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Δείτε τον κόσμο με διαφο ρετική ματιά
Κάθε φωτογράφος είναι μοναδικός, με διαφορετικές ιδέες, εμπειρίες και δημιουργική
οπτική. Για όλες αυτές τις ιδιότητές σας υπάρχει ένας φακός NIKKOR για να αξιοποιήσετε
κάθε σας δυνατότητα στο έπακρο. Κάθε προϊόν της σειράς αντιπροσωπεύει ένα αίσθημα
υπερηφάνειας και δεξιοτεχνίας που μόνο ένας κατασκευαστής οπτικών συστημάτων
μπορεί να αντιληφθεί, καθώς παρέχει ένα επίπεδο ευκρίνειας και αξιοπιστίας που κάθε

Capture more. Create more.

λάτρης της φωτογραφίας μπορεί να εκτιμήσει. Πώς θέλετε να δείτε τον κόσμο; Αφήστε
τη NIKKOR να σας βοηθήσει.
Ευρυγώνιοι φακοί Zoom NIKKOR ................................................................ σελ.4-σελ.7
Απλοί φακοί Zoom NIKKOR ........................................................................ σελ.8-σελ.11
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Ειδικοί φακοί NIKKOR .............................................................................. σελ.22-σελ.25
Εξαρτήματα ............................................................................................ σελ.26-σελ.27
Τεχνολογία NIKKOR ................................................................................. σελ.28-σελ.29
Τεχνικά χαρακτηριστικά ......................................................................... σελ.30-σελ.31

ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΙ ΦΑΚΟΙ ZOOM NIKKOR
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 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
φωτογράφηση.

© Dave Black

Μοναδικές οπτικές γωνίες για εντυπωσιακά αποτελέσματα
AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3,5-4,5G ED

Υπερ-ευρυγώνιοι φακοί zoom για δυναμικές προοπτικές

AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3,5-4,5G ED

DX

Εξερευνήστε τις ακραίες πτυχές της φωτογραφίας
χάρη στην υπερ-ευρυγώνια κάλυψη αυτού του
πρακτικού φακού zoom. Με αυτόν τον φακό με το
ευρύτερο στην κατηγορία του άκρο, 10mm, 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.
10mm 109°
24mm 61°

Δομή φακού: 14 στοιχεία σε 9 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,24 m (AF), 0,22 m (MF)
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/5x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-23 / Θήκη CL-1118

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

DX

Μια ιδιαίτερα δημοφιλής επιλογή για ευρυγώνιες
φωτογραφήσεις σε ακραίες συνθήκες. Το σταθερό
διάφραγμα εξασφαλίζει σταθερή έκθεση σε όλο
το εύρος zoom. Ιδανικός για φωτογράφηση της
εξωτερικής όψης μεγάλων κτιρίων, στενών
εσωτερικών χώρων και αχανών φυσικών τοπίων.

12mm 99°
24mm 61°

Δομή φακού: 11 στοιχεία σε 7 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,3 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/8,3x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-23

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

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2,8G ED

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

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.
14mm 114°
24mm 84°

Δομή φακού: 14 στοιχεία σε 11 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,28 m (σε 18-24 mm)
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/6,7x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: Δεν προσαρτάται φίλτρο
Εξαρτήματα: Σκίαστρο ενσωματωμένο στο φακό /
Θήκη CL-M3
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: Στοιχεία ασφαιρικού φακού

: Γυάλινα στοιχεία ED

Ευκρινής, υπερ-ευρυγώνιος φακός zoom με VRII

Διάσημος επαγγελματικός ευρυγώνιος φακός zoom

Μικρός και πρακτικός ευρυγώνιος φακός zoom

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

AF-S Zoom-NIKKOR 17-35mm f/2,8D IF-ED

AF Zoom-NIKKOR 18-35mm f/3,5-4,5D IF-ED

Αυτός ο ευέλικτος υπερ-ευρυγώνιος φακός zoom
καλύπτει ένα ιδιαίτερα ευρύ πεδίο εφαρμογών
καθώς διαθέτει σύστημα απόσβεσης κραδασμών
(VRII) για λήψη φωτογραφιών σε εσωτερικούς
χώρους και νυχτερινές σκηνές με λήψη από το χέρι
χωρίς θάμπωμα σε χαμηλότερες ταχύτητες
κλείστρου. Ιδανικός για χρήση σε ταξίδια και για
ντοκιμαντέρ.
16mm 107°
35mm 63°

Δομή φακού: 17 στοιχεία σε 12 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,28 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/4x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-23 / Θήκη CL-1120
*	Η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι η απόσταση από την ένδειξη εστιακού επιπέδου μιας
φωτογραφικής μηχανής ως το θέμα.

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.

17mm 104°
35mm 62°

Δομή φακού: 13 στοιχεία σε 10 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,28 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/4,6x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-23 / Θήκη CL-76

© Bob Krist

Με βάρος περίπου 370 g, αυτός ο μικρός και
εύκολος στη χρήση ευρυγώνιος φακός zoom
ενσωματώνεται ομοιόμορφα στη σειρά φωτογραφικών μηχανών μικρότερου βάρους D-SLR της
Nikon. Επίσης, εξασφαλίζει εξίσου καλή ανάλυση
από το άπειρο μέχρι και τις πιο κοντινές λήψεις
διευκολύνοντας τη λήψη όμορφων φωτογραφιών.
18mm 100°
35mm 62°

Δομή φακού: 11 στοιχεία σε 8 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,33 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/6,7x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-23
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Α Π Λ Ο Ι

Φ Α Κ Ο Ι

Z O O M

N I K K O R
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 φωτογραφήσεις σας. Επιλέξτε
το φακό που ανταποκρίνεται καλύτερα στο
επίπεδο ικανοτήτων και τις δημιουργικές
αναζητήσεις σας.

© Deborah Sandidge

Αδράξτε κάθε ευκαιρία για φωτογραφία με δυναμική κάλυψη zoom
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3,5-5,6G ED VR

Πρακτικός τυπικός φακός zoom με VRII και εξαιρετικά ευρεία κάλυψη

Τυπικός φακός zoom με γρήγορο διάφραγμα f/2,8 για κορυφαία ποιότητα εικόνας

Ευκρινείς και προσιτοί τυπικοί φακοί zoom

Ισχυρά zoom με λειτουργία VRII για φωτογράφους των φορμά DX

AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3,5-5,6G ED VR

AF-S DX Zoom-NIKKOR 17-55mm f/2,8G IF-ED

AF-S NIKKOR 24-85mm f/3,5-4,5G ED VR

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3,5-5,6G ED VR DX

Ένας εξαιρετικός compact φακός τυπικής χρήσης που αποδίδει πολύ καλά με τις
εύχρηστες φωτογραφικές μηχανές φορμά FX. Καλύπτοντας τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα εύρη zoom, αυτός ο ευέλικτος φακός μπορεί να τραβήξει μεγάλη γκάμα
θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των τοπίων, των εσωτερικών χώρων, των
πορτραίτων και των αυθόρμητων στιγμιοτύπων. Η λειτουργία απόσβεσης κραδασμών (VRII) βελτιώνει τα αποτελέσματα από τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής
στο χέρι, δημιουργώντας πολλές νέες ευκαιρίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

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-τηλεφωτογραφίας, χάρη στην
ενσωματωμένη λειτουργία απόσβεσης κραδασμών (VRII). Απολαύστε την πραγματικά πλήρη απόδοση φακού που είναι ιδανικός για ταξίδια και εκδηλώσεις.

DX

Ο πιο ισορροπημένος λειτουργικά και ευέλικτος φακός zoom για αφοσιωμένους
χρήστες φωτογραφικών μηχανών φορμά DX, με κάλυψη zoom 5,3x που ξεκινάει από
γωνία προβολής 83° στα 16mm. Μοναδική ευκρίνεια, μικρό μέγεθος και σύστημα
απόσβεσης κραδασμών (VRII) για σταθερότερες λήψεις και περισσότερες φωτογραφικές δυνατότητες – από καθημερινά στιγμιότυπα μέχρι ταξιδιωτικές φωτογραφίες
για ντοκιμαντέρ.
16mm 83°
85mm 18°50'

DX

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.

17mm 79°
55mm 28°50'

Δομή φακού: 17 στοιχεία σε 11 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,38 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/4,6x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 67 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-39 / Θήκη CL-1015

Δομή φακού: 14 στοιχεία σε 10 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,36 m (στα 35mm)
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/5x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-31 / Θήκη CL-1120

Πρακτικοί τυπικοί φακοί zoom με ποιότητα NIKKOR

AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3,5-5,6G VR

DX

Χάρη στην αξιόλογη διαχωριστική του ικανότητα
και το σύστημα απόσβεσης κραδασμών (VR),
αυτός ο φακός διευκολύνει τη λήψη ευκρινών
φωτογραφιών. Είναι εξαιρετικά ελαφρύς, παρά το
ενσωματωμένο σύστημα VR, και πραγματοποιεί
κοντινές λήψεις σε απόσταση εστίασης 0,28 m.

18mm 76°
55mm 28°50'

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3,5-5,6G ED VR

DX

Μια εξαιρετική επιλογή για μερικές επιπλέον
δυνατότητες τηλεφακού. Αυτός ο ισχυρός τυπικός
φακός με zoom 5,8x, κατά προσέγγιση, επιτρέπει
τη λήψη των περισσότερων θεμάτων με ένα μόνο
φακό. Το σύστημα απόσβεσης κραδασμών (VR)
συμβάλλει στην επίτευξη σταθερότερων λήψεων
σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και φωτογραφήσεων με τηλεφακό.

