NIKKOR LENZEN

Nikkor Lenzen — Perfecte Prestaties, Abso
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e keuze voor een fotografische uitrusting, waarschijnlijk de

plaats Nikons totale betrokkenheid bij de kwaliteitsbewaking

meest belangrijke beslissing waar een fotograaf voor komt

van ieder aspect van de lensfabricage. Door alleen de fijnste

te staan, valt of staat met de keuze van het lenssysteem.

ruwe materialen te kiezen en gebruik te maken van de meest

Voor de meeste van de professionele fotografen is die

geavanceerde productie- en ontwerptechnieken kan Nikon die

keuze eenvoudig: Nikkor. Waarom?

uiterst precies geslepen lensdelen produceren die u helpen ”world’s

Omdat Nikkor lenzen een ongekende helderheid, scherpte,

greatest pictures” te maken.

scherpstelnauwkeurigheid, bereik en betrouwbaarheid bieden.

Deze houding, waarbij ieder compromis wordt uitgesloten,

Daar zijn vele redenen voor aan te wijzen, niet in de laatste

naast de ultrahigh-tech productiemethoden leidt naar perfectie.
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Nikkor Lenzen
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DX Nikkors, speciaal
ontwikkeld voor gebruik
op Nikon DX Formaat
digitale reflexcamera’s,
bieden de fotograaf
een ongeëvenaard
creatief potentieel.

ZoomAFNikkor Lenzen

p.

p.

Groothoek&
Normaal
16-19 Nikkor Lenzen
Groothoek AF
Nikkors, waaronder de
AF Fisheye Nikkor, bieden
superieure scherptediepte
en snelle diafragma’s
voor fotojournalisten en
voor op reis. Er zijn ook
Normaal AF Nikkors
voor een natuurlijk
perspectief voor diverse
toepassingen, van
landschappen tot
candid opnamen.
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Bieden onder alle
omstandigheden
zoveel veelzijdigheid en gemak voor
ieder type fotograaf,
van beginner tot
professional.

Tele
AFNikkor Lenzen
p.
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AF Tele Nikkors, waaronder de
AF DC-Nikkors en AF-S & AF-I
Teleconverters, creëren dramatische
sport-, natuur-, portretopnamen en
alles wat daar tussen ligt.
AF DC-Nikkors zorgen voor een
creatieve scherpte-controle voor
buitengewone portretten.

lute Precisie en Totale Betrouwbaarheid
Iedere Nikkor lens is ontworpen om naadloos te functioneren

D2-serie ontwerpen, met mogelijkheden als 3D Kleuren matrix-

met de Nikon spiegelreflexcamera’s in een samenwerking van

meting en i-DDL Uitgebalanceerde Invulflits, u er zeker van kunt

systemen die eenvoudig zonder weerga is.

zijn een reeks Nikkor lenzen te vinden die deze technieken ook

Dit wordt het duidelijkst geïllustreerd in de legendarische

kunnen verwerken.

Nikon F vatting. Want zelfs de meest geavanceerde Nikkor

Als u eenmaal zelf heeft gezien en gevoeld hoe soepel de

lenzen zijn van deze standaard, die decades lang liefhebbers

combinatie Nikon/Nikkor werkt, is de kans groot dat u doet

aan zich gebonden heeft, voorzien. Het ontwerp zorgt er ook
voor dat, als wij revolutionaire camera's als de Nikon F6, F5 en

als u
een lens pakt, wordt het een Nikkor.
wat ’s werelds meeste professionele fotografen doen —

AFMicro-&
PCMicro-

Voor absolute helderheid
en scherpte in detail
voor close-up fotografie.

Nikkor Lenzen

p.

24-25

Handmatiginstelbare
Lenzen
Nikkor

p.

31

Accessoires
p.

28-29

Een veelzijdige en
unieke collectie van
handmatig instelbare
lenzen van ultra-groothoek tot Reflex Nikkor.

Aanbevolen uitrustingcombinaties en
accessoires voor
Nikkor lenzen.
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Technologie

Nikon

Een geschiedenis van buitengewone prestaties —
ikon begon met de lensproductie onder de naam Nikkor in 1933, en sindsdien zijn er
Nikkor lenzen

N

meer dan 25 miljoen lenzen over de gehele wereld verkocht. Door de jaren heen heeft
onze onwrikbare toewijding naar kwaliteit en vernieuwing geresulteerd in vele doorbraken
in de fotografische industrie. Nikon introduceerde bijvoorbeeld in 1967 de Nikkor Auto
24mm f/2.8 met het door Nikon ontwikkelde Close Range Correction (CRC) systeem
en startte in 1968 de productie van asferische lenzen. Bovendien ontwikkelde Nikon het
ED (Extra-low Dispersion) glas dat zijn eerste optreden maakte in de 300mm f/2.8
Nikkor tele lens in 1972, en nu in vele andere Nikkors wordt toegepast. En in 1997
produceerde Nikon ’s werelds eerste AF zoom lens voor macro fotografie – de
AF Zoom-Micro 70-180mm f/4.5-5.6D ED.
Dit zijn slechts een paar van de vele wapenfeiten in lensontwerp die Nikons positie als
prominente fabrikant van professionele fotografische benodigdheden illustreren. Hierna vindt
u de meer technische informatie die u zal helpen begrijpen waarom Nikkor lenzen
superieure prestaties leveren en dus de beste keuze zijn voor uw
Nikon spiegelreflex.

