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

MTF-käyrä

I AM ALL ABOUT REACH

Lisävarusteet

Objektiivilaukku CT-608
(sisältyy toimitukseen)

Suodinpidikkeeseen
pujotettava pyöröpolarisaatiosuodin C-PL405
(lisävaruste)

Vastavalosuoja HK-40
(sisältyy toimitukseen)

Oletko valmis keventämään kuormaasi? Tämän Nikonin uuden 600 mm:n superteleobjektiivin
uskomattoman kevyen rakenteen ja uusimpien objektiivitekniikoiden ansiosta luonto- ja
urheilukuvaajat voivat nauttia hämmästyttävästä suorituskyvystä. Kaksi fluoriittielementtiä
parantavat optista suorituskykyä ja vähentävät merkittävästi objektiivin painoa niin, että se painaa
vain 3 810 g. Nikonin vaikuttava tärinänvaimennusjärjestelmä helpottaa SPORT-tilassa nopean
toiminnan seuraamista.
Tärkeimmät ominaisuudet:
Ammattitasoinen superteleobjektiivi: 600 mm:n polttoväli ja suurin aukko f/4.
Kestävä ja kevyt: fluoriittielementtien ansiosta superteleobjektiivi painaa vain (noin) 3 810 g. Kevyessä,
kestävässä ja luotettavassa objektiivissa on pölyltä ja kosteudelta suojattu ammattilaistason rakenne.
Erinomainen optinen suorituskyky: kaksi fluoriittielementtiä, neljä erittäin pienen hajonnan (ED)
lasielementtiä ja Nikonin nanokidepinnoite vähentävät väriaberraatiota ja haamukuvien määrää.
Tärinänvaimennus: valittavissa SPORT-tila. Tärinänvaimennustoiminto korjaa kameran
tärähdyksiä ja mahdollistaa kuvauksen jopa neljä askelta pidemmällä suljinajalla.¹ SPORTtärinänvaimennustila tuottaa vakaan etsinkuvan kuvattaessa nopeaa liikettä. Tilan ansiosta
sarjakuvauksen kuvausnopeus ja laukaisun aikaviive ovat samaa luokkaa kuin silloin, kun
tärinänvaimennus on poissa käytöstä.
S ähkömagneettinen himmennin: takaa yhtenäisen ja täsmällisen valotuksen nopean
sarjakuvauksen aikana.
SWM-ultraäänimoottori: erittäin nopea ja erittäin hiljainen automaattitarkennus, saumaton siirtyminen
käsitarkennukseen.
Tarkennuksen rajoituskytkin: käytettävissä on kaksi asentoa: FULL ja ∞ - 10 m.
Fluoripinnoite: hylkii tehokkaasti vettä, pölyä ja likaa kuvanlaadun kärsimättä. Pinnoite on objektiivin
etuelementissä olevassa suojalasissa, joten lasia on helppo puhdistaa sen pintaa vahingoittamatta.
Lyhin tarkennusetäisyys: 4,4 m.
Jalustan kiinnitysrengas: uudet laakerit parantavat kestävyyttä ja varmistavat portaattoman
vaihdon pysty- ja vaakasuunnan välillä. Kiinnike sijaitsee objektiivin takaosassa, mikä helpottaa
kuljetusta ja mahdollistaa toimitukseen kuuluvan yksiosaisen vastavalosuojan kääntämisen
toisinpäin.
Mukana lyhyt monopodi-kiinnitysrengas: parantaa vakautta monopodia käytettäessä.
Laukku CT-608 sisältyy toimitukseen: kestävä, mutta kevyt laukku on sisääntaitettavan
kahvan ansiosta helppo pinota.
¹ Normaalitilassa, perustuu CIPA-standardiin.

TEKNISET TIEDOT
Polttoväli
Suurin aukko
Pienin aukko
Objektiivin rakenne
Kuvakulma
Tarkennus
Lyhin tarkennusetäisyys
Suurin kuvaussuhde
Himmenninlehtien määrä
Himmennin
Suodinkierteen koko
Mitat
Paino
Vakiovarusteet

600 mm
f/4
f/22
16 elementtiä 12 ryhmässä (mukana 4 ED-linssielementtiä, 2 fluoriittielementtiä ja
nanokidepinnoitettuja linssielementtejä) ja 1 suojaava lasielementti (fluoripinnoitteella)
Nikonin filmijärjestelmäkamerat ja FX-koon digitaaliset järjestelmäkamerat: 4° 10’
Nikonin DX-koon digitaaliset järjestelmäkamerat: 2° 40’
Nikonin sisäinen tarkennusjärjestelmä (IF), jossa automaattitarkennusta ohjaa SWM-ultraäänimoottori ja
jossa on erillinen tarkennusrengas käsitarkennusta varten
4,4 m polttotasolta
0,14x
9 (pyöristetty himmenninaukko)
Sähkömagneettinen
40,5 mm (pujotettava)
Noin 166 x 432 mm
Noin 3 810 g
Kiinni painettava objektiivin etusuojus, Objektiivin takasuojus LF-4, Vastavalosuoja HK-40,
40,5 mm:n kiinni kierrettävä neutraalivärisuodin, Objektiivilaukku CT-608, Hihna LN-2,
Monopodi-kiinnitysrengas