18mm 76°
105mm 15°20'

Δομή φακού: 15 στοιχεία σε 11 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,45 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/5x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 67 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-32 / Θήκη CL-1018
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: Στοιχεία ασφαιρικού φακού

: Γυάλινα στοιχεία ED

AF-S DX Zoom-NIKKOR 18-55mm f/3,5-5,6G ED II DX
Με βάρος μόλις 205 g, αυτός ο ελαφρύς και μικρός
τυπικός φακός zoom παρέχει ευκρινείς εικόνες
υψηλής αντίθεσης και δυνατότητα zoom 3,1x, κατά
προσέγγιση. Σας επιτρέπει επίσης να πραγματοποιείτε κοντινές λήψεις χάρη στην εξαιρετικά μικρή
απόσταση εστίασης της τάξης των 0,28 m.

18mm 76°
55mm 28°50'

Δομή φακού: 11 στοιχεία σε 8 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,28 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/3,2x (στα 55mm)
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 52 mm

18mm 76°
300mm 5°20’

24mm 84°
85mm 28°30'

Δομή φακού: 7 στοιχεία σε 5 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,28 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/3,2x (στα 55mm)
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 52 mm

Δομή φακού: 16 στοιχεία σε 11 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,38 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/4,5x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 72 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-63 / Θήκη CL-1118

AF Zoom-NIKKOR 24-85mm f/2,8-4D IF

Δομή φακού: 19 στοιχεία σε 14 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,45 m (στα 300 mm)
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/3,2x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-58 / Θήκη CL-1120

AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3,5-5,6G ED VRII DX

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.

Ένας φακός για κάθε περίσταση. Αυτός ο απίστευτα
ευέλικτος φακός διαθέτει δυναμική κάλυψη zoom
11x, κατά προσέγγιση, ξεκινώντας από την πιο
ευρεία γωνία προβολής των 76° και φτάνοντας μέχρι
τη μέγιστη γωνία τηλεφακού των 8°. Διαθέτει επίσης
σύστημα απόσβεσης κραδασμών (VRII) για ακόμα
περισσότερες δυνατότητες. Ιδανικός για ταξίδια με
ελαφριές αποσκευές.
18mm 76°
200mm 8°

24mm 84°
85mm 28°30'

Δομή φακού: 15 στοιχεία σε 11 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,5 m (0,21 m σε macro)
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/5,9x (1/2x σε macro)
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 72 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-25

Δομή φακού: 16 στοιχεία σε 12 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,5 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/4,5x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 72 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-35 / Θήκη CL-1018

Πρακτικός τυπικός φακός zoom με λειτουργία VRII και νανοκρυσταλλική
επίστρωση

Ευέλικτος ισχυρός φακός zoom 11x με VRII

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 εξασφαλίζει 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 συμπαγές, παρότι έχει ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης
κραδασμών (VRII). Ένας τυπικός φακός zoom εξαιρετικής χρησιμότητας και αξίας για
χρήστες φορμά FX.

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 (VRII)
αντισταθμίζει το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής για έως και 4 στοπ. Ένας
εξαιρετικά ευέλικτος φακός zoom ιδανικός για ταξίδια και άλλες εξωτερικές εφαρμογές.

Εξαιρετικά αξιόπιστος και λειτουργικά ισορροπημένος τυπικός φακός zoom

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2,8G ED

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.
24mm 84°
70mm 34°20'

Δομή φακού: 15 στοιχεία σε 11 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,38 m (σε 35-50 mm)
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/3,7x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-40 / Θήκη CL-M3
*	Η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι η απόσταση από την ένδειξη εστιακού επιπέδου μιας
φωτογραφικής μηχανής ως το θέμα.

24mm 84°
120mm 20°20'

Δομή φακού: 17 στοιχεία σε 13 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,45 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/4,2x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-53 / Θήκη CL-1218

28mm 75°
300mm 8°10'

Δομή φακού: 19 στοιχεία σε 14 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,5 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/3,1x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-50 / Θήκη CL-1120
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Τ Η Λ Ε Φ Α Κ Ο Ι

Z O O M

N I K K O R
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.

© Dave Black

Αδράξτε τη σωστή στιγμή και αποτυπώστε τη δράση από απόσταση
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2,8G ED VRII

Πρακτικό zoom για ευκρινή λήψη με υπερ-τηλεφακό

AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4,5-5,6G ED VR

DX

Εξαιρετικά εκλεπτυσμένος:
ένας τηλεφακός zoom απαραίτητος για επαγγελματίες

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

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2,8G ED VRII

AF Zoom-NIKKOR 80-200mm f/2,8D ED
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
φωτογραφήσεις. Υπάρχει επίσης δυνατότητα
κοντινών λήψεων αυτόματης εστίασης AF
όπου μπορείτε να εστιάσετε και να τραβήξετε
φωτογραφίες από 1,5 m.

Αυτός ο πρακτικός φακός zoom παρέχει στους χρήστες DX κορυφαίες δυνατότητες υπερ-τηλεφακού 300 mm και τους επιτρέπει να δημιουργήσουν ευκρινείς
λήψεις χωρίς κόπο, χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης κραδασμών
(VRII). Επιπλέον, ο νέος φακός HRI (Υψηλός Δείκτης Διάθλασης), που συνιστά
πρωτοπορία για τη σειρά φακών NIKKOR, δημιουργεί καθαρές εικόνες υψηλής
αντίθεσης ανεξαρτήτως διαφράγματος και εστιακής απόστασης, και είναι ένα από
τα στοιχεία που συμβάλλουν στην επίτευξη του τόσο μικρού μεγέθους του
σώματος του φακού. Ιδανικός για ταξίδια και εκδηλώσεις.
55mm 28°50'
300mm 5°20'

80mm 30°10'
200mm 12°20'

Ο πιο αξιόπιστος και χρήσιμος τηλεφακός zoom με σταθερό διάφραγμα f/2,8
ανανεώθηκε και εμπλουτίστηκε με πολλές και σημαντικές βελτιώσεις. Όταν
χρησιμοποιείται με φωτογραφικές μηχανές φορμά FX, παρέχει εντυπωσιακό επίπεδο
λεπτομερειών και αντίθεσης σε ολόκληρο το κάδρο για λήψεις με κάθε σημείο
εστίασης ή διαφράγματος. Επιπλέον, ο φακός διαθέτει βελτιωμένη απόδοση
αυτόματης εστίασης AF, σύστημα απόσβεσης κραδασμών (VRII) και νανοκρυσταλλική
επίστρωση για μείωση ειδώλων και λάμψεων, με αποτέλεσμα να διευρύνει τις
δυνατότητες λήψης και να ενισχύει την αυτοπεποίθηση των χρηστών του σε
δύσκολες συνθήκες.

Δομή φακού: 17 στοιχεία σε 11 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 1,4 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/3,6x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 58 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-57 / Θήκη CL-1020

70mm 34°20'
200mm 12°20'

Δομή φακού: 21 στοιχεία σε 16 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 1,4 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/8,6x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-48 / Θήκη CL-M2

Μικρός και πρακτικός τηλεφακός zoom με ισχυρές
δυνατότητες εστιακής απόστασης 300 mm
AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4,5-5,6G ED VR

AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4,5-5,6G IF-ED

© Yoshitsugu Enomoto

Αυτός ο μικρός και φορητός φακός zoom
προσφέρει εντυπωσιακή ευελιξία με σχετικά
μεγάλη εστιακή απόσταση, 300 mm, για λήψεις σε
φορμά DX και FX. Το εύρος zoom του φακού, που
είναι περίπου 4,3x, και το σύστημα απόσβεσης
κραδασμών (VRII) εντείνουν την ευχρηστία του
στην πλειοψηφία των συνθηκών λήψης
τηλεφωτογραφιών. Το ειδικό γυάλινο στοιχείο
NIKKOR παράγει ευκρινείς εικόνες υψηλής
αντίθεσης με μικρότερη χρωματική εκτροπή.

Συμπαγής σχεδιασμός με πρακτικό εύρος τηλεφακού

AF-S DX VR Zoom-NIKKOR 55-200mm f/4-5,6G IF-ED DX
Το σύστημα απόσβεσης κραδασμών (VR) μειώνει
σημαντικά τις επιπτώσεις του κουνήματος της
φωτογραφικής μηχανής σε ολόκληρη την εστιακή
απόσταση διευκολύνοντας έτσι σημαντικά τη λήψη
ευκρινών τηλεφωτογραφιών. Αυτός ο φακός είναι
ιδανικός για αθλητικές, κοινωνικές και σχολικές
εκδηλώσεις καθώς παρέχει ευκρινείς εικόνες χωρίς
θάμπωμα.
55mm 28°50'
200mm 8°

Δομή φακού: 15 στοιχεία σε 11 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 1,1 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/4,4x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 52 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-37 / Θήκη CL-0918

AF-S DX Zoom-NIKKOR 55-200mm f/4-5,6G ED DX
Αυτός ο πρακτικός τηλεφακός zoom είναι μικρός
και ελαφρύς: έχει μήκος περίπου 79 mm* και
ζυγίζει 255 g. Εκτός από τις πολλές δυνατότητες
τηλεφακού που διαθέτει, έχει επίσης δυνατότητα
κοντινών λήψεων, στα 200 mm, με μέγιστη
αναλογία αναπαραγωγής 1/3,5x.

AF Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4-5,6G
Αυτός ο τηλεφακός zoom είναι ελαφρύς, μικρός
και εύχρηστος, και φτάνει έως τα 300 mm.
Με zoom 4,3x κατά προσέγγιση, προσφέρει
μοναδική κάλυψη και είναι ιδανικός για λήψη
τηλεφωτογραφιών στο φως της ημέρας.