Optisch ontwerp met gebruik van de computer

Waar het allemaal begint –
de Nikon glasfabriek
Om de beste lenselementen te
maken moet je beginnen met
het beste optische glas. Om
hier zeker van te zijn doet
Nikon wat slechts een paar
fabrikanten kunnen – hij maakt
zelf het glas voor praktisch
iedere Nikkor lens in zijn eigen
glasfabriek. Dit betekent dat
de ontwerpers over meer dan
200 verschillende soorten glas
kunnen beschikken wat resulteert in een buitengewone verscheidenheid om het juiste
optische glas te kunnen kiezen
dat noodzakelijk is voor hun
behoeften.
Bovendien, als deze behoeften lenskarakteristieken
vereisen die nog niet beschikbaar zijn, gaan de glasontwerpers aan de oplossing werken
4

– wat weer vaak resulteert in
het ontwerpen van nieuwe
glassoorten. Dit is exact de
manier waarop Nikon in 1972
het Extra-low Dispersion (ED)
glas ontwikkeld – om aan de
ontwerpeisen voor super-tele
Nikkors te voldoen.
Lensconstructie
Het ongeëvenaarde vakmanschap van Nikkor lenselementen wordt geëvenaard door de
constructie waar zij ingebouwd
worden. Alleen de beste materialen worden voor de constructie van iedere lens gebruikt. Hoogstaande metaallegeringen en polycarbonaat
vormen de schroefvormige
oppervlakken in een groot aantal lenzen. Binnen- en buitendraden zijn heel exact met de
grootste precisie aangebracht,
met als resultaat een uiterst

soepele lensbeweging die zo
karakteristiek is voor de Nikkor
lens. Ook de lensvatting is uit
vergelijkbare materialen opgebouwd.
Computers en lensontwerp
Nikon ontwerpers maken gebruik van de laatste computermodellen en door Nikon ontwikkelde software om het optisch
ontwerp van iedere lens te berekenen. Met het gebruik van
deze gegevens, tesamen met
de jarenlange ervaring, creëren
zij de mooiste lenzen die er verkrijgbaar zijn.
Ook computer ontwerpsimulatie wordt toegepast om
de uiterste precisie te verzekeren van optische en mechanische delen en het totale productieproces in goede banen
te brengen. Op deze manier
kunnen computers mogelijke

Ruwe materialen
voor optisch glas

Inspectie van de glasstukken

probleemgevallen herkennen
en zo de weg aangeven naar
totaal verbeterd lensontwerp
en zo de superieure werking
van het gereed product verzekeren.
Electronica – microcomputer
vernieuwing voor exacte
prestaties
De recente ontwikkelingen in de
computer industrie spelen een
integrale rol in zowel de opbouw
als het ontwerp van de Nikkor
lenzen. Want naast het superieure optiek heeft iedere AF
Nikkor een ingebouwde microcomputer.
Deze microcomputer staat
in verbinding met het computersysteem van de camera voor

heen: de Nikon F lensvatting.
Deze geeft u de zekerheid
dat uw Nikon camera compatible is met de meeste Nikkor
lenzen en dat uw Nikon uitrusting ook aansluiting biedt op
toekomstige systeemontwikkelingen.
Bovendien presteert de Fvatting iets dat geen enkel
ander ontwerp kan – hij kan
op beide lensaandrijfsystemen
gebruikt worden – het conventionele mechanische AF koppelingssysteem voor groothoeken standaard zooms, en Nikons
exclusieve SWM (Silent Wave
Motor) systeem waarmee de
meest geavanceerde supertele
Nikkors zijn uitgevoerd. Dit is

Afregelen van de optische as

Lenzen coaten

het verzorgen van de nodige
informatie voor snelle autofocus,
Matrix belichtingsmeting, Uitgebalanceerde Invulflits en andere
Nikon vernieuwingen in de
spiegelreflexprestaties.
Alleen Nikkor lenzen zijn
ontworpen voor de hedendaagse- en toekomstige Nikon
reflexcamera’s, gebaseerd op
informatie en inzicht, exclusief
binnen Nikon – inclusief autofocus parameters. Geen enkele
andere lensfabrikant kan dit
soort zekerheid bieden.
De Nikon F lensvatting –
een traditie van continuïteit
en compatibiliteit
Het debuut van de Nikon F
reflexcamera is meteen de
belangrijkste basis voor de ontwikkelingen van het Nikon
camerasysteem door de jaren

ten en inspecties, waaronder
trillings- en temperatuurweerstandanalyse. Een van de testen betreft de lens Optical
Transfer Function (OTF), waarbij het oplossend vermogen en
contrast van de lens beoordeeld worden. Om deze test
uit te kunnen voeren ontwikkelde Nikon de exclusieve
Nikon OTF Analyzer (NOA).
Naast deze uiterst strenge
testen garanderen Nikon technici de prestaties van het
definitieve product door ieder
detail van iedere geproduceerde lens te controleren.
Zij staan in voor de mechanische constructie, AF instelling,
zoom en diafragma-mechanis-

slechts één voorbeeld waarom
de Nikon F-vatting een wezenlijk deel is en blijft in de planning van nieuwe ontwerpen.
Betrouwbaarheid – lenzen
voor gebruik onder de
moeilijkste omstandigheden
Iedere Nikkor lens is gemaakt
om aan de meest stringente
eisen van de industrie te
voldoen. Het optisch glas is tot
in detail onderzocht om er
zeker van te zijn dat het vrij is
van onvolkomenheden, waarna
het, opnieuw gesmolten, gegoten, geslepen, gepolijst en
gecoat, als een van ’s werelds
fijnste lenselementen te voorschijn komt. Na heel nauwkeurig in de vatting te zijn
geplaatst ondergaan de lenselementen en de mechanische
constructie een reeks van tes-

Inspectie scheidend vermogen

me en lensresolutie. Dit alles
zorgt er voor dat de lens doet
wat hij geacht wordt te doen –
die bijzondere prestaties en
betrouwbaarheid leveren die
Nikkor lenzen over de gehele
wereld tot de professionele
keuze maken.
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Ontworpen als ’s werelds beste lenzen

ED glas

ED glas –
een essentieel element
van Nikkor tele lenzen
Nikon ontwikkelde het ED
(Extra-Low Dispersion)
glas om de productie
mogelijk te maken van
lenzen met een superieure scherpte en kleurcorrectie door de chromatische
aberratie te miniseren.
Eenvoudig gezegd, chromatische aberratie is een soort
beeld- en kleurverstrooiing die
optreedt als verschillende lichtstralen van verschillende golflengtes het optische glas passeren. In het verleden moest men
om dit probleem bij tele lenzen te

de types tele lenzen. Zij bieden
een ongelooflijke scherpte en
contrast, zelfs op de grootste
opening. Zo is Nikkors ED-serie
lenzen een uitstekend voorbeeld
van Nikons lensinnovatie en
prestaties.
Nikon Super
Integrated Coating –
verzekert exceptionele
prestaties
Om de prestaties van zijn optische lenselementen te verbeteren maakt Nikon gebruik van
een exclusieve meervoudige
lenscoating waardoor zweem
en schitteringen tot een verwaarloosbaar niveau gereduceerd
worden.

