήσει το γυάλινο στοιχείο Super ED με ιδιότητες ακόμα
χαμηλότερης διασποράς και εξαιρετικά υψηλής απόδοσης σε ό,τι αφορά την
εξάλειψη του δευτερεύοντος φάσματος, για ακόμα μεγαλύτερη ελαχιστοποίηση
της χρωματικής εκτροπής, καθώς και άλλων εκτροπών του φακού.

Νανοκρυσταλλική επίστρωση

Ο φακός PF (Phase Fresnel), που έχει σχεδιαστεί από
την Nikon, αντισταθμίζει ουσιαστικά τη χρωματική
εκτροπή χρησιμοποιώντας το φαινόμενο περίθλασης
φωτογραφίας*. Εξασφαλίζει κορυφαία απόδοση
αντιστάθμισης της χρωματικής εκτροπής όταν
συνδυάζεται με φακό όπου χρησιμοποιείται κανονικό
γυάλινο στοιχείο. Σε σύγκριση με πολλούς γενικούς
Εννοιολογική εικόνα της
φακούς φωτογραφικών μηχανών που περιλαμβάνουν εμφάνισης του φακού PF (Phase
Fresnel)
οπτικό σύστημα με χρήση του διαθλαστικού
φαινομένου, είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί εντυπωσιακά
compact και ελαφρύ σώμα με μικρότερο αριθμό στοιχείων φακού.
Στους γενικούς εναλλάξιμους φακούς, η εικόνα δημιουργείται σε ένα επίπεδο
απεικόνισης με χρήση του φωτοδιαθλαστικού φαινομένου. Ο βαθμός
διάθλασης του φωτός διαφέρει ανάλογα με το χρώμα (μήκος κύματος)
και η εικόνα σχηματίζεται με τη σειρά μπλε (B), πράσινο (G) και κόκκινο
(R) αρχίζοντας από το μέρος που βρίσκεται κοντά στο φακό. Η χρωματική
απόκλιση που περιγράφεται ως χρωματική εκτροπή προκαλεί διάχυση
των χρωμάτων, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ποιότητα των εικόνων που
προβάλλονται ή αποτυπώνονται.
Αντίθετα, με τους φακούς PF (Phase Fresnel) η εικόνα σχηματίζεται με τη
σειρά κόκκινο (R), πράσινο (G) και μπλε (B) αρχίζοντας με το σημείο που
είναι πιο κοντά στο φακό. Συνδυάζοντας το φακό PF (Phase Fresnel) με
διαθλαστικό φακό, μπορεί να αντισταθμιστεί αποτελεσματικά η χρωματική
εκτροπή.
* Φαινόμενο περίθλασης: Το φως έχει χαρακτηριστικά μιας μορφής κύματος. Όταν μια μορφή κύματος
αντιμετωπίζει ένα εμπόδιο, επιχειρεί να κινηθεί γύρω ή πίσω από αυτό και αυτό το χαρακτηριστικό
αποκαλείται περίθλαση. Η περίθλαση προκαλεί χρωματική διασπορά στην αντίστροφη σειρά από τη
διάθλαση.

Αντιστάθμιση χρωματικής εκτροπής από φακό PF (Phase Fresnel)

Ασφαιρικοί φακοί διαμορφωμένου γυαλιού: κατασκευασμένοι με
απευθείας πίεση του οπτικού γυαλιού σε ένα ασφαιρικό χυτό γυαλί υψηλής
ακρίβειας.
Διαθλαστικό στοιχείο φακού

Γυάλινο στοιχείο ED / Γυάλινο στοιχείο Super ED
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Φακός PF (Phase Fresnel)

Ασφαιρικός φακός

Φακοί με φθορίτη

Όσο μακρύτερα είναι τα μήκη
κύματος, τόσο πιο μακριά βρίσκεται
το σημείο εστίασης

Φακός PF (Phase Fresnel)

Ο φθορίτης είναι ένα μονοκρυσταλλικό οπτικό στοιχείο που διαθέτει
υψηλή ταχύτητα μετάδοσης στις υπέρυθρες και υπεριώδεις ζώνες. Με
εξαιρετικές ιδιότητες ανώμαλης διασποράς, ο φθορίτης ελαχιστοποιεί
σε μεγάλο βαθμό το δευτερεύον φάσμα, προκειμένου να διορθώνει
αποτελεσματικά τη χρωματική εκτροπή εντός του φάσματος
ορατού φωτός – κάτι που είναι ακόμα πιο δύσκολο να επιτευχθεί με
μεγαλύτερες εστιακές αποστάσεις. Είναι επίσης πολύ πιο φωτεινός από
το οπτικό γυαλί, παρέχοντάς σας έναν πιο αποδοτικό φακό με μικρότερο
βάρος.

HRI, φακός με υψηλό δείκτη διάθλασης

Η νανοκρυσταλλική επίστρωση NIKKOR
προήλθε από το έργο της Nikon στην τεχνολογία
κατασκευής ημιαγωγών και αποτελεί μια
ανακλαστική επίστρωση που χρησιμοποιεί έναν
ιδιαίτερα χαμηλό δείκτη διάθλασης με εξαιρετικά
μικρά, νανομεγέθους*, μόρια κρυστάλλων.
Αυτά τα κρυσταλλικά μόρια εξαλείφουν τις
αντανακλάσεις στο εσωτερικό του φακού σε
ολόκληρο το φάσμα των ορατών κυμάτων φωτός
(380 έως 780 nm) με μεθόδους που υπερβαίνουν
κατά πολύ τις δυνατότητες των συμβατικών
συστημάτων ανακλαστικών επιστρώσεων.
Η νανοκρυσταλλική επίστρωση όχι μόνο
εξαλείφει το φαινόμενο των ειδώλων που
προκαλείται από το ερυθρό φως, κάτι που
αποτελούσε ανυπέρβλητο εμπόδιο για
προηγούμενα συστήματα, αλλά μειώνει
αποτελεσματικά και τα είδωλα και τις
λάμψεις που δημιουργούνται από το φως
που εισέρχεται διαγώνια στο εσωτερικό του
φακού. Το αποτέλεσμα: καθαρότερες εικόνες.

Προσπίπτον
φως

Αντανακλώμενο φως
Συμβατική επίστρωση
πολλαπλών επιπέδων
Φακός

Χωρίς επίστρωση
Προσπίπτον
φως

Αντανακλώμενο φως
Νανοκρυσταλλική επίστρωση
Φακός

Νανοκρυσταλλική
επίστρωση

(Από αριστερά) Χωρίς επίστρωση,
Υπερ-ενοποιημένη επίστρωση Nikon,
Νανοκρυσταλλική επίστρωση

* Ένα νανόμετρο ισούται με το ένα εκατομμυριοστό του χιλιοστόμετρου

Το σύστημα επίστρωσης της Nikon με χρήση φθορίτη
Η επίστρωση φθορίου της Nikon είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην
απώθηση της σκόνης, την απομάκρυνση σταγόνων νερού και την
αποτροπή συσσώρευσης λιπαρών στοιχείων και βρομιάς ενώ διευκολύνει
την απομάκρυνση ξένων σωματιδίων από την επιφάνεια του φακού. Χάρη
στην αποκλειστική τεχνολογία υλικών της Nikon, η επίστρωση φθορίου
παρέχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αντοχή στη φθορά. Σε σύγκριση
με παρόμοιες επιστρώσεις τρίτων κατασκευαστών, η επίστρωση φθορίου
της Nikon αποδεικνύεται πιο ανθεκτική στην τριβή κατά το καθάρισμα
και προσφέρει μακροπρόθεσμες επιδόσεις. Η ανακλαστική της λειτουργία
συμβάλλει επίσης στη λήψη καθαρών φωτογραφιών.