Δομή φακού: 13 στοιχεία σε 9 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,95 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/3,5x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 52 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-34 / Θήκη CL-0815

: Γυάλινα στοιχεία ED

*	Η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι η απόσταση από την ένδειξη εστιακού επιπέδου μιας
φωτογραφικής μηχανής ως το θέμα.

Το μεγαλύτερο εύρος εστιακής απόστασης στη
σειρά τηλεφακών zoom.
Αυτό το χαρακτηριστικό μειώνει τον αριθμό των
φακών που χρειάζεται να μ εταφέρετε και διαθέτει
σύστημα απόσβεσης κραδασμών (VR) διευρύνοντας τις δυνατότητές σας για λήψη φωτογραφιών
κινούμενων θεμάτων, τοπίων και κ ακοφωτισμένων
αντικειμένων με το χέρι.
80mm 30°10'
400mm 6°10'

Δομή φακού: 17 στοιχεία σε 11 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 2,3 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/4,8x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-24 / Θήκη CL-M1

Κορυφαίος τηλεφακός zoom για κρίσιμες αποστολές

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

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 (VRII) η φωτογραφική μηχανή αποκτά
περισσότερες δυνατότητες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία εικόνων με μεγαλύτερη
ευκρίνεια ακόμα και σε απαιτητικές συνθήκες.
200mm 12°20'
400mm 6°10'

Δομή φακού: 13 στοιχεία σε 9 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 1,5 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/3,9x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 62 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-26
: Στοιχεία ασφαιρικού φακού

AF VR Zoom-NIKKOR 80-400mm f/4,5-5,6D ED

Δομή φακού: 17 στοιχεία σε 12 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 1,5 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/4x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 67 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-36 / Θήκη CL-1022

70mm 34°20'
300mm 8°10'
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Φακός zoom μεγάλου εύρους με δυνατότητα VR 400 mm

70mm 34°20'
300mm 8°10'

* Απόσταση από το επίπεδο της βάσης μπαγιονέτ μέχρι το άκρο
του φακού.

55mm 28°50'
200mm 8°

Δομή φακού: 16 στοιχεία σε 11 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 1,8m (1,5m σε macro)
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/7,1x (1/5,9x σε macro)
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Εξαρτήματα: Θήκη CL-43A

Δομή φακού: 24 στοιχεία σε 17 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 2 m (AF) 1,95 m (MF)
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/3,7x (AF) 1/3,6x (MF)
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 52 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HK-30 / Θήκη CL-L2
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ΦΑΚΟΙ NIKKOR ΣΤΑΘΕΡΗΣ
ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

Υπερ-ευρεία γωνία για δυναμικές προοπτικές

AF NIKKOR 20mm f/2,8D

AF NIKKOR 14mm f/2,8D ED
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
φωτογραφήσεις μεγάλων κτιρίων, στενών
εσωτερικών χώρων και απέραντων φυσικών
τοπίων.

Ένα από τα πλεονεκτήματα των φακών σταθερής εστιακής απόστασης είναι η εντυπωσιακή ευκρίνεια που παρέχουν.
Αυτή η προσιτή σειρά φακών με γρήγορο διάφραγμα παρέχει στους φωτογράφους έναν εύκολο 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 600 mm, η
σειρά σταθερής εστιακής απόστασης της NIKKOR αναδεικνύει το μοναδικό ύφος των φωτογραφιών σας.

Με δυναμική προοπτική και μεγάλο βάθος πεδίου,
αυτός ο φακός 20 mm σάς παρέχει συνολική ευκρίνεια και μικρότερη παραμόρφωση κατά τη
φωτογράφηση εσωτερικών χώρων, φυσικών
τοπίων και άλλων. Μοναδικό οπτικό σύστημα και
συμπαγής σχεδιασμός (περίπου 270 g).

114°

94°

Δομή φακού: 14 στοιχεία σε 12 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,2 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/6,7x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: Τύπος εξαρτήματος
πίσω μέρους
Εξαρτήματα: Ενσωματωμένο σκίαστρο / Θήκη CL-S2

Δομή φακού: 12 στοιχεία σε 9 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,25 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/8,3x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 62 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-4

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

Τυπικοί ευρυγώνιοι φακοί γενικής χρήσης

AF-S NIKKOR 24mm f/1,4G ED

AF NIKKOR 24mm f/2,8D
Μικρός και πρακτικός, αυτός ο ευρυγώνιος φακός
παρέχει ευκρινείς εικόνες με εξαιρετική προοπτική.
Είναι ιδανικός για φωτογραφήσεις τοπίων, για
ταξίδια, περιβαλλοντικά πορτραίτα και άλλα.

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. Ενδείκνυται για φωτογραφήσεις
τοπίων, αρχιτεκτονικών και περιβαλλοντικών
πορτραίτων, καθώς και για συνθήκες χαμηλού
φωτισμού.
84°

84°

Δομή φακού: 9 στοιχεία σε 9 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,3 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/8,9x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 52 mm

AF NIKKOR 28mm f/2,8D
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.

Δομή φακού: 12 στοιχεία σε 10 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,25 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/5,6x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-51 / Θήκη CL-1118

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

74°

Δομή φακού: 6 στοιχεία σε 6 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,25 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/5,6x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 52 mm

AF-S NIKKOR 28mm f/1,8G

*	Η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι η απόσταση από την ένδειξη εστιακού επιπέδου μιας
φωτογραφικής μηχανής ως το θέμα.

AF-S NIKKOR 28mm f/1,8G

Η λήψη με f/1,8 στα 28 mm προσφέρει μοναδικό αποτέλεσμα αποδίδοντας ρηχό
βάθος πεδίου σε ευρείες εκτάσεις. 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. Αυτός ο compact
φακός υψηλής απόδοσης αποτελεί έξοχη επιλογή για μεγάλη γκάμα θεμάτων, όπως
πορτραίτα στη φύση, τοπία, εσωτερικοί χώροι και λήψεις σε ανυποψίαστες στιγμές.

© Steve Simon

75°

Δομή φακού: 11 στοιχεία σε 9 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,25 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/4,6x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 67 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-64 / Θήκη CL-0915

Κορυφαία ευκρίνεια και όμορφο θαμπό φόντο (bokeh)
AF-S NIKKOR 85mm f/1,8G

: Στοιχεία ασφαιρικού φακού

: Γυάλινα στοιχεία ED

© Steve Simon

Ευρυγώνιος κύριος φακός f/1,4 με εκθαμβωτική καθαρότητα

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

Τηλεφακοί μεσαίου εύρους, ιδανικοί για πορτραίτα

AF-S NIKKOR 35mm f/1,4G

AF-S NIKKOR 50mm f/1,4G

AF-S NIKKOR 85mm f/1,4G

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 κόμης 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
φωτογράφηση της φύσης, τοπίων, νυκτερινών σκηνών και αστεριών.

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 φωτογραφήσεις πορτραίτων και
τοπίων, για ταξίδια και άλλα.

AF-S NIKKOR 50mm f/1,8G

©Deborah Sandidge

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 φωτογράφηση σε στούντιο είτε για άλλες επαγγελματικές λήψεις σε εξωτερικούς χώρους.
28°30'

46°

Δομή φακού: 8 στοιχεία σε 7 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,45 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/6,8x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 58 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-47 / Θήκη CL-1013

63°

Δομή φακού: 10 στοιχεία σε 7 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,3 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/5x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 67 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-59 / Θήκη CL-1118

Δομή φακού: 10 στοιχεία σε 9 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,85 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/8,3x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-55 / Θήκη CL-1118

Εξαιρετική ευκρίνεια, καθαρότητα, μικρό μέγεθος και πρακτικότητα

AF-S NIKKOR 50mm f/1,8G

AF-S NIKKOR 85mm f/1,8G
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).

Τυπικοί ευρυγώνιοι φακοί γενικής χρήσης

AF NIKKOR 35mm f/2D
Το γρήγορο διάφραγμα f/2 διευκολύνει πολύ τη
φωτογράφηση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
και αποδίδει ευκρινείς εικόνες υψηλής αντίθεσης
από το άπειρο έως την κοντινή λήψη. Αποτελεί
εξαιρετική επιλογή για φωτογραφήσεις τοπίων και
περιβαλλοντικών πορτραίτων με μεγάλο βάθος
εστίασης ή με όμορφο θαμπό φόντο (bokeh).

46°

Δομή φακού: 7 στοιχεία σε 6 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,45 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/6,8x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 52 mm

62°

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.
47°

Ένας προσιτός βασικός φακός πορτραίτων κατάλληλος και για φωτογράφους φορμά
FX και για φωτογράφους φορμά DX. Με το γρήγορο διάφραγμα f/1,8 που διαθέτει και
το 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. Μην τον χρησιμοποιείτε μόνο για φωτογραφήσεις
πορτραίτων, δοκιμάστε τον επίσης σε άλλα θέματα και σε διαφορετικές συνθήκες.

Δομή φακού: 7 στοιχεία σε 6 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,45 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/6,7x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 58 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-47 / Θήκη CL-1013

Δομή φακού: 6 στοιχεία σε 5 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,25 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/4,2x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 52 mm

AF-S NIKKOR 35mm f/1,4G

28°30'

Δομή φακού: 9 στοιχεία σε 9 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,8 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/8,1x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 67 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-62 / Θήκη CL-1015

©Toshiya Hagihara

Εντυπωσιακή ευκρίνεια, κύριος φακός f/1,8 για χρήστες DX

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1,8G

DX

AF NIKKOR 50mm f/1,8D

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 κύριο
φακό, πράγμα που τον καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλο
για λήψη πορτραίτων. Το γρήγορο διάφραγμα
εξασφαλίζει περισσότερες δυνατότητες
φωτογράφησης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
44°

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.