ED glas

corrigeren speciale optische elementen met afwijkende verstrooiingseigenschappen – met
name calcium fluorite crystallen –
gebruiken. Fluorite barst echter
gemakkelijk en is gevoelig voor
temperatuurschommelingen die
nadelige effecten op de scherpstelling hebben door de brekingsindex van de lens te veranderen.
Dus staken Nikon ontwerpers en ingenieurs de hoofden
bijeen en kwamen met het ED
glas dat alle voordelen biedt en
geen van de nadelen van het op
calcium fluorite gebaseerde
glas. Door deze vernieuwing
ontwikkelde Nikon verschillende
types ED glas voor verschillen6

tot een lichter en kleiner lensontwerp.
Nikon past drie types a-sferische lenzen toe. Precisionground a-sferische lenzen zijn het
meest sprekende voorbeeld van
de kunst van het lenzen maken en
eist buitengewoon rigoreuze productiestandaards. Hybrid lenzen
worden gemaakt van een speciaal gemodelleerd plastic op
optisch glas. Molded glass asferische lenzen worden gefabriceerd door het modelleren van
een uniek type optisch glas met
gebruik van een metalen stempeltechniek.
Close-Range Correction system (CRC)

A-sferische lenselementen

Samengesteld spectrum

Normaal glas

Nano Crystal Coat
Nano Crystal Coat is een
reflectiewerende laag (coating)
die voortkomt uit de ontwikkeling van de NSR (Nikon Step
and Repeat) apparatuur voor de
vervaardiging van halfgeleiders.
Deze coating elimineert bij lenselementen over een breed golflengtegebied vrijwel alle inwendige reflecties, en is met name
effectief in het verminderen van
diafragmavlekken en overstraling bij ultragroothoekobjectieven. Nano Crystal Coat maakt
gebruik van diverse lagen van
Nikons geavanceerde coating
met een extra-lage brekingsindex, die ultrafijne gekristalli-

Nikon Super Integrated
Coating wordt op een aantal
objectieven toegepast voor verminderde reflectie in de bredere
golflengtegebieden en superieure kleurbalans en reproductie.
Nikon Super Integrated Coating
is vooral effectief bij lenzen met
een groot aantal lenselementen,
zoals onze Zoom-Nikkors. Ook
Nikons meervoudig coatingsproces is afgestemd op het ontwerp van iedere afzonderlijke
lens. Het aantal aangebrachte
coatings op ieder lenselement
is zorgvuldig berekend om volledig aangepast te zijn op lenstype en gebruikt glas en ook om
de uniforme kleurbalans te verzekeren die de Nikkor lenzen
karakteriseert. Dit resulteert in
lenzen die veel hogere standaards bereiken dan de rest
van de industrie.

seerde deeltjes bevat op
nanogrootte (een nanometer is
een miljoenste millimeter). Als
eerste past Nikon deze
coatingstechnologie toe op een
breed assortiment lenzen die
bestemd zijn voor gebruik in
optische consumentenproducten, en dat betekent een
wereldprimeur.
A-sferische lenzen
Nikon introduceerde
de eerste fotografische lens
met a-sferische lenselementen
in 1968. Wat maakt ze zo apart?
A-sferische lenzen elimineren
praktisch het probleem van de
coma en andere types lensaberratie – zelfs bij gebruik van
de grootste opening. Ze zijn
vooral bruikbaar bij de correctie
van de vertekening bij groothoeklenzen. Bovendien leidt het
gebruik van a-sferische lenzen

Het Close-Range Correction systeem (CRC) is een van Nikons
meest belangrijke scherpstelvernieuwingen, want het zorgt
voor superieure beeldkwaliteit op
korte instelafstanden en vergroot
het instelbereik.
Met CRC zijn de lenselementen gegroepeerd in een ”floating
element’’ ontwerp waarin iedere
groep onafhankelijk beweegt om
de scherpstelling tot stand te
brengen. Dit geeft superieure
lensprestaties, zelfs bij opnamen
op korte afstand.
Het CRC systeem wordt gebruikt
in fisheye, groothoek, Micro en
enkele speciale middellange tele
Nikkors.
Internal Focusing (IF)
Stelt u zich voor dat u een
lens scherp kunt stellen zonder
de afmeting te veranderen.
Nikons IF techniek maakt dat

mogelijk. Elke interne optische
beweging blijft beperkt tot het
inwendige van het niet bewegende lenshuis. Dit maakt een
compactere, lichtere constructie
mogelijk, maar ook een korter
instelbereik. Maar bovendien
wordt er een kleinere en lichtere
lensgroep in gebruikt om een
snellere scherpstelling te bereiken. Het IF systeem wordt toegepast in de meeste Nikkor tele
lenzen en exclusieve Nikkor
zoom lenzen.
Rear Focusing (RF)
Met Nikons Rear Focusing (RF) systeem worden
alle lenselementen in specifieke
groepen verdeeld, waarbij alleen

A-sferische Lens

: Optische curve van een
normale lens
: Optische curve van een
a-sferische lens

nieuwe ontwikkelingen als de
3D Matrix Belichtingsmeting en
de 3D Multi-Sensor Uitgebalanceerde Invulflits toe te passen.
Noot: D-type en G-type Nikkor lenzen
geven afstandinformatie door aan de
volgende camera’s: Automatische belichting: F6, F5, F100, F90X, F80, F75, F70,
F65, F60, F55, F50, PRONEA S, PRONEA 600i, D2-serie, D1-serie, D100 en
D70s/D70. Flitssturing: F6, F5, F100,
F90X, F80, F75, F70, D2-serie, D1-serie,
D100 en D70s/D70.