Η αμοιβαία ακύρωση αντισταθμίζει
τη χρωματική εκτροπή

Στοιχείο φακού PF (Phase Fresnel)
Όσο βραχύτερα είναι τα μήκη κύματος, τόσο πιο
μακριά βρίσκεται το σημείο εστίασης
Λευκό φως

Μπλε

Πράσινο

Κόκκινο

Στατική γωνία επαφής:: 110˚

Στατική γωνία επαφής: 40˚

Με επίστρωση φθορίου

Χωρίς επίστρωση

[Σημείωση]
Λόγω των χαρακτηριστικών των φακών PF (Phase Fresnel) όπου χρησιμοποιείται το φαινόμενο της
περίθλασης του φωτός, όταν υπάρχει κάποια δυνατή πηγή φωτός εντός του κάδρου ή όταν εισέρχεται
φως στο φακό από πηγή εκτός του κάδρου, ενδέχεται να εμφανιστεί μια έγχρωμη αντανάκλαση σε
σχήμα δακτυλίου ανάλογα με τις συνθήκες λήψης. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με τη
βοήθεια της ρύθμισης «PF Flare Control» (Έλεγχος λάμψης PF) που υπάρχει στο Capture NX-D. Ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο του λογισμικού για περισσότερες πληροφορίες. Το Capture NX-D διατίθεται από την
τοποθεσία μας στο web. Κατεβάστε και χρησιμοποιήστε την πιο πρόσφατη έκδοση.

Συγκριτικές εικόνες του εφέ της ρύθμισης «PF Flare Control» (Έλεγχος λάμψης PF)

Με δείκτη διάθλασης πάνω από 2,0, ένας φακός HRI μπορεί να προσφέρει
αποτελέσματα εφάμιλλα με εκείνα πολλών τυπικών γυάλινων στοιχείων
και να αντισταθμίσει τόσο την καμπυλότητα του πεδίου όσο και τη
σφαιρική εκτροπή. Συνεπώς, οι φακοί HRI επιτυγχάνουν κορυφαία οπτική
απόδοση σε ακόμη πιο συμπαγές σώμα.
Αρχική φωτογραφία

Εφαρμόζεται Έλεγχος λάμψης PF
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TE X NOΛO Γ I A NI K KOR
Απόσβεση κραδασμών (VR)
Χάρη στο σύστημα απόσβεσης κραδασμών
Μονάδα φακού
(VR) των NIKKOR, οι πληροφορίες για το
κούνημα της φωτογραφικής μηχανής
ανιχνεύονται από τον αισθητήρα VR της
Αισθητήρας εικόνας
μονάδας φακού VR, ο οποίος βρίσκεται σε
Κατεύθυνση της κίνησης
συνεχή κίνηση στο εσωτερικό του φακού
Μηχανισμός VR
ευθυγραμμίζοντας τον οπτικό άξονα με
τον αισθητήρα απεικόνισης της φωτογραφικής σας μηχανής, με αποτέλεσμα να
μειώνεται το θάμπωμα της εικόνας. Παρέχοντας λήψεις με ταχύτητα ισοδύναμη
με μια υψηλότερη ταχύτητα κλείστρου, έως 4,5 στοπ*, το σύστημα σάς βοηθά
να επιτυγχάνετε ακριβέστερες λήψεις κατά τη φωτογράφιση σκηνών αθλητικών
αγώνων, αχνά φωτισμένων τοπίων αλλά και κατά τις λήψεις στο χέρι.

Αθόρυβο μοτέρ

Χωρίς VR

Με VR

Λειτουργία M/A (αυτόματη με προτεραιότητα χειροκίνητης εστίασης)

Το αυθεντικό αθόρυβο μοτέρ (SWM) της Nikon μετατρέπει τα τρέχοντα
κύματα σε περιστροφική ενέργεια για να κατευθύνει το οπτικό σύστημα
που χρησιμοποιείται για την εστίαση. Οι δύο τύποι φακού SWM,
ο τύπος δακτυλίου και ο συμπαγής τύπος, επιλέγονται σύμφωνα με τις
συγκεκριμένες προδιαγραφές και το σχεδιασμό κάθε φακού. Κάθε φακός
AF-S NIKKOR με τέτοιου τύπου μοτέρ SWM αποδίδει εξαιρετικά ομαλή,
αθόρυβη και εύκολη αυτόματη εστίαση τόσο σε γενικές όσο και σε
ακραίες συνθήκες λήψης, όπως για παράδειγμα σε αθλητικά γεγονότα και
φυσικά τοπία.

Μηχανισμός Stepping Motor
Διόρθωση θαμπώματος εντός του φακού που εξυπηρετεί καλύτερα σε διάφορες
σκηνές
Βελτιστοποίηση σε κάθε φακό
Η λειτουργία απόσβεσης κραδασμών (VR) της Nikon που επιτρέπει τη διόρθωση
θαμπώματος εντός του φακού, έχει βελτιστοποιηθεί για κάθε φακό. Για παράδειγμα,
ένας φακός micro μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κοντινές λήψεις ενός λουλουδιού,
ενώ ο φωτογράφος είναι σκυμμένος. Με έναν ισχυρό φακό zoom, τα χαρακτηριστικά
του θαμπώματος στη μέγιστη ευρυγώνια θέση και στη θέση τηλεφακού μπορεί να
διαφέρουν σημαντικά. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ των λήψεων σκηνών
και των προδιαγραφών φακών, η Nikon ορίζει τις καταλληλότερες παραμέτρους της
λειτουργίας VR για κάθε τύπο φακού και εκτελεί πάνω από 10.000 δοκιμές λήψεων για
να βελτιστοποιήσει μοναδικούς αλγόριθμους. Πρόκειται για έναν ακόμα λόγο για την
ενσωμάτωση αυτού του συστήματος στο εσωτερικό του φακού.
Διπλός αλγόριθμος
Μερικοί φωτογράφοι παρουσιάζουν συμπτώματα παρόμοια με αυτά της ναυτίας
όταν κοιτάζουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα μέσα από ένα σκόπευτρο χωρίς
καθόλου θάμπωμα. Προς αποφυγή αυτού του φαινομένου, η Nikon ανέπτυξε έναν
αποκλειστικό αλγόριθμο που χρησιμοποιείται όταν πατάτε το κουμπί λήψης μέχρι
τη μέση. Ο πρώτος αλγόριθμος ελέγχει τη διόρθωση θαμπώματος σε ένα ελαφρώς
ασθενέστερο επίπεδο από το συνηθισμένο. Όταν πατάτε πλήρως το κουμπί λήψης,
χρησιμοποιείται ένας δεύτερος αλγόριθμος προκειμένου να επιτευχθεί μέγιστη
αντιστάθμιση για το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής κατά την έκθεση και
ευκρινείς εικόνες.

Για μια πανοραμική λήψη στην οποία
απαιτείται έμφαση στην κίνηση του
θέματος, η λειτουργία απόσβεσης
κραδασμών (VR) της Nikon ανιχνεύει
την κίνηση της φωτογραφικής
μηχανής για πανοραμική λήψη
και απενεργοποιεί αυτόματα τη
λειτουργία διόρθωσης θαμπώματος.
Για ένα θέμα που κινείται οριζόντια,
διορθώνεται μόνο το κατακόρυφο
θάμπωμα. Με τους φακούς VR που χρησιμοποιούν τη λειτουργία «Ενεργή», επιλέξτε
τη λειτουργία «Κανονική» για πανοραμικές λήψεις.