Δομή φακού: 6 στοιχεία σε 5 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,45 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/6,6x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 52 mm

: Στοιχεία ασφαιρικού φακού

Αυτός ο μικρός και ιδιαίτερα πρακτικός φακός
αποτελεί εξαιρετική επιλογή ως πρώτος κύριος
τηλεφακός μικρού εύρους. Χάρη στο γρήγορο
μέγιστο διάφραγμα f/1,8, προσφέρει φυσική
αναπαραγωγή εικόνας με υψηλή αντίθεση σε κάθε
απόσταση εστίασης.

28°30'

46°

Δομή φακού: 8 στοιχεία σε 6 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,3 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/6,1x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 52 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-46 / Θήκη CL-0913

18

AF NIKKOR 85mm f/1,8D

: Γυάλινα στοιχεία ED

Δομή φακού: 6 στοιχεία σε 6 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,85 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/9,2x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 62 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HN-23
*	Η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι η απόσταση από την ένδειξη εστιακού επιπέδου μιας
φωτογραφικής μηχανής ως το θέμα.

19

Φακοί DC για δημιουργικό έλεγχο της εστίασης

Εκπληκτικά γρήγορος τηλεφακός μοναδικής ευκρίνειας με VRII

AF DC-NIKKOR 105mm f/2D

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

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'

Δομή φακού: 6 στοιχεία σε 6 ομάδες
(και ένας προστατευτικός φακός)
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,9 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/7,7x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 72 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο (ενσωματωμένο στο φακό)

Τον εμπιστεύονται αμέτρητοι επαγγελματίες. Ο συγκεκριμένος κύριος τηλεφακός
έχει συλλάβει και αποτυπώσει πολλές υπέροχες στιγμές στον αθλητισμό,
το θέατρο και τη λήψη 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 (VRII)
και το γρήγορο διάφραγμα f/2 διευρύνουν το φάσμα των δημιουργικών σας
ικανοτήτων.
12°20'

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 φωτογράφηση στενών πορτραίτων και
επιτρέποντας τη φωτογράφηση με μικρό βάθος
πεδίου ή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Δομή φακού: 13 στοιχεία σε 9 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 1,9 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/8,1x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 52 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HK-31 / Θήκη CL-L1

Ο δημοφιλέστερος κύριος τηλεφακός για επαγγελματική χρήση

AF-S NIKKOR 300mm f/2,8G ED VRII

AF-S NIKKOR 300mm f/2,8G ED VRII

© Masakazu Watanabe

18°

Δομή φακού: 7 στοιχεία σε 6 ομάδες
(και ένας προστατευτικός φακός)
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 1,1 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/7,1x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 72 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο (ενσωματωμένο στο φακό)

Μεσαίος τηλεφακός υψηλής απόδοσης με γυάλινο στοιχείο ED

AF NIKKOR 180mm f/2,8D IF-ED

Σειρά επαγγελματικών υπερ-τηλεφακών με VRII και νανοκρυσταλλική επίστρωση

AF-S NIKKOR 400mm f/2,8G ED VR

Πρόκειται για τη νέα βελτιωμένη έκδοση αυτού του δημοφιλή επαγγελματικού
υπερ-τηλεφακού με σύστημα απόσβεσης κραδασμών (VRII) για λήψεις με το χέρι
με ταχύτητες κλείστρου έως και τέσσερα 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 action sport.

6°10'

Δομή φακού: 14 στοιχεία σε 11 ομάδες
(και ένας προστατευτικός μηνίσκος)
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 2,9 m (AF) 2,8m (MF)
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/6,3x (AF) 1/6,1x (MF)
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 52 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HK-33 / Θήκη CT-404

8°10'

Εξαιρετικά μικρός και εύχρηστος για χρήση 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 φωτογράφηση και πολλά ακόμα.

Δομή φακού: 8 στοιχεία σε 6 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 1,5 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/6,6x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 72 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο (ενσωματωμένο στο φακό) /
Θήκη CL-38

Προστατευτικός μηνίσκος
Το αποκλειστικό προστατευτικό γυάλινο στοιχείο της NIKKOR για φακούς 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.

: Στοιχεία ασφαιρικού φακού

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

Πρακτικός, εύχρηστος τηλεφακός

: Γυάλινα στοιχεία ED

: Γυάλινο στοιχείο Super ED

Αυτός ο ισχυρός υπερ-τηλεφακός προσφέρει κορυφαία αναπαραγωγή εικόνας.
Με χαρακτηριστικά όπως το σύστημα απόσβεσης κραδασμών (VRII) και η
νανοκρυσταλλική επίστρωση, ο σχεδιασμός αυτού του ελαφρού και ανθεκτικού φακού
εξασφαλίζει επιπλέον σιγουριά κατά τη χρήση. Ιδανικός για εκδηλώσεις μηχανοκίνητου
αθλητισμού, υπαίθρια αθλήματα, χρήση στην άγρια φύση και πολλά άλλα.
5°

Δομή φακού: 14 στοιχεία σε 11 ομάδες
(και ένας προστατευτικός μηνίσκος)
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 4 m (AF) 3,85 m (MF)
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/6,9x (AF) 1/6,6x (MF)
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 52 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HK-34 / Θήκη CT-504

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

13°40'

20

Δομή φακού: 11 στοιχεία σε 8 ομάδες
(και ένας προστατευτικός μηνίσκος)
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 2,3 m (AF) 2,2 m (MF)
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/6,4x (AF) 1/6,1x (MF)
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 52 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HK-30 / Θήκη CL-L1

Αυτός ο φακός είναι εξοπλισμένος με γρήγορο διάφραγμα f/2,8, σύστημα απόσβεσης
κραδασμών (VRII) και νανοκρυσταλλική επίστρωση, και αποδίδει εικόνες ασυναγώνιστης ευκρίνειας και όμορφο θαμπό φόντο (bokeh) ακόμα και σε απαιτητικές συνθήκες.
Ο ελαφρύς και ανθεκτικός κύλινδρος από κράμα μαγνησίου εγγυάται αξιοπιστία
επαγγελματικού επιπέδου ενώ η ευελιξία του τον καθιστά ιδανικό για κάθε ευκαιρία
λήψης τηλεφωτογραφίας.

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

Δομή φακού: 10 στοιχεία σε 6 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 1,45 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/3,7x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο (ενσωματωμένο στο φακό) /
Θήκη CL-M2
*	Η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι η απόσταση από την ένδειξη εστιακού επιπέδου μιας
φωτογραφικής μηχανής ως το θέμα.

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

Ιδανικός για αποκλειστικούς φωτογράφους αθλητικών γεγονότων και άγριας φύσης,
αυτός ο τηλεφακός με εξαιρετικά μεγάλη απόσταση εστίασης της τάξης των 600 mm
συλλαμβάνει με εκπληκτική ευκρίνεια θέματα σε μακρινές αποστάσεις. Ο φακός
διαθέτει σύστημα απόσβεσης κραδασμών (VRII), νανοκρυσταλλική επίστρωση και
ανθεκτικό σχεδιασμό για αντοχή εν δράσει.
4°10'

Δομή φακού: 15 στοιχεία σε 12 ομάδες
(και ένας προστατευτικός μηνίσκος)
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 5 m (AF) 4,8 m (MF)
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/7,4x (AF) 1/7,1x (MF)
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 52 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HK-35 / Θήκη CT-607
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ NIK KOR
Μην σας ξεγελάει το όνομα. Οι ειδικοί φακοί δεν προορίζονται μόνο για ειδικές περιστάσεις. Αυτή η κατηγορία
περιλαμβάνει φακούς Micro, φακούς Fisheye και φακούς PC (Perspective Control). Κάθε τύπος προσφέρει μια νέα
οπτική του κόσμου και μπορεί να οδηγήσει σε νέα επίπεδα διασκέδασης και δημιουργικής φωτογραφίας.

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

Compact και πρακτικός φακός DX Micro με εκπληκτική καθαρότητα

Ευέλικτος φακός micro υψηλής απόδοσης για φωτογράφους χρήστες DX

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2,8G

AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3,5G ED VR

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.

DX

Είναι μικρός και ελαφρύς, και διαθέτει
ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης κραδασμών
(VRII) για σταθερότερες λήψεις κρατώντας τη
μηχανή στο 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.

18°50'

38°50'

Δομή φακού: 9 στοιχεία σε 7 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,163 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 52 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-61 / Θήκη CL-0915

Δομή φακού: 14 στοιχεία σε 10 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,286 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 52 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-37 / Θήκη CL-1018

Μικρός και ευέλικτος τυπικός φακός micro

Μοναδικά ισορροπημένος φακός micro με VR

AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2,8G ED

AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2,8G IF-ED

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.

Αυτός ο μεσαίος τηλεφακός micro διαθέτει
σύστημα απόσβεσης κραδασμών (VRII) 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'

39°40'

Δομή φακού: 12 στοιχεία σε 9 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,185 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 62 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-42 / Θήκη CL-1018

Δομή φακού: 14 στοιχεία σε 12 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,314 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 62 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-38 / Θήκη CL-1020

Ισχυρός τηλεφακός micro με εκπληκτική απόσταση λειτουργίας

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.