Silent Wave Motor
Nikons AF-S technologie is nog zo’n reden waarom
professionele fotografen Nikkor
lenzen zo graag willen hebben.
AF-S Nikkors zijn uitgevoerd met
Nikons SWM welke de ”lopende golven” in draaiende energie

interieurs. Het
VR systeem
van de lens
ontdekt ook
automatisch
als de fotoVR lens unit
graaf pant –
er is geen
speciaal systeem voor nodig.
*Als in Nikon praktijktesten vastgesteld.

DX Nikkor
De compacte en lichte
DX Nikkor lenzen hebben een
kleinere beeldcirkel en zijn
speciaal afgestemd op gebruik
in combinatie met de Nikon
D2-serie, D1-serie, D100 en
D70s/D70 digitale camera’s. Het
zijn ideale lenzen voor fotografen

Tandwiel voor zoom mechanisme

CRC (AF 24mm f/2.8D)

Scherpstel lensgroepen
IF (AF-S 300mm f/2.8D IF-ED II)

RF (AF DC 135mm f/2D)

de achterste groep beweegt
om de scherpstelling te sturen.
AF DC-Nikkor lenzen –
unieke lenzen voor
unieke portretten
AF DC-Nikkor lenzen zijn exclusief uitgevoerd met de Nikon
Defocus-image Control techniek.
Dit stelt de fotograaf in staat de
graad van sferische aberratie in
voor- of achtergrond te beheersen door de DC-ring van de lens
te verdraaien. Dit veroorzaakt een
onscherpe voor- of achtergrond
die ideaal is voor portretopnamen. Geen andere lenzen ter
wereld bieden deze speciale
techniek.
Afstand informatie
D-type en G-type Nikkors
sturen de onderwerp-tot-camera
afstandinformatie door aan de AF
Nikon camera bodies.
Dit maakt het dan mogelijk

omzet om het objectief scherp te
stellen. Dit maakt razendsnelle,
buitengewoon nauwkeurige en
super stille autofocus mogelijk.
M/A systeem
AF-S Nikkors worden
uitgevoerd met Nikons exclusieve M/A systeem dat het
mogelijk maakt om bijna zonder
verlies van tijd over te schakelen
van autofocus naar handinstelling – zelfs tijdens AF servo
instelling en ongeacht het gebruikte AF systeem.
Vibratie Reductie (VR)
Dit vernieuwende systeem miniseert beeldonscherpte door camera bewegingen en
biedt het equivalent van een
sluitertijd die drie stappen
(8 maal) sneller* is. Het maakt
het fotograferen uit de hand
mogelijk bij schemering, bij
nacht en zelfs in slecht verlichte

die met Nikon
DX Formaat
digitale reflexcamera’s veel
overzichtopnamen
maken, zoals
landschapsfoto’s.

SWM

Opmerking:
gebruik van DX Nikkor objectieven op
camera’s met kleinbeeld (135) of APS
(IX240) formaat wordt niet aanbevolen.

Nikon
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DX Nikkors – onder-

scheidende eigenschappen

D

DXNikkor Lenzen

AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70mm f/3.5-5.4G IF-ED

© Toshiaki Kaneto

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

© Toshiaki Kaneto

e nieuwste aanvulling op
Nikons topklasse lenzenassortiment, de DX Nikkor
serie, werd ontwikkeld om gebruikers van Nikon digitale
reflexcamera’s maximale optische prestaties te kunnen bieden. De gebruiksmogelijkheden
van de digitale reflexen werden
sterk uitgebreid met een technologie die een wereldleider in
optische technologie waardig is.

Nikon ontwierp de DX
Nikkors om gebruikers van
reflexcamera’s van het Nikon DX
Formaat extra ruimte in het
groothoekbereik te bieden.
Wordt er een kleinbeeldlens van
bijvoorbeeld 14 mm op een DXformaat digitale reflexcamera
geplaatst, dan wordt het equivalent van een beeldhoek van een
21 mm lens op kleinbeeldformaat verkregen: een deel van
de grote beeldhoek valt namelijk
buiten het opnamegebied van
de sensor, en wordt dus niet
benut. De DX Nikkor lenzen
daarentegen zijn exclusief ontworpen voor de Nikon DX
Formaat digitale reflexcamera’s: ze geven geen beeldhoekverlies en zijn daardoor extra
compact en licht gebouwd. Het
kleinbeeld-brandpuntsequivalent van een DX lens kan worden gevonden door de brandpuntsafstand van de DX lens
met 1,5x te vermenigvuldigen.

Nikon biedt vier Nikkor DX
lenzen, samen geschikt voor
een groot aantal opnamesituaties. De AF DX Fisheye
10,5mm f/2.8G ED lens levert
naast een consistent hoge
beeldkwaliteit unieke perspectivische mogelijkheden. Voor
binnenopnamen in een beperkte ruimte, of voor bijvoorbeeld
groepsopnamen en landschappen, is er de AF-S DX 12-24mm
f/4G IF-ED ultragroothoekzoomlens. De AF-S DX 1755mm f/2.8G IF-ED en de AF-S
DX 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED
lenzen geven de fotograaf de
beschikking over een populair
zoombereik.
Opmerking: Het is niet aan te bevelen DX
Nikkor lenzen op kleinbeeld
of IX240(APS) reflexcamera’s
te gebruiken.
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AF DX Fisheye-Nikkor 10,5mm f/2.8G ED*† e d s C
Beeldvullende fisheye-lens, uitsluitend
te gebruiken op Nikon digitale reflexcamera’s
• Beeldvullende fisheye-opnamen met een
beeldhoek van 180˚ (diagonaal)
• ED glaselementen
• Scherpstelling tot 0,14 m

: ED glaselementen
: A-sferische lenselementen

Lensconstructie: 10 elementen in 7 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,14 m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
16 mm voor kleinbeeld Filters: Montage aan
achterzijde 27 mm Zonnekap: Ingebouwd
Afmetingen: 63 x 62,5 mm
Gewicht: 305 gram

AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED* (2,0x) e a i d S M s C
Ultragroothoek-zoomlens, uitsluitend
te gebruiken op Nikon digitale reflexcamera’s
• Asferische lenzen en ED glaselementen
• Ingebouwde SWM voor ultra snelle, ultra
stille werking
• M/A stand voor snelle omschakeling
tussen autofocus en handmatige
scherpstelling
• Licht en compact ontwerp