Λειτουργία απόσβεσης κραδασμών τρίποδου
Αυτή η λειτουργία διαφοροποιεί αυτόματα τη συχνότητα του κραδασμού από
αυτήν του κουνήματος της φωτογραφικής μηχανής και αλλάζει τον αλγόριθμο
ώστε να διορθώσει το θάμπωμα της εικόνας που προκαλείται από την ελαφριά
δόνηση του τρίποδου.
• Ανατρέξτε στις σελίδες 48-51 για φακούς VR που χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία

Διατίθενται τρεις λειτουργίες απόσβεσης κραδασμών (VR) που
μπορούν να επιλέγονται ανάλογα με τις συνθήκες λήψης

Κατά την απελευθέρωση του κλείστρου, η μονάδα φακού VR επανέρχεται
στην κεντρική θέση (οπτικός άξονας) από μια θέση εκτός κέντρου, που είναι το
αποτέλεσμα της λειτουργίας VR. Παρότι το εύρος μετατόπισης της μονάδας φακού
VR είναι περιορισμένο, το κεντράρισμα του φακού εξασφαλίζει ομοιόμορφη
μετατόπιση σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, μεγιστοποιώντας το εφέ VR και την
οπτική απόδοση.

Λειτουργία «Κανονική»
Η λειτουργία «Κανονική» συνιστάται για τις περισσότερες γενικές σκηνές. Σε αυτή
τη λειτουργία, η αργή και ευρεία κίνηση της φωτογραφικής μηχανής εκλαμβάνεται
ως επανασύνθεση μιας λήψης από το φωτογράφο και η λειτουργία διόρθωσης
θαμπώματος περιορίζεται ανάλογα. Η λειτουργία «Κανονική» περιλαμβάνει επίσης
αυτόματη ανίχνευση πανοραμικής λήψης.

Αναφέρεται ότι μια ταχύτητα
Με τον AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED
κλείστρου 1/[εστιακή
VR ρυθμισμένο στα 500 mm
απόσταση
Βαθμός
(mm)] του δευτερολέπτου ή θαμπώματος Λειτουργία VR ανενεργή Λειτουργία VR ενεργή (4,5στοπ)
μικρότερη μπορεί να
Εφέ: 4,5 στοπ
προκαλέσει θάμπωμα εικόνας,
ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να
ισχύει σε οποιαδήποτε
περίπτωση,
Ταχύτητα
1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 κλείστρου [δευτ.]
καθώς υπάρχουν διαφορές
στις
δεξιότητες των φωτογράφων και
στην απόδοση του φακού/της
φωτογραφικής μηχανής. Για το
λόγο αυτό, οι μηχανικοί της Nikon σύγκριναν μια εικόνα με τη λειτουργία απόσβεσης
κραδασμών (VR) ενεργή και μια άλλη εικόνα με τη λειτουργία απόσβεσης κραδασμών
(VR) ανενεργή βάσει του προτύπου CIPA. Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώθηκε ότι
το εφέ VR παρέχει ταχύτητα ισοδύναμη με υψηλότερη ταχύτητα κλείστρου έως
4,5 στοπ*. Αυτό επιτρέπει στους φωτογράφους να χρησιμοποιούν χαμηλότερες
ταχύτητες κλείστρου από αυτές που διαφορετικά θα ήταν δυνατές για τη λήψη
ευκρινών εικόνων με ελάχιστο θάμπωμα, επεκτείνοντας έτσι τις φωτογραφικές τους
δυνατότητες.

Ο φακός AF-P χρησιμοποιεί μηχανισμό STM (Stepping Motor) για την
αυτόματη εστίαση. Η λειτουργία του μηχανισμού συγχρονίζεται με ένα
παλμικό ηλεκτρικό πεδίο που περιστρέφεται ένα βήμα ανά ηλεκτρικό
παλμό. Εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και δυνατότητα ελέγχου για την
έναρξη και τη λήξη και η απλή μηχανική δομή του παρέχει απόλυτα
αθόρυβη λειτουργία. Χρήσιμο για τις λήψεις video και άλλες περιπτώσεις
όπου ο θόρυβος λειτουργίας του φακού αποτελεί πρόβλημα.
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ] Ο αριθμός των συμβατών φωτογραφικών μηχανών είναι περιορισμένος. Ακόμη και στις
συμβατές φωτογραφικές μηχανές, σε ορισμένα μοντέλα ενδεχομένως να απαιτείται
ενημέρωση firmware.

Λειτουργία A/M (αυτόματη προτεραιότητα χειροκίνητης εστίασης)
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει επίσης εύκολη μετάβαση
από αυτόματη σε χειροκίνητη εστίαση κατά τη
λειτουργία AF. Ωστόσο, η ευαισθησία εναλλαγής
λειτουργίας έχει τροποποιηθεί έτσι ώστε να μειώνεται
το ενδεχόμενο αιφνίδιας αθέμιτης μετάβασης σε
χειροκίνητη εστίαση κατά τη λήψη.

Δακτύλιος / μοχλός / διακόπτης λειτουργίας A-M
Χάρη σε ένα μηχανισμό που έχει ενσωματωθεί στον κύλινδρο του φακού,
η ομαλή εστίαση στη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης πραγματοποιείται
όπως ακριβώς έχουν συνηθίσει οι χρήστες με τους συμβατικούς φακούς
χειροκίνητης εστίασης, ασκώντας δηλαδή την κατάλληλη ροπή στρέψης
στον δακτύλιο εστίασης. Οι φακοί AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
II και AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II είναι εξοπλισμένοι με
τον διακόπτη λειτουργίας A-M και ο δακτύλιος εστίασης σε αυτούς τους
φακούς περιστρέφεται κατά τη διάρκεια της αυτόματης εστίασης.

• Ανατρέξτε στις σελίδες 48-51 για τους φακούς VR που χρησιμοποιούν τη λειτουργία «Ενεργή».

Κεντράρισμα πριν από την έκθεση

Υψηλή απόδοση διόρθωσης θαμπώματος
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Εντοπισμός πανοραμικής λήψης για κινούμενα θέματα

Περιστρέφοντας απλά τον δακτύλιο εστίασης, η λειτουργία M/
A σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε εναλλαγή από αυτόματη σε
χειροκίνητη εστίαση σχεδόν στιγμιαία. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να
πραγματοποιήσετε άμεση εναλλαγή σε χειροκίνητη εστίαση ενώ κοιτάτε
μέσα από το σκόπευτρο.

Λειτουργία «Ενεργή»
Κατά τη λήψη από κινούμενο όχημα ή άλλη μη σταθερή θέση, ο φακός μπορεί
μερικές φορές να παρερμηνεύσει την κίνηση της φωτογραφικής μηχανής ή τις
προθέσεις του φωτογράφου. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε τη λειτουργία
«Ενεργή» για ακόμα μεγαλύτερη αντιστάθμιση, σταθερότερη εικόνα σκοπεύτρου
και πιο ισορροπημένες λήψεις.
• Ανατρέξτε στις σελίδες 48-51 για φακούς VR που χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία.

Λειτουργία «Σπορ»
Η λειτουργία «Σπορ» είναι ιδιαίτερα χρήσιμη
για τη λήψη αθλητικών θεμάτων, καθώς
είναι δυνατή η αξιόπιστη λήψη μιας φυσικής
εικόνας σκοπεύτρου, ακόμα και κατά την παρακολούθηση θεμάτων που κινούνται
απρόβλεπτα. Αυτό επιτυγχάνεται επίσης κατά την παρακολούθηση θεμάτων
με πανοραμική λήψη με τη μηχανή στο χέρι και κατά τη διάρκεια της εγγραφής
video. Με χρήση μονοπόδου ή τριπόδου μπορεί να επιτευχθεί πιο σταθερή εικόνα
σκοπεύτρου. Για λήψη ακίνητων θεμάτων, συνιστάται η Κανονική λειτουργία καθώς
προσφέρει υψηλότερο εφέ διόρθωσης θαμπώματος.
• Ανατρέξτε στις σελίδες 48-51 για τους φακούς VR που χρησιμοποιούν τη λειτουργία «Sport».
* Με βάση το πρότυπο CIPA. Η τιμή αυτή επιτυγχάνεται στις εξής περιπτώσεις: όταν φακοί με
φορμά DX συνδέονται σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή SLR με φορμά DX, όταν φακοί
συμβατοί με φορμά FX συνδέονται σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή SLR με φορμά FX και
όταν φακοί zoom ορίζονται στη μέγιστη θέση τηλεφωτογραφίας. Για το εφέ VR σε συνάρτηση
με τα στοπ σε κάθε φακό, ανατρέξτε στις σελίδες 48-51.