© Sonoe

Δομή φακού: 8 στοιχεία σε 7 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,219 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 62 mm

: Στοιχεία ασφαιρικού φακού

Χάρη στη μεγάλη απόσταση λειτουργίας της τάξης
του 0,26 m σε πραγματικές διαστάσεις (1x) αυτός
ο φακός είναι ιδανικός για φωτογράφηση
λουλουδιών, εντόμων και άλλων μικροσκοπικών
ζωντανών οργανισμών 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'

39°40'

Φακοί Micro NIKKOR: Διαθέτουν δυνατότητες πέρα από
μινιατούρες και πορτραίτα
AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2,8G

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

: Γυάλινα στοιχεία ED

Δομή φακού: 13 στοιχεία σε 8 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,5 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 62 mm
Εξαρτήματα: Θήκη CL-45
*	Η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι η απόσταση από την ένδειξη εστιακού επιπέδου μιας
φωτογραφικής μηχανής ως το θέμα.
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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.

Χάρη στην αποκλειστική δυνατότητα κλίσης και μετατόπισης των φακών PC (Perspective Control) της 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

Σειρά φακών PC-E: μεγαλύτερη ελευθερία στον έλεγχο προοπτικών

PC-E NIKKOR 24mm f/3,5D ED

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 φωτογραφήσεις 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.

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.

84°

Δομή φακού: 13 στοιχεία σε 10 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,21 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/2,7x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-41 / Θήκη CL-1120

PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2,8D ED

28°30'

Δομή φακού: 6 στοιχεία σε 5 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,39 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/2x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-22 / Θήκη CL-1120

* Διατίθεται μόνο με φωτογραφικές μηχανές συμβατές με ηλεκτρομαγνητικό διάφραγμα
(Nikon σειρά D4, σειρά D3, σειρά D800, D700, D600, σειρά D300, D7000, D90, D5100, D5000,
D3200, D3100 και D3000).
• Η D4, σειρά D3 της Nikon μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περιορισμούς. Ωστόσο, οι λειτουργίες
μπορεί να είναι περιορισμένες σε σύγκριση με άλλα μοντέλα, ενώ κάποιες παλιότερες
φωτογραφικές μηχανές μπορεί να μην είναι συμβατές.

AF DX Fisheye-NIKKOR 10,5mm f/2,8G ED © Cliff Mautner

Διασκεδαστικός μικρός φακός fisheye για φωτογράφους χρήστες DX

Ευκρινής φακός fisheye πλήρους κάδρου για εντυπωσιακές προοπτικές

AF DX Fisheye-NIKKOR 10,5mm f/2,8G ED

AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2,8D

DX

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, φωτογραφήσεις
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.
51°

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.

Δομή φακού: 10 στοιχεία σε 7 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,14 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/5x
Εξαρτήματα: Σκίαστρο ενσωματωμένο στο φακό / Θήκη
CL-0715

: Στοιχεία ασφαιρικού φακού

PC-E NIKKOR 24mm f/3,5D ED © Yves Paternoster

Δομή φακού: 9 στοιχεία σε 8 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,253 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/2x
Μέγεθος εξαρτήματος φίλτρου: 77 mm
Εξαρτήματα: Σκίαστρο HB-43 / Θήκη CL-1120

180°

180°
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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 φωτογράφησης για
όμορφες και εντυπωσιακές εικόνες. Τέσσερα φίλτρα τύπου μπαγιονέτ
προσαρτημένα στο πίσω μέρος του φακού αυξάνουν τις δημιουργικές σας
δυνατότητες στα εφέ του φίλτρου.

: Γυάλινα στοιχεία ED

Δομή φακού: 8 στοιχεία σε 5 ομάδες
Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,25 m
Μέγιστη αναλογία αναπαραγωγής: 1/10x
Εξαρτήματα: Σκίαστρο ενσωματωμένο στο φακό / Φίλτρο
L37C, A2, B2, O56

*	Η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι η απόσταση από την ένδειξη εστιακού επιπέδου μιας
φωτογραφικής μηχανής ως το θέμα.
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ΦΑΚΟΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Αυτή η υπέροχη σειρά περιλαμβάνει οχτώ διαφορετικούς φακούς σταθερής εστιακής απόστασης και δύο φακούς micro.
Δομή φακού
[ομάδες/στοιχεία]

Ελάχιστη απόσταση
εστίασης [m]

Μέγιστη αναλογία
αναπαραγωγής [x]

Μέγεθος εξαρτήματος
φίλτρου [mm]

Σκίαστρο φακού
(προαιρετικό)

Θήκη φακού
(προαιρετική)

NIKKOR 50mm f/1,2

6/7

0,5

1/7,9

52

HS-12/HR-2

CL- 0915

CL- 0915

NIKKOR 50mm f/1,4

6/7

0,45

1/6, 8

52

HS-9/HR-1

CL- 0815

CL- 0815

Micro-NIKKOR 55mm
f/2,8 / Δακτύλιος
αυτόματης επέκτασης
PK-13

5/6

0,25
(0,225)

1/2 (1)

52

HN-3

CL- 0915

CL- 0915

Micro-NIKKOR 105mm
f/2,8 / Δακτύλιος
αυτόματης επέκτασης
PN-11

9/10

0,41
(0,37)

1/2 (1/0, 88)

52

HS-14

CL-1018
(CL-38)

Δομή φακού
[ομάδες/στοιχεία]

Ελάχιστη απόσταση
εστίασης [m]

Μέγιστη αναλογία
αναπαραγωγής [x]

Μέγεθος εξαρτήματος
φίλτρου [mm]

Σκίαστρο φακού
(προαιρετικό)

Θήκη φακού
(προαιρετική)

NIKKOR 20mm f/2,8

9/12

0,25

1/8,3

62

HK-14

CL- 0915

NIKKOR 24mm f/2,8

9/9

0,3

1/8, 8

52

HN-1

Όνομα φακού

NIKKOR 28mm f/2,8

NIKKOR 35mm f/1,4

8/8

7/9

0,2

1/3,9

0,3

1/5,6

52

52

HN-2

HN-3

Όνομα φακού

* 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.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Τηλεμετατροπείς AF-S

Δακτύλιοι επέκτασης

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.

n Δακτύλιος αυτόματης επέκτασης PK-11A, 12, 13

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

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.

Αυτός ο δακτύλιος επέκτασης τοποθετείται ανεστραμμένος στο φακό και μπορεί να
συνδεθεί 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.

*Δεν είναι δυνατή η χρήση του φωτόμετρου με φωτογραφικές μηχανές χωρίς μοχλό σύζευξης
φωτόμετρου, όπως οι F80 και F75

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).

PK-11A

Τηλεμετατροπέας AF-S TC-20E III

Τηλεμετατροπέας AF-S TC-17E II

Τηλεμετατροπέας AF-S TC-14E II

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.

Δομή φακού: 7 στοιχεία σε 5 ομάδες
Θήκη: CL-0715 (περιλαμβάνεται)

Δομή φακού: 7 στοιχεία σε 4 ομάδες
Θήκη: CL-0715 (περιλαμβάνεται)

Δομή φακού: 5 στοιχεία σε 5 ομάδες
Θήκη: CL-0715 (προαιρετική)

AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2,8G IF-ED*1
AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VRII
AF-S VR NIKKOR 200mm f/2G IF-ED
AF-S NIKKOR 300mm f/2,8G ED VRII
AF-S VR NIKKOR 300mm f/2,8G IF-ED
AF-S NIKKOR 300mm f/2,8D IF-ED II
AF-S NIKKOR 300mm f/2,8D IF-ED
AF-I NIKKOR 300mm f/2,8D IF-ED
AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED*2

AF-S NIKKOR 400mm f/2,8G ED VR
AF-S NIKKOR 400mm f/2,8D IF-ED II
AF-S NIKKOR 400mm f/2,8D IF-ED
AF-I NIKKOR 400mm f/2,8D IF-ED
AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR*2
AF-S NIKKOR 500mm f/4D IF-ED II*2
AF-S NIKKOR 500mm f/4D IF-ED*2
AF-I NIKKOR 500mm f/4D IF-ED*2
AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR*2

*1: Η αυτόματη εστίαση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
*2: Η λειτουργία αυτόματης εστίασης με TC-20E III και TC-17E II δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με καμία
άλλη φωτογραφική μηχανή εκτός από τις D4, D800 series και D600.
* Δεν είναι δυνατή η χρήση άλλων φακών. Μην τοποθετείτε άλλους φακούς, εφόσον τα πίσω στοιχεία του
φακού θα έρχονται σε επαφή και μπορεί να καταστρέψουν τα στοιχεία στον τηλεμετατροπέα.
* Η λειτουργία απόσβεσης κραδασμών ισχύει σε φακούς με VR (Vibration Reduction) όταν αυτοί
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τις παρακάτω ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές SLR της Nikon: D4,
σειρά D3, σειρά D2, σειρά D1, σειρά D800, D700, D600, σειρά D300, D200, D100, D7000, D90, D80, σειρά
D70, D5100, D5000, D3200, D3100, D3000, D60, D50, σειρά D40, F6, F5, F100, σειρά F80, σειρά F75,
σειρά F65.
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: Στοιχεία ασφαιρικού φακού

AF-S NIKKOR 600mm f/4D IF-ED II*2
AF-S NIKKOR 600mm f/4D IF-ED*2
AF-I NIKKOR 600mm f/4D IF-ED*2
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2,8G ED VRII
AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-200mm f/2,8G IF-ED
AF-S Zoom-NIKKOR 80-200mm f/2,8D IF-ED
AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VRII*2
AF-S VR Zoom-NIKKOR 200-400mm f/4G IF-ED*2

* Όταν ο τηλεμετατροπέας AF-S TC-17E II ή TC-14E II είναι προσαρτημένος σε ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές SLR Nikon ή στις σειρές F6, F5 ή F100, η εστιακή απόσταση μπορεί να μην εμφανίζεται σωστά
στις πληροφορίες λήψης, ανάλογα με το φακό που χρησιμοποιείται.