Lensconstructie: 11 elementen in 7 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,3 m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
18-36 mm voor kleinbeeld Filtermaat: 77 mm
Zonnekap: HB-23 (meegeleverd)
Afmetingen: 82,5 x 90 mm
Gewicht: 465 gram

AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED* (3,2x) e a i d S M s C
Ultragroothoek-zoomlens, uitsluitend te
gebruiken op Nikon digitale reflexcamera’s
• Asferische lenzen en ED glaselementen
• Ingebouwde SWM voor ultra snelle, ultra
stille werking
• M/A stand voor snelle omschakeling
tussen autofocus en handmatige
scherpstelling
• Licht en compact ontwerp

Lensconstructie: 14 elementen in 10 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,36 m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
25,5-82,5 mm voor kleinbeeld Filtermaat:
77 mm Zonnekap: HB-31 (meegeleverd)
Afmetingen: 85,5 x 110,5 mm
Gewicht: 755 gram

AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED* (3,8x) e a i d S M s C
Krachtige groothoekzoom, exclusief
voor gebruik op DX formaat digitale
reflexcamera’s
• Asferische lens en ED-glas lenselementen
• Ingebouwde SWM voor ultrasnelle,
ultrastille autofocus
• M/A-stand voor snel omschakelen tussen
autofocus en handmatige scherpstelling
• Licht en compact ontwerp
*

De G-type Nikkor heeft geen diafragmaring;
het diafragma wordt ingesteld vanaf de camerabody.

Lensconstructie: 15 elementen in 13 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,38m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
beeldhoek van 27-105mm voor kleinbeeld
Filtermaat: 67mm Zonnekap: HB-32
(meegeleverd) Afmetingen: 73 x 75,5mm
Gewicht: 390 gram

Pluspunten van DX Nikkor lenzen
Door het speciale optische ontwerp, dat ervoor zorgt dat de
camera een beeld ontvangt dat perfect aansluit op de grootte
van de beeldsensor in de camera, krijgen gebruikers van
Nikon DX Formaat camera’s de beschikking over lenzen die
kleiner en lichter zijn dan kleinbeeld-lenzen van vergelijkbare
beeldhoek en lichtsterkte.

Hoe kleiner echter de lens, hoe moeilijker het te produceren is.
Nikons toonaangevende optische technologie resulteerde echter in een perfecte balans tussen afmetingen en prestaties. De
DX Nikkors zijn er helemaal op gericht het maximale uit digitale fotografie te halen.
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AF Zoom-Nikkors –
kenmerkende karakteristieken

N

ZoomAFNikkor Lenzen

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

© Sue Bennett

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

© Sue Bennett

ikon biedt u meer dan een
dozijn opmerkelijke AF ZoomNikkors, stuk voor stuk even
voortreffelijk. Onderstaande informatie zal u een beter idee geven
welke lenzen voor u het meest
practisch zijn.
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Het meest voor de hand liggende uitgangspunt bij de keuze van
een zoom lens is de brandpuntsafstand, want dat bepaalt het
gebruiksbereik. Wilt u een prachtige
standaard zoom vanaf groothoek
tot gemiddeld telebereik? Dan is
er de 28-80mm lens, een van de
populairste zoom lenzen. Door de
grote groothoek dekking, zijn de 1735mm en de 18-35mm favoriet bij
landschapsfotografen en bij anderen die uitgestrekte gebieden moeten fotograferen. Dan zijn er de langere lenzen zoals de 70-300mm of
80-400mm. Deze zijn ideaal voor
sport- en actiefotografie en voor opnamen op afstand van mens of dier.
En voor een werkelijk high-power
zoom kiest u de 24-120mm of 28200mm lenzen met respectievelijk
een 5x en 7x zoombereik. Niet
alleen zijn deze twee lenzen heel
veelzijdig, maar zij zijn ook heel
compact.
De lichtsterkte, of grootste opening van een lens, is eveneens van
cruciaal belang. Er zijn verschillende AF Zoom-Nikkors in het groothoek-, midden- en lange telebereik
met een lichtsterkte van f/2.8 die
zeker aan uw eisen tegemoet zullen
komen. De AF-S 17-35 mm f/2.8D
IF-ED, AF-S 28-70mm f/2.8D IF-ED
en AF-S VR 70-200mm f/2.8G
IF-ED, zijn ideaal voor opnamen uit
de hand bij weinig licht.
Macro instelling is een eigenschap die de meeste AF ZoomNikkors bieden. De lenzen met
de hoogste reproductiemaatstaf
zijn de AF 24-85mm f/2.8-4D IF
(max. vergroting: 1/2), 28-105mm
f/3.5-4.5D IF (max. vergroting: 1/2)
en de 70-300mm f/4-5.6D ED (max.
vergroting: 1/3,9).

AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED (2.1x) e a i d S M s
Een hoog presterend ultra-groothoek
objectief met SWM
• A-sferische lenzen en ED glaselementen
• 0,28m is de kortste afstandinstelling over
het hele zoombereik
• M/A syteem voor snelle overschakeling
van autofocus op handinstelling
• Negenblads gerond diafragma

: ED glaselementen
: A-sferische lenselementen

Lensconstructie: 13 elementen in 10 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,28m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
beeldhoek van 25,5-52,5mm bij kleinbeeld
Filtermaat: 77mm Zonnekap: HB-23 (meegeleverd) Afmetingen: 82,5x106mm
Gewicht: 745 gram

AF Zoom-Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED (1.9x) e a i d s
Handige ultra-groothoek zoom lens
• A-sferische lenzen en ED glaselementen
• Scherpstelling tot op 0,33m
• IF (Internal Focusing) technologie
• Zevenbladig rond diafragma

Lensconstructie: 11 elementen in 8 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,33m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
beeldhoek van 27-52,5mm bij kleinbeeld
Filtermaat: 77mm Zonnekap: HB-23 (meegeleverd) Afmetingen: 82,7x82,5mm
Gewicht: 370 gram

