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

Διάγραμμα MTF

I AM ALL ABOUT REACH

Αξεσουάρ

Θήκη φακού CT-608
(περιλαμβάνεται)

Συρταρωτό φίλτρο
Σκίαστρο φακού HK-40
κυκλικής πόλωσης C-PL405
(περιλαμβάνεται)
(προαιρετικό)

Θέλετε να ελαφρύνετε τον εξοπλισμό σας; Με την εξαιρετικά ελαφριά κατασκευή του και τις πιο πρόσφατες
τεχνολογίες φακού, ο νέος υπερ-τηλεφακός 600 mm της Nikon εξασφαλίζει εξαιρετική απόδοση στους
φωτογράφους αθλητικών θεμάτων ή άγριας φύσης. Ο φακός περιλαμβάνει δύο στοιχεία φθορίτη που
εξασφαλίζουν βελτιωμένη οπτική απόδοση, μειώνοντας παράλληλα το βάρος του φακού σε μόλις 3.810 g. Η
εντυπωσιακή απόσβεση κραδασμών με λειτουργία SPORT της Nikon διατηρεί όλη την ισχύ του φακού κατά την
παρακολούθηση γρήγορης δράσης.
Κύρια χαρακτηριστικά:
Professional super-telephoto: εστιακή απόσταση 600 mm και γρήγορο μέγιστο διάφραγμα f/4.
Αντοχή και μικρό βάρος: fτα στοιχεία φθορίτη μειώνουν το βάρος αυτού του υπερ-τηλεφακού σε
μόλις 3.810 g (περίπου). Ελαφρύ, ανθεκτικό και αξιόπιστο, το σώμα του φακού είναι κατασκευασμένο με
επαγγελματικού επιπέδου προστασία κατά της σκόνης και της υγρασίας.
Υψηλή οπτική απόδοση: δύο στοιχεία φθορίτη και τρία γυάλινα στοιχεία ED (εξαιρετικά χαμηλής
διασποράς) καθώς και η νανοκρυσταλλική επίστρωση της Nikon, ελαχιστοποιούν τη χρωματική εκτροπή και
τα διπλά είδωλα.
Απόσβεση κραδασμών (VR): με λειτουργία SPORT. Η λειτουργία VR ελαχιστοποιεί τις συνέπειες
από το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής και σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψεις σε ταχύτητες
κλείστρου χαμηλότερες έως κατά τέσσερα στοπ.¹ Η λειτουργία VR SPORT εξασφαλίζει σταθερή εικόνα
σκοπεύτρου κατά τις λήψεις γρήγορα κινούμενων θεμάτων και χάρη σε αυτή επιτυγχάνονται ταχύτητες
καρέ και ελάχιστη καθυστέρηση απελευθέρωσης κλείστρου κατά τις συνεχείς λήψεις, όμοιες με αυτές
που επιτυγχάνονται όταν η λειτουργία VR είναι απενεργοποιημένη.
Ηλεκτρομαγνητικό διάφραγμα: εξασφαλίζει συνεπείς, πιο ακριβείς εκθέσεις κατά τις ριπές με μεγάλη
ταχύτητα.
Αθόρυβο μοτέρ (SWM): εξαιρετικά γρήγορη και απόλυτα αθόρυβη αυτόματη εστίαση με εύκολη λειτουργία
χειροκίνητης παράκαμψης αυτοματισμού.
Διακόπτης περιορισμού εστίασης: διαθέτει δύο θέσεις: FULL και ∞ - 10 m.
Επίστρωση φθορίου: προστατεύει από το νερό, τη σκόνη και τη βρομιά χωρίς κανένα συμβιβασμό στην
ποιότητα της εικόνας. Η επίστρωση εφαρμόζεται στο προστατευτικό γυαλί που βρίσκεται στο μπροστινό
στοιχείο του φακού, καθιστώντας ευκολότερο τον καθαρισμό του γυαλιού χωρίς να προκαλείται ζημιά στην
επιφάνεια.
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 4,4 m.
Δακτύλιος μοντούρας τριπόδου: περιλαμβάνει ρουλεμάν νέου τύπου που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη
ανθεκτικότητα και ομαλή μετάβαση από τον οριζόντιο στον κατακόρυφο προσανατολισμό. Η μοντούρα είναι
τοποθετημένη κοντά στο πίσω μέρος του φακού ώστε να μεταφέρεται εύκολα και να μπορεί να περιστραφεί
το μονοκόμματο σκίαστρο που παρέχεται.
Περιλαμβάνεται κολάρο για κοντό μονόποδο: για μεγαλύτερη σταθερότητα κατά τη χρήση μονόποδου.
Περιλαμβάνεται θήκη CT-608: ελαφριά αλλά ανθεκτική θήκη-βαλιτσάκι με αναδιπλούμενο χερούλι για
εύκολη στοίβαξη.
¹ Σε κανονική λειτουργία με βάση το πρότυπο CIPA.
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Παρεχόμενα αξεσουάρ

600 mm
f/4
f/22
16 στοιχεία σε 12 ομάδες (περιλαμβάνονται 4 γυάλινα στοιχεία ED, 2 στοιχεία φθορίτη και στοιχεία
φακού με νανοκρυσταλλικές επιστρώσεις) και 1 προστατευτικό γυάλινο στοιχείο (με επίστρωση φθορίου)
Φωτογραφικές μηχανές φιλμ SLR και φωτογραφικές μηχανές D-SLR με φορμά FX της Nikon: 4° 10’
Φωτογραφικές μηχανές D-SLR με φορμά DX της Nikon: 2° 40’
Σύστημα εσωτερικής εστίασης (Internal Focusing - IF) της Nikon με έλεγχο αυτόματης εστίασης από
το αθόρυβο μοτέρ και ξεχωριστό δακτύλιο εστίασης για χειροκίνητη εστίαση
4,4 m από το εστιακό επίπεδο
0,14x
9 (στρογγυλό άνοιγμα διαφράγματος)
Electromagnetic
40,5 mm (συρταρωτό)
Περίπου 166 x 432 mm
Περίπου 3.810 g
Συρταρωτό μπροστινό κάλυμμα φακού, Πίσω κάλυμμα φακού LF-4, Σκίαστρο φακού HK-40,
Βιδωτό φίλτρο NC 40,5 mm, Θήκη φακού CT-608, Λουράκι LN-2, Κολάρο για μονόποδο