PK-13

BR-2A

BR-3

Φίλτρα/βάσεις
n Φίλτρο ουδέτερου χρώματος NC

n Συρταρωτό φίλτρο κυκλικής πόλωσης

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

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

Οι παρακάτω φακοί AF-S και AF-I της NIKKOR είναι συμβατοί με τηλεμετατροπείς AF-S.

PK-12

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.
Δεν είναι δυνατή η χρήση των παρακάτω φακών:
AF NIKKOR 20mm f/2,8D, NIKKOR 20mm f/2,8S, Zoom-NIKKOR 28-85mm f/3,5-4,5S, AF Zoom-NIKKOR
35-105mm f/3,5-4,5D IF
Επιπλέον, ενδέχεται να προκύψει ένα ήπιο φαινόμενο βινιέτας κατά τη λήψη στο άπειρο ή σε κοντινές
λήψεις όταν το φίλτρο κυκλικής πόλωσης II χρησιμοποιείται με τους παρακάτω φακούς:
NIKKOR 24mm f/2, NIKKOR 28mm f/2, PC NIKKOR 28mm f/3,5 με μέγιστη μετατόπιση, AF ZoomNIKKOR 24-50mm f/3,3-4,5D, AF Zoom-NIKKOR 28-105mm f/3,5-4,5D IF

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).

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.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ NIKKOR
Η αποκλειστική τεχνολογία φακών της Nikon, 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 αυστηρότερες προϋποθέσεις και εφαρμόζοντας τους αυστηρότερους ελέγχους στα εργαστήρια αλλά και σε μεγάλη ποικιλία πραγματικών συνθηκών φωτογράφησης, η Nikon δημιουργεί τεχνολογίες
που καθιστούν τους φακούς NIKKOR τη βέλτιστη επιλογή για κάθε τύπο σταθερού ή κινούμενου θέματος.

Απόσβεση κραδασμών (VR): Διορθώστε το θάμπωμα διατηρώντας σταθερή την εικόνα σκοπεύτρου
Το σύστημα απόσβεσης κραδασμών της NIKKOR σάς βοηθάει να επιτύχετε
ευκρινέστερες, σταθερότερες λήψεις αντισταθμίζοντας τους κραδασμούς της
φωτογραφικής μηχανής κατά τη λήψη θεμάτων με τηλεφακό, σε σκηνές με χαμηλό
φωτισμό και άλλες περιστάσεις λήψης με το χέρι, συμπεριλαμβανομένων λήψεων
D-movie. Οι πληροφορίες για το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής ανιχνεύονται
από τον αισθητήρα VR της μονάδας φακού VR, ο οποίος βρίσκεται σε συνεχή κίνηση
στο εσωτερικό του φακού ευθυγραμμίζοντας τον οπτικό άξονα με τον αισθητήρα
απεικόνισης της φωτογραφικής σας μηχανής με αποτέλεσμα να μειώνει το θάμπωμα
της εικόνας και να παρέχει απόδοση αντίστοιχη με την απόδοση λήψης με ταχύτητες
κλείστρου έως και τρία (με VR) ή τέσσερα (με VRII) στοπ γρηγορότερες.*

Μονάδα φακού

Αισθητήρας εικόνας
Κατεύθυνση της κίνησης

Μηχανισμός VR

Με VR

Χωρίς VR

* Ανάλογα με την περίσταση και το φωτογράφο

l Διόρθωση θαμπώματος στο φακό για καθαρότερη εικόνα στο
σκόπευτρο και διπλός αλγόριθμος
Η λειτουργία απόσβεσης κραδασμών (VR) της Nikon είναι ενσωματωμένη στο φακό.
Σε αντίθεση με τα εσωτερικά συστήματα της φωτογραφικής μηχανής, ο αισθητήρας
της φωτογραφικής μηχανής δεν μετακινείται με το σύστημα VR, εξασφαλίζοντας έτσι
σταθερότερη προβολή μέσα από το σκόπευτρο και εξαλείφοντας το θάμπωμα που
βλέπετε στην ίδια την εικόνα. Μια καθαρή προβολή σάς διευκολύνει να βεβαιωθείτε
για τη σύνθεσή σας και να εστιάσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια.
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 πιέζετε 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.

l Εντοπισμός πανοραμικής λήψης για κινούμενα θέματα

l Λειτουργία Active (Ενεργό) για λήψη από κινούμενο όχημα
Στη λειτουργία Normal (Κανονική), η λειτουργία VR της Nikon ερμηνεύει την αργή και
μεγάλη κίνηση της φωτογραφικής μηχανής ως επανασύνθεση μιας λήψης από το
φωτογράφο και προσαρμόζει ανάλογα τη διόρθωση θαμπώματος. Ωστόσο, 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 Active (Ενεργό)*
για ακόμα μεγαλύτερη αντιστάθμιση, σταθερότερη εικόνα σκοπεύτρου και πιο
ισορροπημένες λήψεις.
* Η λειτουργία Active (Ενεργό) χρησιμοποιείται σε επιλεγμένους φακούς VR.

l Βελτιστοποίηση σε κάθε φακό
Σκεφτείτε, για παράδειγμα, μια ειδική περίσταση όπου ο φωτογράφος χρησιμοποιεί
ένα φακό micro για πολύ κοντινές λήψεις ενός λουλουδιού ενώ είναι σκυμμένος. Για
αυτό το σενάριο φωτογράφησης πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες παράμετροι VR.
Αυτό ώθησε τη Nikon να διεξάγει περισσότερες από 10.000 δοκιμές λήψης προκειμένου να τελειοποιήσει μοναδικούς αλγόριθμους για κάθε τύπο φακού VR. Πρόκειται για
έναν ακόμα λόγο για την ενσωμάτωση του συστήματος απόσβεσης κραδασμών στο
εσωτερικό του φακού.

Μερικές φορές απαιτείται η έμφαση στην κίνηση ενός θέματος. Για βέλτιστο
αποτέλεσμα σε αυτή την περίπτωση, η Nikon χρησιμοποιεί μια λειτουργία
εντοπισμού πανοραμικής λήψης, που αισθάνεται την κίνηση της φωτογραφικής
μηχανής και ελέγχει αυτόματα τη λειτουργία διόρθωσης θαμπώματος. Έτσι, για
παράδειγμα, για ένα θέμα που κινείται οριζόντια, διορθώνεται μόνο το κατακόρυφο
θάμπωμα.

Η νανοκρυσταλλική επίστρωση ελαχιστοποιεί τα είδωλα και τις
λάμψεις και παρέχει καθαρές φωτογραφίες

Φακός AF-S NIKKOR με SWM για αθόρυβη αυτόματη εστίαση
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.

SWM

Συμπαγές SWM
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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.

Ανακλώμενο φως
Προσπίπτον φως

Συμβατική επίστρωση
πολλαπλών επιπέδων
Φακός

Χωρίς επίστρωση
Προσπίπτον φως

Ανακλώμενο φως

Το γυάλινο στοιχείο ED μειώνει αποτελεσματικά τη χρωματική
εκτροπή σε μεγάλη αναλογία μεγέθυνσης
Η Nikon ήταν ο πρώτος κατασκευαστής φωτογραφικών μηχανών στον κόσμο που ανέπτυξε το γυάλινο
στοιχείο ED (Εξαιρετικά χαμηλή διασπορά) το οποίο
μπορεί να ελαχιστοποιήσει τη χρωματική εκτροπή
που προκαλείται από πρίσμα. Αυτό το γυάλινο
Δευτερεύον
φάσμα
στοιχείο χαμηλού βαθμού διασποράς ED προσφέρει
επίσης χαρακτηριστικά ανώμαλης διασποράς όπως
Κανονικό γυάλινο στοιχείο
κρυστάλλους φθορίτη, οι οποίοι ελαχιστοποιούν σε
τελικό στάδιο το δευτερεύον φάσμα. Για φακούς που
χρησιμοποιούν κανονικό γυάλινο οπτικό στοιχείο,
όσο μεγαλύτερη είναι η εστιακή απόσταση, τόσο
Δευτερεύον φάσμα
δυσκολότερη είναι η διόρθωση της χρωματικής
εκτροπής που προκαλεί περίθλαση των χρωμάτων.
Γυάλινο στοιχείο ED
Το γυάλινο στοιχείο ED της Nikon, το οποίο
αντισταθμίζει αποτελεσματικά αυτό το είδος
χρωματικής εκτροπής, χρησιμοποιείται σε μεγάλο
αριθμό τηλεφακών NIKKOR για ανώτερη αναπαραγωγή εικόνας. Η Nikon έχει επίσης
αναπτύξει το γυάλινο στοιχείο Super ED για ακόμα μεγαλύτερη ελαχιστοποίηση
της εκτροπής. Βρείτε το γυάλινο στοιχείο Super ED στο φακό AF-S NIKKOR 200mm
f/2G ED VRII.

Νανοκρυσταλλική
επίστρωση

* Ένα νανόμετρο ισούται με το ένα εκατομμυριοστό του χιλιοστόμετρου
(Από αριστερά) Χωρίς επίστρωση, Υπερ-ενοποιημένη
επίστρωση Nikon, Νανοκρυσταλλική επίστρωση

Αυτός ο τύπος φακού χρησιμοποιεί 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 εικόνας,
ανάλογα με την απόστασή της από τον οπτικό άξονα. Τα στοιχεία του ασφαιρικού
φακού διορθώνουν αυτές τις παραμορφώσεις αλλάζοντας διαρκώς το δείκτη
διάθλασης από το κέντρο του φακού.
Από τη δεκαετία 1960, οι μηχανικοί 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 εναλλάξιμος φακός
SLR με ενσωματωμένα ασφαιρικά στοιχεία. Από τότε, οι ασφαιρικοί φακοί αποτελούν
σημαντικό μέλος της οικογένειας φακών NIKKOR, και κάθε νέα προσθήκη στη σειρά
παρέχει νέο επίπεδο αντίθεσης, ανάλυσης και συμπαγούς σχεδιασμού.