AF Zoom-Nikkor 24-50mm f/3.3-4.5D (2.1x) d s
Groothoekzoom voor landschappen
• Compacte lichtgewicht groothoekzoom
• Uitstekende beeldkwaliteit op iedere
brandpuntafstand
• Afstandinstelling tot 0,5m

Lensconstructie: 9 elementen in 9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,6m (0,5m op
macro) Beeldhoek met Nikon DX Formaat:
equivalent aan beeldhoek van 36-75mm
bij kleinbeeld Filtermaat: 62mm
Zonnekap: HB-3 Afmetingen: 67,5x74,1mm
Gewicht: 355 gram

AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF (3.5x) a i d s
Perfect presterende standaard zoom
lens voor landschappen tot portretten
• Snel f/2.8 maximum diafragma op 24mm
brandpuntafstand
• Biedt maximum 1:2 reproductie-maatstaf
van 35-85mm
• Hybrid en moulded-glas a-sferische
lens-elementen
• Negenbladig rond diafragma

Lensconstructie: 15 elementen in 11 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,5m (0,21m op
macro) Beeldhoek met Nikon DX Formaat:
equivalent aan beeldhoek van 36-127,5mm
bij kleinbeeld Filtermaat: 72mm
Zonnekap: HB-25 (meegeleverd)
Afmetingen: 78,5x82,5mm
Gewicht: 545 gram
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AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED

© Fraser Harding

AF-S Zoom-Nikkor 24-85mm f/3.5-4.5G IF-ED* (3.5x) e a d i S M s
Topklasse G-type standaard-zoomlens met
SWM
• Silent Wave Motor geeft supersnelle, superstille AF-werking
• Element van ED-glas
• Hybride asferisch lenselement
• M/A-stand voor snel omschakelen tussen
autofocus en handmatige scherpstelling
• Inwendige scherpstelling (IF-technologie)
• Zevenbladig diafragma met bladen met een
ronde opening

Lensconstructie: 15 elementen in 12 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,38m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
beeldhoek van 36-127,5mm bij kleinbeeld
Filtermaat: 67mm Zonnekap: HB-28 (meegeleverd) Afmetingen: 73x72,5mm
Gewicht: 400 gram

AF-S VR Zoom-Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED* (5.0x) e a i d S M s B
High-Power topklasse groothoekzoom
met SWM en VR-systeem
• Ingebouwde SWM voor ultrasnelle, ultrastille autofocus
• VR-techniek maakt gebruik van 8x langere
sluitertijd (3 stops) mogelijk (op 120mm)**
• Groot bereik door 5x zoom
• Twee asferische lenzen en twee lenselementen van ED-glas
** Vastgesteld in door Nikon uitgevoerde tests.
Opmerking: de VR-techniek werkt in combinatie met de F6, F5,
F100, F80, F75, F65, D2-serie, D1-serie, D100 en

Lensconstructie: 15 elementen in 13 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,5m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
beeldhoek van 36-180mm bij kleinbeeld
Filtermaat: 72mm Zonnekap: HB-25
(meegeleverd) Afmetingen: 77x94mm
Gewicht: 575 gram

D70s/D70

AF-S Zoom-Nikkor 28-70mm f/2.8D IF-ED (2.5x) e a i d S M s
Een superieur presterende standaard
zoomlens met SWM
• M/A systeem voor snelle omschakeling
van autofocus naar handmatige scherpstelling
• Twee ED glaselementen en moulded
glas a-sferisch lenselement
• Superieure optische prestaties
• Rond diafragma met negen lamellen
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Lensconstructie: 15 elementen in 11 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,7m (0,5m op
macro) Beeldhoek met Nikon DX Formaat:
equivalent aan beeldhoek van 42-105mm
bij kleinbeeld Filtermaat: 77mm
Zonnekap: HB-19 (meegeleverd)
Afmetingen: 88,5x121,5mm
Gewicht: 935 gram

AF-S Zoom-Nikkor 24-85mm f/3.5-4.5G IF-ED

© Milton Wordley

AF Zoom-Nikkor 28-80mm f/3.3-5.6G* (2.9x)

a d s

Handzame Standaard Zoomlens van het
G-type
• Ultracompact en lichtgewicht
• Hybride-type asferisch lenselement
• Stelt scherp tot 0,35m
• Afgerond diafragma met zeven lamellen

AF Zoom-Nikkor 28-100mm f/3.5-5.6G* (3.6x)

: ED glaselementen
: A-sferische lenselementen

Lensconstructie: 6 elementen in 6 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,35m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
beeldhoek van 42-120mm bij kleinbeeld
Filtermaat: 58mm Zonnekap: HB-20
Afmetingen: 66,5x64mm
Gewicht: 195 gram

a d s

High-power standaard G-type zoomobjectief met extra telemogelijkheden
• Ultra-compact en licht (245 gram)
• Hybride asferisch lenselement
• Zevenbladig diafragma met ronde
openingen
• Super Integrated Coating technologie

Lensconstructie: 8 elementen in 6 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,56m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
beeldhoek van 42-150mm bij kleinbeeld
Filtermaat: 62mm Zonnekap: HB -27
Afmetingen: 68x 80mm
Gewicht: 245 gram

AF Zoom-Nikkor 28-105mm f/3.5-4.5D IF (3.8x) a i d s
Perfect presterende standaard zoomlens
• Biedt een maximale 1:2 reproductiemaatstaf van 50-105mm
• Effectief diafragma verandert niet met
de afstand
• Hybrid type a-sferisch lenselement
• IF (Internal Focusing) technologie
• Rond diafragma met negen lamellen

Noot: Lichte vignetering kan
optreden bij macroopnamen
bij de maximale reproductiemaatstaf op tele-instelling.

Lensconstructie: 16 elementen in 12 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,5m (0,22m op
macro) Beeldhoek met Nikon DX Formaat:
equivalent aan beeldhoek van 42-157,5mm
bij kleinbeeld Filtermaat: 62mm
Zonnekap: HB -18 Afmetingen: 73x 81,5mm
Gewicht: 455 gram

* G-type Nikkor objectieven hebben geen diafragmaring; het diafragma moet worden ingesteld vanuit de camera.