n Υπερ-ενοποιημένη επίστρωση Nikon
Χάρη στην αποκλειστική επίστρωση φακού
πολλαπλών επιπέδων της Nikon επιτυγχάνεται
υψηλότερη μετάδοση σε μεγαλύτερο εύρος
μήκους κύματος. Ακόμα και για φακούς zoom
με μεγάλο αριθμό γυάλινων στοιχείων, αυτό το
σύστημα επίστρωσης μειώνει αποτελεσματικά
τα είδωλα και τις λάμψεις που ενδέχεται να
προκύψουν σε συνθήκες οπισθοφωτισμού
συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία εικόνων
υψηλής αντίθεσης με πλούσια διαβάθμιση.
Με κορυφαία ισορροπία χρώματος και
δυνατότητες αναπαραγωγής, είναι δυνατή η
επίτευξη ασυναγώνιστης οπτικής απόδοσης.
Ελαχιστοποιούνται επίσης αποτελεσματικά
τα είδωλα και οι λάμψεις που προκαλούνται
από εσωτερικές αντανακλάσεις στις ψηφιακές
φωτογραφικές μηχανές. Αυτό το σύστημα
επίστρωσης εφαρμόζεται σε όλους τους
σύγχρονους φακούς στις σειρές NIKKOR.
n Προστατευτικός μηνίσκος
Το αποκλειστικό προστατευτικό γυάλινο στοιχείο
για φακούς NIKKOR είναι ενσωματωμένο στο
μπροστινό μέρος των υπερ-τηλεφακών. Το
απλό, επίπεδο, προστατευτικό γυάλινο στοιχείο
επιτρέπει στο εισερχόμενο φως να ανακλάται
από την επιφάνεια του αισθητήρα εικόνας ή το
φιλμ, ειδικά κάτω από μια πηγή ισχυρού φωτός,
όπως έναν προβολέα. Το φως ανακλάται στη
συνέχεια ξανά από το προστατευτικό γυάλινο
στοιχείο με αποτέλεσμα να δημιουργείται
είδωλο. Ο κυρτός μηνίσκος του NIKKOR μειώνει
εντυπωσιακά το φως που ανακλάται τη δεύτερη
φορά με αποτέλεσμα καθαρότερες εικόνες με
λιγότερα είδωλα.

n D Signal – Δυνατότητα εξόδου πληροφοριών
απόστασης
Το γράμμα D συμβολίζει την απόσταση. Ένας
εσωτερικός κωδικοποιητής, συνδεδεμένος
στον δακτύλιο εστίασης του φακού, λαμβάνει
πληροφορίες απόστασης ανάμεσα στο θέμα και
τη φωτογραφική μηχανή. Αυτές οι πληροφορίες
μεταδίδονται, στη συνέχεια, στο σώμα της
φωτογραφικής μηχανής για έλεγχο έκθεσης
υψηλής ακρίβειας στις ρυθμίσεις μέτρησης
3D-Color Matrix II/III και εξισορροπημένου
συμπληρωματικού φωτισμού φλας i-TTL. Κάθε
φακός των σειρών AF, AF-S, PC και PC-E διαθέτει
ενσωματωμένο σήμα απόστασης.
n Φακοί τύπου E
Ένας μηχανισμός ηλεκτρομαγνητικού
διαφράγματος είναι ενσωματωμένος στο
σώμα αυτών των φακών και ελέγχεται
μέσω ηλεκτρονικών σημάτων από το
σώμα της φωτογραφικής μηχανής. Αυτό
σας παρέχει απίστευτη ακρίβεια ελέγχου
διαφράγματος, ακόμα και όταν χρησιμοποιείται
τηλεμετατροπέας με υπερ-τηλεφακό*.
* Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί

n Φακοί NIKKOR τύπου G
Σε αυτόν τον τύπο φακών, τα διαφράγματα
επιλέγονται πάντα από το σώμα της
φωτογραφικής μηχανής καθώς ο ίδιος ο
φακός δεν διαθέτει δακτύλιο διαφράγματος.
Χάρη στον ισχυρό έλεγχο των λεπίδων του
διαφράγματος, επιτυγχάνεται σταθερή συνεχής
λήψη υψηλής ταχύτητας, ακόμα και σε μικρότερα
διαφράγματα*.

n Στρογγυλεμένο διάφραγμα
Κατά τη λήψη με τυπικό διάφραγμα, στις εικόνες
σκηνών που περιλαμβάνουν μεμονωμένες
πηγές φωτός, όπως φωτεινές οδικές σημάνσεις
ή εορταστικό φωτισμό, τη νύχτα, είναι πιθανό
να εμφανιστούν θαμπές πολυγωνικές κηλίδες.
Το στρογγυλεμένο σχήμα του διαφράγματος
επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης εξειδικευμένων
λεπίδων που διαμορφώνουν ένα ομοιόμορφο και
στρογγυλό σχήμα για θέματα εκτός εστίασης.
n Εσωτερικό σύστημα εστίασης
Με αυτή τη μέθοδο εστίασης, όλα τα στοιχεία φακού
χωρίζονται σε τρεις ομάδες: μπροστινής, μεσαίας
και πίσω εστίασης. Η μόνη ομάδα με δυνατότητα
μετακίνησης στο πεδίο εστίασης είναι η μεσαία.
n Πίσω σύστημα εστίασης
Με το πίσω σύστημα εστίασης (RF) της
Nikon, όλα τα στοιχεία φακού χωρίζονται σε
συγκεκριμένες ομάδες του φακού. Η μόνη ομάδα
φακών με δυνατότητα μετακίνησης στο πεδίο
εστίασης είναι η πίσω.
n Σύστημα διόρθωσης
κοντινής απόστασης
Το σύστημα διόρθωσης κοντινής απόστασης (CRC)
εντάσσεται στις πιο σημαντικές καινοτομίες της
Nikon στον τομέα της εστίασης, καθώς παρέχει
ανώτερη ποιότητα φωτογραφίας κατά τη λήψη
από κοντινή απόσταση, αυξάνοντας έτσι το εύρος
εστίασής σας. Με το σύστημα CRC, τα στοιχεία του
φακού διαμορφώνονται σε διάταξη ελεύθερων
στοιχείων, όπου κάθε ομάδα του φακού κινείται
ανεξάρτητα για να επιτύχει την κατάλληλη εστίαση.

* Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ Α
■ Φακοί NIKKOR Z [σελ.7–σελ.9]
Γωνία προβολής Γωνία προβολής
Δομή φακού
με φωτογραφικές με φωτογραφικές
Σύστημα εστίασης*1
[ομάδες/
μηχανές φορμά μηχανές φορμά
στοιχεία]
FX
DX

Όνομα φακού

Απόσβεση κραδασμών (VR)
Εφέ σε
συνάρτηση
με τα στοπ*2

Αριθμός

Απόσβεση
λεπίδων
Λειτουργία VR κραδασμών διαφράγματος
τριπόδου

Ελάχιστο
f-stop

Ελάχιστη απόσταση
εστίασης [m]*3

Μέγιστη
αναλογία
αναπαραγωγής
[x]

Βάρος [g]

Διάμετρος x μήκος
[mm]*4

Μέγεθος
εξαρτήματος
φίλτρου
[mm]

Καπάκι
Σκίαστρο φακού*5
φακού τύπος

Θήκη φακού

NIKKOR Z 14-30mm f/4S

12/14

114˚-72˚

90˚-50˚

IF

–

–

–

7

22

0,28

0,16

485

89,0 x 85,0

82

Με κούμπωμα

HB-86 (παρέχεται)