HRI, φακός με υψηλό δείκτη διάθλασης

Λειτουργία M/A για γρήγορη εναλλαγή από AF σε MF

Με φακό 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.

Περιστρέφοντας απλά το 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

Διακόπτης λειτουργίας A-M/δακτύλιος/μοχλός

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.

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 στο δακτύλιο εστίασης.

n Υπερ-ενοποιημένη επίστρωση Nikon

n Φακοί NIKKOR τύπου G

n Εσωτερικό σύστημα εστίασης

Χάρη στην αποκλειστική επίστρωση φακού πολλαπλών
επιπέδων της Nikon επιτυγχάνεται υψηλότερη μετάδοση
σε ευρύτερο 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.

Σε αυτόν τον τύπο φακών, τα διαφράγματα επιλέγονται
πάντα από το σώμα της φωτογραφικής μηχανής καθώς
ο ίδιος ο φακός δεν διαθέτει δακτύλιο διαφράγματος.
Αυτοί οι φακοί διαθέτουν σύστημα D Signal για μετάδοση
πληροφοριών απόστασης μεταξύ του θέματος και της
φωτογραφικής μηχανής στο σώμα της μηχανής.

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.

Νανοκρυσταλλική επίστρωση
Φακός

Ασφαιρικός φακός για αποτελεσματική διόρθωση εκτροπής

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 D Signal – Δυνατότητα εξόδου πληροφοριών απόστασης
Το γράμμα D συμβολίζει την απόσταση. Ένας εσωτερικός
κωδικοποιητής, συνδεδεμένος στο 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.

Τυπικό διάφραγμα

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.

Στρογγυλεμένο
διάφραγμα
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ΤΕΧΝΙΚ Α ΧΑΡΑΚ ΤΗΡΙΣΤΙΚ Α
Όνομα φακού

Δομή φακού
[ομάδες/στοιχεία]

Γωνία προβολής με
φωτογραφικές
μηχανές φορμά FX

Γωνία προβολής με
φωτογραφικές
μηχανές φορμά DX

Αριθμοί
διαφραγμάτων

Ελάχιστο
f-stop

Ελάχιστη απόσταση
εστίασης [m]*1

Μέγιστη
αναλογία
αναπαραγωγής [x]

Βάρος [g]

Διάμετρος x μήκος
(επέκταση από την
υποδοχή του φακού)
[mm]

Μέγεθος εξαρτήματος
φίλτρου [mm]

Καπάκι φακού τύπος

9/14
7/11
11/14
12/17
10/13
8/11

—
—
114˚-84˚
107˚-63˚
104˚-62˚
100˚-62˚

109˚-61˚
99˚-61˚
90˚-61˚
83˚-44˚
79˚-44˚
76˚-44˚

7
7
9
9
9
7

22-29
22
22
22
22
22-32

0,24 (0,22)*3
0,3
0,28*6
0,28
0,28
0,33

1/5
1/8,3
1/6,7
1/4
1/4,6
1/6,7

460
465
970
680
745
370

82,5 x 87
82,5 x 90
98 x 131,5
82,5 x 125
82,5 x 106
82,5 x 82,5

77
77
—
77
77
77

Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Συρταρωτό

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

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

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

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

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

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

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

485
755
265
205
420
565
830
900
465
545
710
800

72 x 85
85,5 x 110,5
73 x 79,5
70,5 x 74
76 x 89
77 x 96,5
83 x 120
83 x 133
78 x 82
78,5 x 82,5
84 x 103,5
83 x 114,5

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

Με κούμπωμα

11/15
9/13
11/17
16/21
12/17
9/13
11/16
11/17
17/24

—
—
—
34˚20'-12˚20'
34˚20'-8˚10'
34˚20'-8˚10'
30˚10'-12˚20'
30˚10'-6˚10'
12˚20'-6˚10'

28˚50'-8˚
28˚50'-8˚
28˚50'-5˚20'
22˚50'-8˚
22˚50'-5˚20'
22˚50'-5˚20'
20˚-8˚
20˚-4˚
8˚-4˚

7
9
9
9
9
9
9
9
9

22-32
22-32
22-29
22
32-40
32-45
22
32-40
32

1,1
0,95
1,4
1,4
1,5
1,5
1,8 (1,5)*4
2,3
2 (1,95)*3

1/4,4
1/3,5
1/3,6
1/8,6
1/4
1/3,9
1/7,1 (1/5,9)*4
1/4,8
1/3,7 (1/3,6)*3

335
255
530
1540 (1460)*11
745
425
1300
1360 (1210)*11
3275

73 x 99,5
68 x 79
76,5 x 123
87 x 205,5
80 x 143,5
74 x 116,5
87 x 187
91 x 171
124 x 365

52
52
58
77
67
62
77
77
52

Με κούμπωμα

12/14
9/12
10/12
9/9
9/11
6/6
6/8
7/10
5/6
7/8
6/7
6/7
5/6
9/10
9/9
6/6
6/6
6/7
6/8
9/13
8/11
6/10
11/14
11/14
12/15

114˚
94˚
84˚
84˚
75˚
74˚
—
63˚
62˚
46˚
46˚
47˚
46˚
28˚30'
28˚30'
28˚30'
23˚20'
18˚
13˚40'
12˚20'
8˚10'
8˚10'
6˚10'
5˚
4˚10'

90˚
70˚
61˚
61˚
53˚
53˚
44˚
44˚
44˚
31˚30'
31˚30'
31˚30'
31˚30'
18˚50'
18˚50'
18˚50'
15˚20'
12˚
9˚
8˚
5˚20'
5˚20'
4˚
3˚10'
2˚40'

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

22
22
16
22
16
22
22
16
22
16
16
16
22
16
16
16
16
16
22
22
22
32
22
22
22

0,2
0,25
0,25
0,3
0,25
0,25
0,3
0,3
0,25
0,45
0,45
0,45
0,45
0,85
0,8
0,85
0,9
1,1
1,5
1,9
2,3 (2,2)*3
1,45
2,9 (2,8)*3
4,0 (3,85)*3
5,0 (4,8)*3

1/6,7
1/8,3
1/5,6
1/8,9
1/4,6
1/5,6
1/6,1
1/5
1/4,2
1/6,8
1/6,8
1/6,7
1/6,6
1/8,3
1/8,1
1/9,2
1/7,7
1/7,1
1/6,6
1/8,1
1/6,4 (1/6,1)*3
1/3,7
1/6,3 (1/6,1)*3
1/6,9 (1/6,6)*3
1/7,4 (1/7,1)*3

670
270
620
270
330
205
200
600
205
280
230
185
155
595
350
380
640
815
760
2930
2900
1440 (1300)*11
4620
3880
5060

87 x 86,5
69 x 42,5
83 x 88,5
64,5 x 46
73 x 80,5
65 x 44,5
70 x 52,5
83 x 89,5
64,5 x 43,5
73,5 x 54
64,5 x 42,5
72 x 52,5
63,5 x 39
86,5 x 84
80 x 73
71,5 x 58,5
79 x 111
79 x 120
78,5 x 144
124 x 203,5
124 x 267,5
90 x 222,5
159,5 x 368
139,5 x 391
166 x 445

Φίλτρο ζελατίνης
62
77
52
67
52
52
67
52
58
52
58
52
77
67
62
72
72
72
52
52
77
52
52
52

7/10
5/8
7/9
9/12
7/8
10/14
12/14
8/13
10/13
8/9
5/6

—
180˚
—
39˚40'
39˚40'
—
23˚20'
12˚20'
84˚
51˚
28˚30'

180˚
107˚
38˚50'
26˚30'
26˚30'
18˚50'
15˚20'
8˚
61˚
34˚50'
18˚50'

7
7
7
9
7
9
9
9
9
9
9

22
22
22
32
32
32
32
32
32
32
32

0,14
0,25
0,163
0,185
0,219
0,286
0,314
0,5
0,21
0,253
0,39

1/5
1/10
1
1
1
1
1
1
1/2,7
1/2
1/2

305
290
235
425
440
355
750
1190
730
740
635

63 x 62,5
63 x 57
68,5 x 64,5
73 x 89
70 x 74,5
73 x 98,5
83 x 116
76 x 193
82,5 x 108
82,5 x 112
83,5 x 107

Φίλτρο ζελατίνης
Τύπος εξαρτήματος πίσω μέρους

Συρταρωτό
Συρταρωτό

52
62
62
52
62
62
77
77
77

Με κούμπωμα

Σκίαστρο φακού*2

Θήκη φακού

HB-23 (παρέχεται)
HB-23 (παρέχεται)
Ενσωματωμένο
HB-23 (παρέχεται)
HB-23 (παρέχεται)
HB-23 (παρέχεται)

CL-1118 (παρέχεται)
CL-S2 (προαιρετικό)
CL-M3 (παρέχεται)
CL-1120 (παρέχεται)
CL-76 (παρέχεται)
CL-S2 (προαιρετικό)

HB-39 (παρέχεται)
HB-31 (παρέχεται)
HB-45 (προαιρετικό)
HB-45 (προαιρετικό)
HB-32 (παρέχεται)
HB-35 (παρέχεται)