G-type Nikkors zijn compatible met alle belichtingsstanden van de Nikon F6, F5, F100, F80, F75, F65, F60, F55, F50, F-401-serie, PRONEA 600i,
PRONEA S, D2-serie, D1-serie, D100 en D70s/D70 en de P en S standen van de F4, F90-serie, F70, F-801-serie en F-601M. Andere camera’s zijn
niet compatible.
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AF Zoom-Nikkor 28-200mm f/3.5-5.6G IF-ED* (7.1x) e a i d s
Ultracompact, lichtgewicht G-type
objectief met universeel bereik
• Compact en betaalbaar universeel
zoomobjectief (7,1x)
• Ultracompact optisch systeem met 62
mm filtermaat
• Drie asferische lenzen en drie lenselementen van ED-glas
• Afgerond diafragma met zeven lamellen

Lensconstructie: 12 elementen in 11 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,44m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
beeldhoek van 42-300mm bij kleinbeeld
Filtermaat: 62mm Zonnekap: HB-30
(meegeleverd) Afmetingen: 69,5x71mm
Gewicht: 360 gram

AF Zoom-Nikkor 35-70mm f/2.8D (2.0x) d s
Topklasse standaard zoom voor
algemene fotografie
• Snelle, standaard zoomlens
• Behoudt het snelle f/2.8 maximum
diafragma over het gehele zoombereik

AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200mm f/2.8G IF-ED* (2.9x) e i d S M s B
Lichtgewicht, compacte en lichtsterke
G-type telezoomlens met Vibratie
Reductie
• Ingebouwde SWM voor ultrasnelle en
stille werking
• VR instelling biedt het equivalent van
een sluitertijd die 3 stops (acht maal)
sneller is**
• Twee VR standen beschikbaar; Normal
en Active
• Vijf ED-glas lenselementen

** Onder Nikon testomstandigheden.
Noot: VR instelling werkt met de Nikon F6, F5, F100, F80, F75,
F65, D2-serie, D1-serie, D100 en D70s/D70.

Lensconstructie: 15 elementen in 12 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,6m (0,28m op
macro) Beeldhoek met Nikon DX Formaat:
equivalent aan beeldhoek van 52,5-105mm
bij kleinbeeld Filtermaat: 62mm
Zonnekap: HB -1 Afmetingen: 71,5x94,5mm
Gewicht: 665 gram

Lensconstructie: 21 elementen in 15 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,5m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
beeldhoek van 105-300mm bij kleinbeeld
Filtermaat: 77mm Zonnekap: HB-29
(meegeleverd) Afmetingen: 87x215mm
Gewicht: 1470 gram (1395 gram
zonder statiefbevestiging)

AF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6D ED (4.3x) e d s
Sterke, handzame tele-zoom
• Sterke 4,3x tele-zoomlens
• ED glas elementen
• Compact en licht van gewicht
• Draaiende zoomring voor snelle zoominstelling

AF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6G* (4.3x) d s

Lensconstructie:
13 elementen in
9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,5m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
beeldhoek van 105-450mm bij kleinbeeld
Filtermaat: 62mm Zonnekap: HB-16
(meegeleverd) Afmetingen: 74x116mm
Gewicht: 505 gram

Sterke G-type tele-zoom lens
• Negenbladig rond diafragma
• Stuurt afstandinformatie door naar AF
Nikon camera’s

* G-type Nikkor objectieven hebben geen diafragmaring; het diafragma moet worden ingesteld vanuit de camera.G-type
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Nikkors zijn compatible met alle belichtingsstanden van de Nikon F6, F5, F100, F80, F75, F65, F60, F55, F50, F-401serie, PRONEA 600i, PRONEA S, D2-serie, D1-serie, D100 en D70s/D70 en de P en S standen van de F4, F90-serie,
F70, F-801-serie en F-601M. Andere camera’s zijn niet compatible.

Lensconstructie: 13 elementen in 9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,5m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
beeldhoek van 105-450mm bij kleinbeeld
Filtermaat: 62mm Zonnekap: HB-16
(meegeleverd) Afmetingen: 74x116mm
Gewicht: 425 gram

© Sue Bennett
AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED

: ED glaselementen
: A-sferische lenselementen

AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED (2.5x) e d s
Superieure tele-zoom voor sport en
portretten
• Super presterende, snelle tele-zoomlens
• Behoudt het snelle f/2.8 maximum diafragma over het gehele zoombereik
• ED glaselementen
• Draaiende zoomring voor preciese
bediening

AF VR Zoom-Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6D ED (5x) e d s B

Compacte, lichte telezoomlens met Vibratie
Reductie
• VR (Vibratie Reductie) werkt alsof er drie stops
(acht maal) kortere sluitertijden zijn gebruikt*
• Vibratie Reductie voor de zoeker is uit-schakelbaar om de batterij te sparen
• VR detecteert automatisch meetrek-bewegingen
(panning) en vertikale trilling
• Drie ED glaselementen zorgen voor superieure
optische prestaties
• Negen-bladig rond diafragma

Lensconstructie: 16 elementen in 11 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,8m (1,5m op
macro) Beeldhoek met Nikon DX Formaat:
equivalent aan beeldhoek van 120-300mm
bij kleinbeeld Filtermaat: 77mm
Zonnekap: HB-7 Afmetingen: 87x187mm
Gewicht: 1300 gram

Lensconstructie: 17 elementen in 11 groepen
Kortste scherpstelafstand: 2,3m Beeldhoek met
Nikon DX Formaat: equivalent aan beeldhoek
van 120-600mm bij kleinbeeld Filtermaat:
77mm Zonnekap: HB-24 (meegeleverd)
Afmetingen: 91x171mm Gewicht: 1340 gram
(1210 gram zonder statiefbevestiging)

AF-S VR Zoom-Nikkor 200-400mm f/4G IF-ED (2x) e i d S M s B

* Vastgesteld met Nikons eigen testmethode.
Noot: VR instelling werkt met de Nikon F6, F5, F100, F80,
F75, F65, D2-serie, D1-serie, D100 en D70s/D70.