CL-C1 (παρέχεται)

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

15/17

84˚-34˚20'

61˚-22˚50'

IF (σύστημα πολλαπλής
εστίασης)

–

–

–

9

22

0,38

0,22

805

89 x 126

82

Με κούμπωμα

HB-87 (παρέχεται)

CL-C2 (παρέχεται)

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

11/14

84˚-34˚20'

61˚-22˚50'

IF

–

–

–

7

22

0,3

0,3

500

77,5 x 88,5

72

Με κούμπωμα

HB-85 (παρέχεται)

CL-C1 (παρέχεται)

–

–

–

9

16

0,25

0,19

370

73 x 86

62

Με κούμπωμα

HB-89 (παρέχεται)

CL-C1 (παρέχεται)

–

–

–

9

16

0,4

015

415

76 x 86,5

62

Με κούμπωμα

HB-90 (παρέχεται)

CL-C1 (παρέχεται)

Αριθμός

Ελάχιστο
f-stop

Ελάχιστη απόσταση
εστίασης [m]*3

Μέγιστη
αναλογία
αναπαραγωγής
[x]

Βάρος [g]

Διάμετρος x μήκος
[mm]*4

Μέγεθος
εξαρτήματος
φίλτρου
[mm]

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

9/11

63˚

44˚

RF (σύστημα πολλαπλής
εστίασης)

NIKKOR Z 50mm f/1.8S

9/12

47˚

31˚30'

IF

■ Φακοί NIKKOR F [σελ.11–σελ.40]
Γωνία προβολής Γωνία προβολής
Δομή φακού
με φωτογραφικές με φωτογραφικές
Σύστημα εστίασης*1
[ομάδες/
μηχανές φορμά μηχανές φορμά
στοιχεία]
FX
DX

Όνομα φακού

Απόσβεση κραδασμών (VR)
Εφέ σε
συνάρτηση
με τα στοπ*2

Απόσβεση
λεπίδων
Λειτουργία VR κραδασμών διαφράγματος
τριπόδου

Καπάκι
Σκίαστρο φακού*5
φακού τύπος

Θήκη φακού

■ ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΙ ΦΑΚΟΙ ZOOM NIKKOR [σελ.11–σελ.13]
AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR

11/14

—

109°-70°

IF

7

22-29

0,22

0,17

230

77,0 × 73,0

72

Με κούμπωμα

HB-81 (παρέχεται)

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

9/14

—

109˚-61˚

IF

7

22-29

0,24 (0,22)*6

0,19

460

82,5 × 87

77

Με κούμπωμα

HB-23 (παρέχεται)

CL-1118 (παρέχεται)

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

7/11

—

99˚-61˚

IF

7

22

0,3

0,12

465

82,5 × 90

77

Με κούμπωμα

HB-23 (παρέχεται)

CL-S2 (προαιρετικά)

3,5

Κανονικη

√

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

11/14

114˚-84˚

90˚-61˚

IF

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

12/17

107˚-63˚

83˚-44˚

IF

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

10/13

104˚-62˚

79˚-44˚

IF

9

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

8/12

100˚-63˚

76˚-44˚

IF

7

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

13/17

—

83˚-20˚

IF

4,0

Κανονικη / Ενεργη

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

11/17

—

83˚-18˚50'

IF

3,5

Κανονικη / Ενεργη

2,5

Κανονικη

CL-1015 (παρέχεται)

9

22

0,28*9

0,14

970

98 × 131,5

—

Συρταρωτό

Συρταρωτό

CL-M3 (παρέχεται)

9

22

0,28*10

0,24

680

82,5 × 125

77

Με κούμπωμα

HB-23 (παρέχεται)

CL-1120 (παρέχεται)

22

0,28

0,21

745

82,5 × 106

77

Με κούμπωμα

HB-23 (παρέχεται)

CL-76 (παρέχεται)

22-29

0,28

0,19

385

83 × 95

77

Με κούμπωμα

HB-66 (παρέχεται)

CL-1118 (παρέχεται)

■ ΑΠΛΟΙ ΦΑΚΟΙ ZOOM NIKKOR [σελ.14–σελ.19]

AF-S DX Zoom-NIKKOR 17-55mm f/2.8G IF-ED

10/14

—

79˚-28˚50'

IF

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

9/12

—

76˚-28°50’

IF

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

9/12

—

76˚-28°50’

IF

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

8/11

—

76˚-28˚50'

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR

11/15

—

76˚-15˚20'

IF

√

√

7

22-32

0,35

0,22

480

80 × 85,5

72

Με κούμπωμα

HB-75 (παρέχεται)

CL-1218 (προαιρετικά)

7

22-36

0,38

0,21

485

72 × 85

67

Με κούμπωμα

HB-39 (παρέχεται)

CL-1015 (παρέχεται)

9

22

0,36*11

0,20

755

85,5 × 110,5

77

Με κούμπωμα

HB-31 (παρέχεται)

CL-1120 (παρέχεται)

7

22-38

0,25

0,38

205

64,5 × 62,5

55

Με κούμπωμα HB-N106 (προαιρετικά) CL-0815 (προαιρετικά)

4,0

Κανονικη

7

22-38

0,25

0,38

195

64,5 × 62,5

55

Με κούμπωμα HB-N106 (προαιρετικά) CL-0815 (προαιρετικά)

4,0

Κανονικη

7

22-36

0,28 (0,25)*6

0,30 (0,36)*6

195

66 × 59,5

52

Με κούμπωμα

HB-69 (προαιρετικά)

CL-0815 (προαιρετικά)

3,5

Κανονικη

7

22-38

0,45

0,20

420

76 × 89

67

Με κούμπωμα

HB-32 (παρέχεται)

CL-1018 (παρέχεται)

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

12/17

—

76˚-11˚30'

IF

4,0

Κανονικη

7

22-38

0,45

0,23

490

78 × 97

67

Με κούμπωμα

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

12/16

—

76˚-8˚

IF

3,5

Κανονικη / Ενεργη

7

22-36

0,5

0,22

565

77 × 96,5

72

Με κούμπωμα

HB-35 (παρέχεται)

CL-1018 (παρέχεται)

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

14/19

—

76˚-5˚20'

IF

3,5

Κανονικη / Ενεργη

9

22-32

0,45*12

0,31

830

83 × 120

77

Με κούμπωμα

HB-58 (παρέχεται)

CL-1120 (παρέχεται)

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

12/16

—

76˚-5˚20'

IF

4,0

Κανονικη

7

22-40

0,48

0,29

550

78,5 × 99

67

Με κούμπωμα

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

16/20

84˚-34˚20'

61˚-22˚50'

IF

4,0

Κανονικη / Ενεργη

9

22

0,38*13 (0,41)*14

0,28

1070

88 × 154,5

82

Με κούμπωμα

HB-74 (παρέχεται)

CL-M3 (παρέχεται)

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

11/15

84˚-34˚20'

61˚-22˚50'

IF

9

22

0,38*13

0,26

900

83 × 133

77

Με κούμπωμα

HB-40 (παρέχεται)

CL-M3 (παρέχεται)

0,17 (0,5)*8

CL-S2 (προαιρετικά)

√

HB-32 (προαιρετικά) CL-1018 (προαιρετικά)

HB-39 (προαιρετικά) CL-1018 (προαιρετικά)

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

11/15

84˚-28˚30'

61˚-18˚50'

IF

9

22-32

0,5 (0,21)*8

545

78,5 × 82,5

72

Με κούμπωμα

HB-25 (παρέχεται)

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

11/16

84˚-28˚30'

61˚-18˚50'

IF

4,0

Κανονικη

7

22-29

0,38

0,22

465

78 × 82

72

Με κούμπωμα

HB-63 (παρέχεται)

CL-1118 (παρέχεται)

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

13/17

84˚-20˚20'

61˚-13˚20'