CL-1015 (παρέχεται)
CL-1120 (παρέχεται)
CL-0815 (προαιρετικό)
CL-0815 (προαιρετικό)*12
CL-1018 (παρέχεται)
CL-1018 (παρέχεται)

HB-58 (παρέχεται)
HB-40 (παρέχεται)
HB-63 (παρέχεται)
HB-25 (παρέχεται)
HB-53 (παρέχεται)
HB-50 (παρέχεται)

CL-1120 (παρέχεται)
CL-M3 (παρέχεται)

■ ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΙ ΦΑΚΟΙ ZOOM NIKKOR [σελ.4-σελ.7]
AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3,5-4,5G ED
AF-S DX Zoom-NIKKOR 12-24mm f/4G IF-ED
AF-S NIKKOR 14-24mm f/2,8G ED
AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-NIKKOR 17-35mm f/2,8D IF-ED
AF Zoom-NIKKOR 18-35mm f/3,5-4,5D IF-ED

Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα

■ ΑΠΛΟΙ ΦΑΚΟΙ ZOOM NIKKOR [σελ.8-σελ.11]
AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3,5-5,6G ED VR
AF-S DX Zoom-NIKKOR 17-55mm f/2,8G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3,5-5,6G VR
AF-S DX Zoom-NIKKOR 18-55mm f/3,5-5,6G ED II
AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3,5-5,6G ED VR
AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3,5-5,6G ED VRII
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3,5-5,6G ED VR
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2,8G ED
AF-S NIKKOR 24-85mm f/3,5-4,5G ED VR
AF Zoom-NIKKOR 24-85mm f/2,8-4D IF
AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
AF-S NIKKOR 28-300mm f/3,5-5,6G ED VR

Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα

CL-1118 (παρέχεται)
CL-S2 (προαιρετικό)
CL-1218 (παρέχεται)
CL-1120 (παρέχεται)

AF Zoom-NIKKOR 80-200mm f/2,8D ED*10
AF VR Zoom-NIKKOR 80-400mm f/4,5-5,6D ED*10
AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VRII

*1
*2

*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
*10
*11
*12

■ ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ ZOOM NIKKOR [σελ.12-σελ.15]
AF-S DX VR Zoom-NIKKOR 55-200mm f/4-5,6G IF-ED
AF-S DX Zoom-NIKKOR 55-200mm f/4-5,6G ED (μαύρο, ασημί)
AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4,5-5,6G ED VR
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2,8G ED VRII*10
AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4,5-5,6G IF-ED
AF Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4-5,6G (μαύρο, ασημί)

Όταν χρησιμοποιούνται οι σειρές D5100,
D5000, D3200, D3100, D3000, D60 και D40,
η αυτόματη εστίαση είναι δυνατή μόνο με
φακούς AF-S ή AF-I με ενσωματωμένο μοτέρ.

HB-37 (παρέχεται)
HB-34 (παρέχεται)
HB-57 (παρέχεται)
HB-48 (παρέχεται)
HB-36 (παρέχεται)
HB-26 (παρέχεται)
HB-7 (προαιρετικό)
HB-24 (παρέχεται)
HK-30 (παρέχεται)

CL-0918 (παρέχεται)
CL-0815 (παρέχεται)

Συρταρωτό

Ενσωματωμένο

Με κούμπωμα

HB-4 (προαιρετικό)
HB-51 (παρέχεται)
HN-1 (προαιρετικό)

CL-S2 (παρέχεται)
CL-S2 (προαιρετικό)
CL-1118 (παρέχεται)
CL-0715 (προαιρετικό)

Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα

CL-1020(παρέχεται)
CL-M2 (παρέχεται)
CL-1022 (παρέχεται)
CL-S4 (προαιρετικό)
CL-43A (παρέχεται)
CL-M1 (παρέχεται)
CL-L2 (παρέχεται)

*13
*14

Η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι η
απόσταση από την ένδειξη εστιακού επιπέδου
μιας φωτογραφικής μηχανής ως το θέμα.
Τα ονόματα των σκιάστρων φακού
υποδεικνύουν τον τύπο τους: HB (μπαγιονέτ),
HN (βιδωτό), HK (συρταρωτό), HS (κουμπωτό)
και HR (συρταρωτό από καουτσούκ).
Οι αριθμοί σε ( ) αφορούν MF.
Οι αριθμοί σε ( ) αφορούν τη ρύθμιση macro.
Οι αριθμοί σε ( ) αφορούν τη ρύθμιση macro
σε άκρο τηλεφακού 85 mm.
Όταν είναι μεταξύ 18-24 mm.
Όταν είναι σε 35 mm.
Όταν είναι σε 300 mm.
Όταν είναι μεταξύ 35-50 mm.
Παρέχεται δακτύλιος ανάρτησης σε τρίποδο.
Οι αριθμοί σε ( ) εκφράζουν το βάρος χωρίς
το δακτύλιο ανάρτησης σε τρίποδο.
Χρησιμοποιείτε CL-0715 εάν χρησιμοποιείτε
σκίαστρο φακού HB-33.
Σύστημα διόρθωσης κοντινής απόστασης
(CRC)
Η χρήση των δυνατοτήτων μετατόπισης ή/και
κλίσης σε ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να
προκαλέσει φαινόμενο βινιέτας.

■ ΦΑΚΟΙ NIKKOR ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ [σελ.16-σελ.21]
AF NIKKOR 14mm f/2,8D ED
AF NIKKOR 20mm f/2,8D*13
AF-S NIKKOR 24mm f/1,4G ED
AF NIKKOR 24mm f/2,8D
AF-S NIKKOR 28mm f/1,8G
AF NIKKOR 28mm f/2,8D
AF-S DX NIKKOR 35mm f/1,8G
AF-S NIKKOR 35mm f/1,4G
AF NIKKOR 35mm f/2D
AF-S NIKKOR 50mm f/1,4G
AF NIKKOR 50mm f/1,4D
AF-S NIKKOR 50mm f/1,8G
AF NIKKOR 50mm f/1,8D
AF-S NIKKOR 85mm f/1,4G
AF-S NIKKOR 85mm f/1,8G
AF NIKKOR 85mm f/1,8D
AF DC-NIKKOR 105mm f/2D
AF DC-NIKKOR 135mm f/2D
AF NIKKOR 180mm f/2,8D IF-ED
AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VRII*10
AF-S NIKKOR 300mm f/2,8G ED VRII*10
AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED (μαύρο, ανοιχτό γκρι)*10
AF-S NIKKOR 400mm f/2,8G ED VR*10
AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR*10
AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR*10

Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα

Συρταρωτό
Συρταρωτό
Με κούμπωμα

Συρταρωτό
Συρταρωτό
Συρταρωτό

HB-64 (παρέχεται)
HN-2 (προαιρετικό)
HB-46 (παρέχεται)
HB-59 (παρέχεται)
HN-3 (προαιρετικό)
HB-47 (παρέχεται)
HR-2 (προαιρετικό)
HB-47 (προαιρετικό)
HR-2 (προαιρετικό)
HB-55 (παρέχεται)
HB-62 (παρέχεται)
HN-23 (παρέχεται)
Ενσωματωμένο
Ενσωματωμένο
Ενσωματωμένο
HK-31 (παρέχεται)
HK-30 (παρέχεται)
Ενσωματωμένο
HK-33 (παρέχεται)
HK-34 (παρέχεται)
HK-35 (παρέχεται)

CL-0915 (παρέχεται)
CL-0715 (προαιρετικό)
CL-0913 (παρέχεται)
CL-1118 (παρέχεται)
CL-0715 (προαιρετικό)
CL-1013 (παρέχεται)
CL-0715 (προαιρετικό)
CL-1013 (προαιρετικό)
CL-0715 (προαιρετικό)
CL-1118 (παρέχεται)
CL-1015 (παρέχεται)

Ενσωματωμένο
Ενσωματωμένο
HB-61 (παρέχεται)
HB-42 (παρέχεται)
HN-22 (προαιρετικό)
HB-37 (παρέχεται)
HB-38 (παρέχεται)
HN-30 (προαιρετικό)
HB-41 (παρέχεται)
HB-43 (παρέχεται)
HB-22 (παρέχεται)

CL-0715 (παρέχεται)
CL-0715 (προαιρετικό)
CL-0915 (παρέχεται)
CL-1018 (παρέχεται)
CL-0815 (προαιρετικό)
CL-1018 (παρέχεται)
CL-1020 (παρέχεται)
CL-45 (παρέχεται)
CL-1120 (παρέχεται)
CL-1120 (παρέχεται)
CL-1120 (παρέχεται)

CL-0815(προαιρετικό)
CL-38 (προαιρετικό)
CL-38 (προαιρετικό)
CL-38 (παρέχεται)
CL-L1 (παρέχεται)
CL-L1 (παρέχεται)
CL-M2 (παρέχεται)
CT-404 (παρέχεται)
CT-504 (παρέχεται)
CT-607 (παρέχεται)

■ ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ NIKKOR [σελ.22-σελ.25]
AF DX Fisheye-NIKKOR 10,5mm f/2,8G ED*13
AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2,8D*13
AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2,8G
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2,8G ED
AF Micro-NIKKOR 60mm f/2,8D*13
AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3,5G ED VR
AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2,8G IF-ED
AF Micro-NIKKOR 200mm f/4D IF-ED*10*13
PC-E NIKKOR 24mm f/3,5D ED*14
PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2,8D ED*13*14
PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2,8D*13*14
30

Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
Με κούμπωμα
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Εκτυπώθηκε στην Ολλανδία. Κωδικός αριθμός: 6CK10020 (1210/E) K
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