AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED

Φωτογραφία προϊόντος

I AM THE WIDE SIDE OF LIFE
Στοιχεία ασφαιρικού
φακού

Γυάλινα στοιχεία φακού ED

Διαγράμματα MTF

Αξεσουάρ

Θήκη φακού CL-1015
(περιλαμβάνεται)

Σκίαστρο φακού HB-76
(περιλαμβάνεται)

Εντυπωσιακή αρχιτεκτονική. Επιβλητικά φυσικά τοπία. Εμβληματικά αστικά τοπία. Άνετοι εσωτερικοί
χώροι. Αποτυπώστε δυναμικές και δημιουργικές εικόνες με τον νέο βασικό φακό 24 mm με φορμά FX της
Nikon. Το γρήγορο διάφραγμα f/1,8 εξασφαλίζει μικρό βάθος πεδίου, ομαλό θαμπό φόντο (bokeh) και
καθαρές φωτογραφίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η μικρή απόσταση εστίασης, μόλις 0,23 m,
εξασφαλίζει πρόσθετη ευελιξία ενώ παράλληλα η compact και ελαφριά σχεδίασή του αναδεικνύει αυτόν
τον υπερευρυγώνιο φακό σε ιδανικό σύντροφο για τα ταξίδια σας.
Κύρια χαρακτηριστικά:
	
Γρήγορος βασικός φακός 24 mm: φακός φορμά FX με υπερευρυγώνια εστιακή απόσταση 24
mm (36 mm κατά τη χρήση με φωτογραφική μηχανή Nikon SLR με φορμά DX). Ιδανικός για
φωτογραφίσεις φυσικών τοπίων, αρχιτεκτονικής, εσωτερικών χώρων και αστικών τοπίων, καθώς
και για λήψεις video.
	
Φωτεινό διάφραγμα f/1,8: επιτρέπει τη δημιουργία ξεχωριστών εικόνων με μικρό βάθος
πεδίου και ομοιόμορφο θαμπό φόντο (bokeh). Επωφεληθείτε από την ευελιξία λήψης με
μεγαλύτερες ταχύτητες κλείστρου και τη δυνατότητα αποτύπωσης καθαρών λήψεων σε συνθήκες
χαμηλού φωτισμού, καθώς και φωτεινή εικόνα στο σκόπευτρο.
	
Compact και ελαφρύς: η εξαιρετικά φορητή κατασκευή του φακού αυτού διευκολύνει τη
μεταφορά του και βολεύει ιδιαίτερα στα ταξίδια.
	
Εικόνες με κορυφαία ανάλυση: αυτός ο φακός συντροφεύει τέλεια τις D-SLR υψηλής
ανάλυσης καθώς αποδίδει εξαιρετική καθαρότητα και αντίθεση στο σύνολο του κάδρου. Η οπτική
κατασκευή του αποδίδει πανέμορφες φωτογραφίες και video.
	
Εκπληκτική οπτική απόδοση: δύο γυάλινα στοιχεία εξαιρετικά χαμηλής διασποράς (ED) και
δύο στοιχεία ασφαιρικού φακού εξασφαλίζουν ευκρινείς, φωτεινές εικόνες. Πραγματοποιείται
εξαιρετικά καλός έλεγχος του βαθμού παραμόρφωσης και ελαχιστοποιείται αποτελεσματικά η
χρωματική διασπορά.
	
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,23 m. Προσεγγίστε εύκολα τα θέματά σας και γεμίστε το
κάδρο.
	
Περιλαμβάνονται: σκίαστρο φακού μπαγιονέτ και μαλακή θήκη φακού.

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Εστιακή απόσταση
Μέγιστο διάφραγμα
Ελάχιστο διάφραγμα
Κατασκευή φακού

24 mm
f/1.8
f/16
12 στοιχεία σε 9 ομάδες (συμπεριλαμβανομένων 2 γυάλινων στοιχείων ED, 2 στοιχείων ασφαιρικού
φακού και στοιχείων φακού με νανοκρυσταλλική επίστρωση)
Γωνία προβολής
Φωτογραφικές μηχανές φιλμ SLR και φωτογραφικές μηχανές D-SLR με φορμά FX της Nikon: 84°
Φωτογραφικές μηχανές D-SLR με φορμά DX της Nikon: 61°
Εστίαση
Πίσω σύστημα εστίασης (Rear Focusing - RF) της Nikon με έλεγχο αυτόματης εστίασης από το
αθόρυβο μοτέρ και ξεχωριστό δακτύλιο εστίασης για χειροκίνητη εστίαση
Ελάχιστη απόσταση εστίασης 0,23 m από το εστιακό επίπεδο
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής 0,20×
Αριθμός λεπίδων διαφράγματος 7 (στρογγυλό άνοιγμα διαφράγματος)
Διάφραγμα
Πλήρως αυτόματο
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου 72 mm
Διαστάσεις
Περίπου 77,5 × 83,0 mm
Βάρος
Περίπου 355 g
Παρεχόμενα αξεσουάρ
Μπροστινό κάλυμμα φακού με κούμπωμα 72 mm LC-72, πίσω κάλυμμα φακού LF-4 σκίαστρο μπαγιονέτ
HB-76, θήκη φακού CL-1015