IF

3,5

Κανονικη / Ενεργη

9

22

0,45

0,23

710

84 × 103,5

77

Με κούμπωμα

HB-53 (παρέχεται)

CL-1218 (παρέχεται)

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

14/19

75˚-8˚10'

53˚-5˚20'

IF

3,5

Κανονικη / Ενεργη

9

22-38

0,5

0,31

800

83 × 114,5

77

Με κούμπωμα

HB-50 (παρέχεται)

CL-1120 (παρέχεται)

IF

■ ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ ZOOM NIKKOR [σελ.19–σελ.24]
AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II

9/13

—

28˚50'-8˚

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

11/17

—

28˚50'-5˚20'

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR*15

18/22

34˚20’-12˚20’

22˚50’-8˚

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

14/20

34˚20'-12˚20'

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

14/18

AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED
AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR
AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED
AF Zoom-NIKKOR 80-200mm f/2.8D ED*15
AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR*15

4,0

Κανονικη

7

22-32

1,1

0,23

300

70,5 × 83

52

Με κούμπωμα HB-37 (προαιρετικά) CL-0915 (προαιρετικά)

3,0

Κανονικη

9

22-29

1,4

0,27

530

76,5 × 123

58

Με κούμπωμα

HB-57 (παρέχεται)

IF

4,0

Κανονικη / Sport

9

22

1,1

0,21

1430

88,5 × 202,5

77

Με κούμπωμα

HB-78 (παρέχεται)

CL-M2 (παρέχεται)

22˚50'-8˚

IF

4,0

Κανονικη / Ενεργη

9

32

1,0

0,27

850

78 × 178,5

67

Με κούμπωμα

HB-60 (παρέχεται)

CL-1225 (παρέχεται)

34°20'-8°10'

22°50’-5°20’

IF

4,5

Κανονικη / Sport

9

32-40

1,2

0,25

680

80,5 × 146,0

67

Με κούμπωμα

HB-82 (παρέχεται)

CL-1022 (παρέχεται)

12/17

34˚20'-8˚10'

22˚50'-5˚20'

IF

2,5

Κανονικη / Ενεργη

9

32-40

1,5

0,24

745

80 × 143,5

67

Με κούμπωμα

HB-36 (παρέχεται)

CL-1022 (παρέχεται)

10/14

—

22˚50’-5˚20’

IF

4,0

Κανονικη

7

22-32

1,1

0,22

415

72 × 125

58

Με κούμπωμα HB-77 (προαιρετικά) CL-1020 (προαιρετικά)

10/14

—

22˚50’-5˚20’

IF

11/16

30˚10'-12˚20'

20˚-8˚

12/20

30˚10'-6˚10'

20˚-4˚

Χωρίς ενσωματωμένο τηλεμετατροπέα:

19/27

13˚40'-6˚10'

9˚-4˚

Με ενσωματωμένο τηλεμετατροπέα:

24/35

9˚50'-4˚30'

6˚20'-2˚50'

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

17/24

12˚20'-6˚10'

8˚-4˚

AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR*15

12/19

12˚20'-5˚

8˚-3˚10'

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

48

IF
IF

4,0

Κανονικη / Ενεργη

√

√

√

√
√

CL-1020 (παρέχεται)

7

22-32

1,1

0,22

400

72 × 125

58

Με κούμπωμα HB-77 (προαιρετικά) CL-1020 (προαιρετικά)

9

22

1,8 (1,5)*7

0,13 (0,17)*7

1300

87 × 187

77

Με κούμπωμα

HB-7 (προαιρετικά)

CL-43A (παρέχεται)

9

32-40

1,75 (1,5)*6

0,17 (0,19)*6

1570 (1480)*16

95,5 × 203

77

Με κούμπωμα

HB-65 (παρέχεται)

CL-M2 (παρέχεται)

3500*19

128 × 362,5*19

40,5

Συρταρωτό

HK-41 (παρέχεται)

CL-L2 (παρέχεται)

9

32

4,0

Κανονικη/Sport

IF

3,0

Κανονικη / Ενεργη

√

9

32

2 (1,95)*6

0,26 (0,27)*6

3360

124 × 365,5

52

Συρταρωτό

HK-30 (παρέχεται)

CL-L2 (παρέχεται)

IF

4,5

Κανονικη / Sport

√

9

32

2,2

0,22

2300 (2090)*16

108 × 267,5

95

Με κούμπωμα

HB-71 (παρέχεται)

CL-1434 (παρέχεται)

45

2

0,25
0,36

*1 Με το σύστημα IF (εσωτερικής εστίασης),
όσο μικρότερη είναι η απόσταση λήψης
τόσο μικραίνει η εστιακή απόσταση εξαιτίας
των οπτικών χαρακτηριστικών της.
*2 Με βάση το πρότυπο CIPA. Η τιμή αυτή
επιτυγχάνεται στις εξής περιπτώσεις: όταν
φακοί συμβατοί με φορμά DX συνδέονται
σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
SLR φορμά DX, όταν φακοί συμβατοί με
φορμά FX συνδέονται σε μια ψηφιακή
φωτογραφική μηχανή SLR φορμά FX και
όταν οι φακοί zoom ορίζονται στη μέγιστη
θέση τηλεφωτογραφίας.
*3 Η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι
η απόσταση από την ένδειξη εστιακού
επιπέδου μιας φωτογραφικής μηχανής ως
το θέμα.
*4 Απόσταση από το κολάρο της μοντούρας
του φακού.
*5 Τα ονόματα των σκιάστρων φακού
υποδεικνύουν τον τύπο τους: HB
(μπαγιονέτ), HN (βιδωτό), HK (συρταρωτό),
HS (κουμπωτό) και HR (συρταρωτό από
καουτσούκ).
*6 Οι αριθμοί σε ( ) αφορούν MF.
*7 Οι αριθμοί σε ( ) αφορούν τη ρύθμιση
macro.
*8 Οι αριθμοί σε ( ) αφορούν τη ρύθμιση
macro σε άκρο τηλεφακού 85 mm.
*9 Όταν είναι μεταξύ 18-24 mm.
*10 Όταν είναι μεταξύ 20-28 mm.
*11 Όταν είναι σε 35 mm.
*12 Όταν είναι σε 300 mm.
*13 Όταν είναι μεταξύ 35-50 mm.
*14 Όταν είναι στα 24, 28, 70 mm.
*15 Παρέχεται δακτύλιος ανάρτησης σε
τρίποδο.
*16 Οι αριθμοί σε ( ) εκφράζουν το βάρος χωρίς
τον δακτύλιο ανάρτησης σε τρίποδο.
*17 Σύστημα διόρθωσης κοντινής απόστασης
(CRC)
*18 Η χρήση των δυνατοτήτων μετατόπισης ή/
και κλίσης σε ορισμένες συνθήκες ενδέχεται
να προκαλέσει φαινόμενο βινιέτας.
*19 Με βάση τα πρότυπα CIPA

Όταν χρησιμοποιούνται οι παρακάτω
φωτογραφικές μηχανές, η αυτόματη εστίαση
είναι δυνατή μόνο με τους τύπους φακού
που αναφέρονται παρακάτω.
• D3500/D3400: AF-S (τύποι E ή G), φακοί
AF-P
• D5600/D5500/D5300/D5200/D3300:
AF-S, AF-P, φακοί AF-I (για τους φακούς
AF-P ενδέχεται να απαιτείται ενημέρωση
υλικολογισμικού)
• Σειρές D5100/D5000/D3200/D3100/D3000
D60/D40: φακοί AF-S, AF-I

Με τους φακούς τύπου E που περιλαμβάνουν
μηχανισμό ηλεκτρομαγνητικού
διαφράγματος είναι συμβατές οι παρακάτω
φωτογραφικές μηχανές:
D5, σειρά D4, σειρά D3, Df, D850, σειρά D810,
σειρά D800, D750, D700, D610, D600, D500,
σειρά D300, D7500, D7200, D7100, D7000,
D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000,
D3500, D3400, D3300, D3200, D3100, σειρά
Nikon 1 με FT1.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ Α
Όνομα φακού

Γωνία προβολής Γωνία προβολής
Δομή φακού
με φωτογραφικές με φωτογραφικές
Σύστημα εστίασης*1
[ομάδες/
μηχανές φορμά μηχανές φορμά
στοιχεία]
FX
DX

Απόσβεση κραδασμών (VR)
Εφέ σε
συνάρτηση
με τα στοπ*2

Αριθμός

Ελάχιστο
f-stop

Ελάχιστη απόσταση
εστίασης [m]*3

Μέγιστη
αναλογία
αναπαραγωγής
[x]

7

22

0,2

0,15

Απόσβεση
λεπίδων
Λειτουργία VR κραδασμών διαφράγματος
τριπόδου

Βάρος [g]

Διάμετρος x μήκος
[mm]*4

Μέγεθος
εξαρτήματος
φίλτρου
[mm]

670

87 × 86,5

Φίλτρο ζελατίνης

Καπάκι
Σκίαστρο φακού*5
φακού τύπος

Θήκη φακού

■ ΦΑΚΟΙ NIKKOR ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ [σελ.25–σελ.35]
AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED

12/14

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

11/13

AF NIKKOR 20mm f/2.8D*17

9/12

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED

10/12

84˚

61˚

AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED

9/12

84˚

61˚

AF NIKKOR 24mm f/2.8D*17

114˚

90˚

RF

94˚

70˚

RF

94˚

70˚

Συρταρωτό

Συρταρωτό

CL-S2 (παρέχεται)

7

16

0,2

0,23

355

82,5 × 80,5

77

Με κούμπωμα

HB-72 (παρέχεται)

CL-1015 (παρέχεται)

7

22

0,25

0,12

270

69 × 42,5

62

Με κούμπωμα

HB-4 (προαιρετικά)

CL-S2 (προαιρετικά)

RF

9

16

0,25

0,18

620

83 × 88,5

77

Με κούμπωμα

HB-51 (παρέχεται)

CL-1118 (παρέχεται)

RF

7

16

0,23

0,20

355

77,5 × 83

72

Με κούμπωμα

HB-76 (παρέχεται)

CL-1015 (παρέχεται)

9/9

84˚

61˚

7

22

0,3

0,11

270

64,5 × 46

52

Με κούμπωμα

HN-1 (προαιρετικά) CL-0715 (προαιρετικά)

AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED

11/14

75˚

53˚

RF

9

16

0,28

0,17

645

83,0 × 100,5

77

Με κούμπωμα

HB-83 (παρέχεται)

CL-1118 (παρέχεται)

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

9/11

75˚

53˚

RF

7

16

0,25

0,21

330

73 × 80,5

67

Με κούμπωμα

HB-64 (παρέχεται)

CL-0915 (παρέχεται)

AF NIKKOR 28mm f/2.8D

6/6

74˚

53˚

7

22

0,25

0,17

205

65 × 44,5

52

Με κούμπωμα

HN-2 (προαιρετικά) CL-0715 (προαιρετικά)

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

7/10

63˚

44˚

RF

9

16

0,3

0,19

600

83 × 89,5

67

Με κούμπωμα

HB-59 (παρέχεται)

CL-1118 (παρέχεται)

AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED

8/11

63˚

44˚

RF

7

16

0,25

0,23

305

72 × 71,5

58

Με κούμπωμα

HB-70 (παρέχεται)

CL-0915 (παρέχεται)

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

6/8

—

44˚

RF

7

22

0,3

0,16

200

70 × 52,5

52

Με κούμπωμα

HB-46 (παρέχεται)

CL-0913 (παρέχεται)

HN-3 (προαιρετικά) CL-0715 (προαιρετικά)

AF NIKKOR 35mm f/2D

5/6

62˚

44˚

7

22

0,25

0,23

205

64,5 × 43,5

52

Με κούμπωμα

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

7/8

46˚

31˚30'

9

16

0,45

0,14

280

73,5 × 54

58

Με κούμπωμα

HB-47 (παρέχεται)

AF NIKKOR 50mm f/1.4D

6/7

46˚

31˚30'

7

16

0,45

0,14

230

64,5 × 42,5

52

Με κούμπωμα

HR-2 (προαιρετικά) CL-0715 (προαιρετικά)

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)

6/7

47˚

31˚30'

7

16

0,45

0,15

190

73 × 52,5

58

Με κούμπωμα

HB-47 (παρέχεται)

CL-1013 (παρέχεται)

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

6/7

47˚

31˚30'

7

16

0,45

0,15

185

72 × 52,5

58

Με κούμπωμα

HB-47 (παρέχεται)

CL-1013 (παρέχεται)

CL-1013 (παρέχεται)

AF NIKKOR 50mm f/1.8D

5/6

46˚

31˚30'

7

22

0,45

0,15

155

63,5 × 39

52

Με κούμπωμα

HR-2 (προαιρετικά) CL-0715 (προαιρετικά)

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

6/9

40˚50'

27˚20'

9

16

0,58

0,12

385

85 × 70

72

Με κούμπωμα

HB-68 (παρέχεται)

AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

9/10

28˚30'

18˚50'

IF

9

16

0,85

0,11

595

86,5 × 84

77

Με κούμπωμα

HB-55 (παρέχεται)

CL-1118 (παρέχεται)

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

9/9

28˚30'

18˚50'

IF

7

16

0,8

0,12

350

80 × 73

67

Με κούμπωμα

HB-62 (παρέχεται)

CL-1015 (παρέχεται)

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

9/14

23˚10’

15˚20’

IF

9

16

1,0

0,13

985

94,5 × 106

82

Με κούμπωμα

HB-79 (παρέχεται)

CL-1218 (παρέχεται)

CL-1015 (παρέχεται)

AF DC-NIKKOR 105mm f/2D

6/6

23˚20'

15˚20'

RF

9

16

0,9

0,13

640

79 × 111

72

Με κούμπωμα

Συρταρωτό

CL-38 (προαιρετικά)

AF DC-NIKKOR 135mm f/2D

6/7

18˚

12˚

RF

9

16

1,1

0,13

815

79 × 120

72

Με κούμπωμα

Συρταρωτό

CL-38 (προαιρετικά)

AF NIKKOR 180mm f/2.8D IF-ED

6/8

13˚40'

9˚

IF

9

22

1,5

0,15

760

78,5 × 144

72

Με κούμπωμα

Συρταρωτό

CL-38 (παρέχεται)

AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II*15

9/13

12˚20'

8˚

IF

3,0

Κανονικη / Ενεργη

√

9

22

1,9

0,12

2930

124 × 203,5

52

Συρταρωτό

HK-31 (παρέχεται)

CL-L1 (παρέχεται)

AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II*15

8/11

8˚10'

5˚20'

IF

3,0

Κανονικη / Ενεργη

√

9

22

2,3 (2,2)*6

0,15 (0,16)*6

2900

124 × 267,5

52

Συρταρωτό

HK-30 (παρέχεται)

CL-L1 (παρέχεται)

AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR*15

10/16

8˚10'

5˚20'

IF

4,5

Κανονικη / Sport

√

9

32

1,4

0,24

755

89 × 147,5

77

Με κούμπωμα

HB-73 (παρέχεται)

CL-M3 (παρέχεται)

AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED*15

5˚20'

IF

9

32

1,45

0,27

1440 (1300)*16

90 × 222,5

77

Με κούμπωμα

Συρταρωτό

CL-M2 (παρέχεται)

6/10

8˚10'

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR*15

12/16

6˚10'

4˚

IF

4,0

Κανονικη / Sport

√

9

22

2,6

0,17

3800

159,5 × 358

40,5

Συρταρωτό

HK-38 (παρέχεται)

CT-405 (παρέχεται)

AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR*15

12/16

5˚

3˚10'

IF

4,0

Κανονικη / Sport

√

9

22

3,6

0,15

3090

140 × 387

40,5

Συρταρωτό

HK-34 (παρέχεται)

CT-505 (παρέχεται)

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

11/19

5˚00'

3˚10'

IF

4,0

Κανονικη/Sport

√

9

32

3,0

0,18

1460

106 × 237

95

Με κούμπωμα

HB-84 (παρέχεται)

CL-M5 (παρέχεται)

AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR*15

12/16

4˚10'

2˚40'

IF

4,0

Κανονικη / Sport

√

9

22

4,4

0,14

3810

166 × 432

40,5

Συρταρωτό

HK-40 (παρέχεται)

CT-608 (παρέχεται)

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR*15

13/20

3˚10'

2˚

IF

4,5

Κανονικη / Ενεργη

√

9

32

5,9 (5,8)*6

0,15 (0,15)*6

4590

160 × 461

52

Συρταρωτό

HK-38 (παρέχεται)

CT-801 (παρέχεται)

IF

■ ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ NIKKOR [σελ.36–σελ.40]
AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED

13/15

180°-175°

180°-110°

7

22-29

0,16

0,34

485

77,5 × 83,0

Φίλτρο ζελατίνης

Συρταρωτό

HB-80 (παρέχεται)

CL-1218 (παρέχεται)

AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5mm f/2.8G ED*17

7/10

—

180˚

7

22

0,14

0,20

305

63 × 62,5

Φίλτρο ζελατίνης

Συρταρωτό

Συρταρωτό

CL-0715 (παρέχεται)

AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D*17

5/8

180˚

107˚

7

22

0,25

0,09

290

63 × 57

Τύπος εξαρτήματος πίσω μέρους

Συρταρωτό

Συρταρωτό

CL-0715 (προαιρετικά)

7

22

0,163

1,00

235

68,5 × 64,5
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Με κούμπωμα

HB-61 (παρέχεται)

CL-0915 (παρέχεται)

9

32

0,185

1,00

425

73 × 89

62

Με κούμπωμα

HB-42 (παρέχεται)

CL-1018 (παρέχεται)

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G*17

7/9

—

38˚50'

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

9/12

39˚40'

26˚30'

AF Micro-NIKKOR 60mm f/2.8D*17

50

IF

7/8

39˚40'

26˚30'

7

32

0,219

1,00

440

70 × 74,5

62

Με κούμπωμα HN-22 (προαιρετικά) CL-0815 (προαιρετικά)

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

10/14

—

18˚50'

IF

3,0

Κανονικη

9

32

0,286

1,00

355

73 × 98,5
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Με κούμπωμα

HB-37 (παρέχεται)

CL-1018 (παρέχεται)

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

12/14

23˚20'

15˚20'

IF

3,0

Κανονικη

9

32

0,314

1,00

750

83 × 116

62

Με κούμπωμα

HB-38 (παρέχεται)

CL-1020 (παρέχεται)

AF Micro-NIKKOR 200mm f/4D IF-ED*15*17

8/13

12˚20'

8˚

IF

9

32

0,5

1,00

1190

76 × 193

62

Με κούμπωμα HN-30 (προαιρετικά)

CL-45 (παρέχεται)

PC NIKKOR 19mm f/4E ED

13/17

97˚

73˚

RF

9

32

0,25

0,18

885

89 × 124

—

Συρταρωτό

—

PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED*18

10/13

84˚

61˚

RF

9

32

0,21

0,36

730

82,5 × 108

77

Με κούμπωμα

HB-41 (παρέχεται)

CL-1120 (παρέχεται)

PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED*17*18

8/9

51˚

34˚50'

9

32

0,253

0,50

740

82,5 × 112

77

Με κούμπωμα

HB-43 (παρέχεται)

CL-1120 (παρέχεται)

PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D*17*18

5/6

28˚30'

18˚50'

9

32

0,39

0,50

635

83,5 × 107

77

Με κούμπωμα

HB-22 (παρέχεται)

CL-1120 (παρέχεται)

CL-1120 (παρέχεται)

*1 Με το σύστημα IF (εσωτερικής εστίασης),
όσο μικρότερη είναι η απόσταση λήψης
τόσο μικραίνει η εστιακή απόσταση εξαιτίας
των οπτικών χαρακτηριστικών της.
*2 Με βάση το πρότυπο CIPA. Η τιμή αυτή
επιτυγχάνεται στις εξής περιπτώσεις: όταν
φακοί συμβατοί με φορμά DX συνδέονται
σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
SLR φορμά DX, όταν φακοί συμβατοί με
φορμά FX συνδέονται σε μια ψηφιακή
φωτογραφική μηχανή SLR φορμά FX και
όταν οι φακοί zoom ορίζονται στη μέγιστη
θέση τηλεφωτογραφίας.
*3 Η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι
η απόσταση από την ένδειξη εστιακού
επιπέδου μιας φωτογραφικής μηχανής ως
το θέμα.
*4 Απόσταση από το κολάρο της μοντούρας
του φακού.
*5 Τα ονόματα των σκιάστρων φακού
υποδεικνύουν τον τύπο τους: HB
(μπαγιονέτ), HN (βιδωτό), HK (συρταρωτό),
HS (κουμπωτό) και HR (συρταρωτό από
καουτσούκ).
*6 Οι αριθμοί σε ( ) αφορούν MF.
*7 Οι αριθμοί σε ( ) αφορούν τη ρύθμιση
macro.
*8 Οι αριθμοί σε ( ) αφορούν τη ρύθμιση
macro σε άκρο τηλεφακού 85 mm.
*9 Όταν είναι μεταξύ 18-24 mm.
*10 Όταν είναι μεταξύ 20-28 mm.
*11 Όταν είναι σε 35 mm.
*12 Όταν είναι σε 300 mm.
*13 Όταν είναι μεταξύ 35-50 mm.
*14 Όταν είναι στα 24, 28, 70 mm.
*15 Παρέχεται δακτύλιος ανάρτησης σε
τρίποδο.
*16 Οι αριθμοί σε ( ) εκφράζουν το βάρος χωρίς
τον δακτύλιο ανάρτησης σε τρίποδο.
*17 Σύστημα διόρθωσης κοντινής απόστασης
(CRC)
*18 Η χρήση των δυνατοτήτων μετατόπισης ή/
και κλίσης σε ορισμένες συνθήκες ενδέχεται
να προκαλέσει φαινόμενο βινιέτας.
*19 Με βάση τα πρότυπα CIPA

Όταν χρησιμοποιούνται οι παρακάτω
φωτογραφικές μηχανές, η αυτόματη εστίαση
είναι δυνατή μόνο με τους τύπους φακού
που αναφέρονται παρακάτω.
• D3500/D3400: AF-S (τύποι E ή G), φακοί
AF-P
• D5600/D5500/D5300/D5200/D3300:
AF-S, AF-P, φακοί AF-I (για τους φακούς
AF-P ενδέχεται να απαιτείται ενημέρωση
υλικολογισμικού)
• Σειρές D5100/D5000/D3200/D3100/D3000
D60/D40: φακοί AF-S, AF-I

Με τους φακούς τύπου E που περιλαμβάνουν
μηχανισμό ηλεκτρομαγνητικού
διαφράγματος είναι συμβατές οι παρακάτω
φωτογραφικές μηχανές:
D5, σειρά D4, σειρά D3, Df, D850, σειρά D810,
σειρά D800, D750, D700, D610, D600, D500,
σειρά D300, D7500, D7200, D7100, D7000,
D5600, D5500, D5300, D5200, D5100, D5000,
D3500, D3400, D3300, D3200, D3100, σειρά
Nikon 1 με FT1.
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Τα χαρακτηριστικά και ο εξοπλισμός μπορει να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή υποχρέωση από την πλευρά του κατασκευαστή.
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