AF-S VR Supertele 2x-zoomlens
• VR (Vibratie Reductie) werkt alsof er drie stops
(acht maal) kortere sluitertijden zijn gebruikt*
• Twee VR standen beschikbaar; Normal en
Active
• Focus Preset functie
• M/A stand voor snelle omschakeling tussen
autofocus en handmatige scherpstelling
• Vier ED glaselementen

Lensconstructie: 24 elementen in 17 groepen Kortste scherpstelafstand: 2 m
Beeldhoek met Nikon DX Formaat:
equivalent aan 300-600 mm voor kleinbeeld
Filtermaat: 52 mm Zonnekap: HK-30 (meegeleverd) Afmetingen: 124 x 358 mm
Gewicht: 3150 gram
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Groothoek en Normaal
AF Nikkors – aanzienlijke eigenschappen

Fisheye&Groothoek

AFNikkor Lenzen
AF Nikkor 24mm f/2.8D

© John Shaw

G

Normaal
AFNikkor Lenzen

roothoek Nikkors zijn perfect bij opnamen in kleine
ruimten of het maken van
groepsopnamen. Reizen, landschappen en commerciële fotografie zijn slechts enkele toepassingen waar deze lenzen
uitermate geschikt voor zijn.
De 14mm f/2.8D en 18mm
f/2.8D bieden de grootste
beeldhoek, terwijl de 28mm
f/1.4D de lichtsterkste in de
groep is en daarom vooral zeer
nuttig is bij opnamen met weinig licht.

Voor een van de meest
unieke fotografische perspectieven is er de 16mm fisheye
f/2.8D. Uitgevoerd met Nikons
uniek Close-Range-Correction
(CRC) systeem, biedt de lens
een beeldhoek van 180° met
een constante beeldkwaliteit
op alle ingestelde afstanden.

AF Nikkor 35mm f/2D

© Sue Bennett

Normaal lenzen worden zo
genoemd omdat zij een beeldhoek van 46° hebben, een
hoek die ongeveer overeenkomt met de hoek van het
menselijk oog. Ze zijn geschikt
voor vele toepassingen, van
landschappen tot candid
opnamen. Ander voordeel is
de grote lichtsterkte. De 50mm
f/1.4D is buitengewoon snel
en de 50mm f/1.8D is de compactste van alle AF Nikkor
lenzen.
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: ED glaselementen
: A-sferische lenselementen

AF Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8D c d s

Beeldvullende fisheye zorgt voor
dramatische beelden
• Beeldvullende fisheye opnamen met
een beeldhoek van 180° (diagonaal)
• Close-Range correction (CRC) systeem
voor grootse prestaties op zowel korteals op grote afstand.
• Stelt scherp tot 0,25m

AF Nikkor 14mm f/2.8D ED e a r d s
Perfecte ultra-groothoeklens voor
fotojournalisten
• Hybrid a-sferische lenselementen en
ED glaselementen
• Beeldhoek met Nikon DX Formaat is
equivalent aan beeldhoek van 21 mm
lens voor kleinbeeld
• RF (rear focus systeem)

Fisheye

AFNikkor Lenzen
Lensconstructie: 8 elementen in 5 groepen
Kortste scherpstelafstand:
0,25m Beeldhoek met
Nikon DX Formaat: equivalent aan beeldhoek
van 24mm bij kleinbeeld Filter (bijgeleverd):
L37C, A2, B2, O56 Zonnekap: ingebouwd
Afmetingen: 63x57mm Gewicht: 290 gram

Groot
hoek
AFNikkor Lenzen
Lensconstructie:14 elementen in 12 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,2m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
beeldhoek van 21mm bij kleinbeeld
Filters: Montage aan achterzijde 27 mm
Zonnekap: ingebouwd Afmetingen:
87x86,5mm Gewicht: 670 gram

AF Nikkor 18mm f/2.8D a r d s
Super-groothoek voor architectonische- en landschapsfotografie
• Compacte super-groothoeklens met
een beeldhoek van 100°
• Molded glass a-sferisch lens en
rear-focusing systeem staat borg
voor superieure optische prestaties
• Fantastische hoek-tot-hoek scherpte
• Geavanceerd optisch systeem miniseert
coma, zelfs op de grootste opening

Lensconstructie: 13 elementen in 10 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,25m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
beeldhoek van 27mm bij kleinbeeld
Filtermaat: 77mm Zonnekap: HB-8
(meegeleverd) Afmetingen: 82x58mm
Gewicht: 380 gram

AF Nikkor 20mm f/2.8D c d s
Veelzijdige ultra-groothoeklens voor
algemene fotografie
• Compacte ultra-groothoeklens
constructie
• Close-Range Correction (CRC)
systeem
• 94° beeldhoek met hoek-tot-hoek
scherpte

Lensconstructie: 12 elementen in 9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,25m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
beeldhoek van 30mm bij kleinbeeld
Filtermaat: 62mm Zonnekap: HB-4
Afmetingen: 69x42,5mm
Gewicht: 270 gram
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© Joe McNally
AF Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8D

AF Nikkor 24mm f/2.8D c d s
Superieure groothoek voor landschappen
of candids
• Compacte groothoeklens
• Lichtgewicht constructie
• Close-Range Correction (CRC) systeem
• 84° beeldhoek met hoek-tot-hoek scherpte

Lensconstructie: 9 elementen in 9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,3m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
beeldhoek van 36mm bij kleinbeeld
Filtermaat: 52mm Zonnekap: HN-1
Afmetingen: 64,5x46mm
Gewicht: 270 gram

AF Nikkor 28mm f/1.4D a c r d s

Snelle lens voor landschappen en slecht
verlichte situaties, binnen of buiten
• Snelle f/1.4 groothoeklens
• Ideaal voor fotografie bij weinig licht
• Precision-ground a-sferisch lenselement
• Close-Range Correction (CRC) systeem

AF Nikkor 28mm f/2.8D d s

18

Standaard groothoek voor algemene
fotografie
• Compacte lichtgewicht groothoeklens
• 74° beeldhoek voor alles overtreffende
flexibiliteit
• Scherpstelling tot op 0,25m

Lensconstructie: 11 elementen in 8 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,35m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
beeldhoek van 42mm bij kleinbeeld
Filtermaat: 72mm Zonnekap: HK-7
Afmetingen: 75x77,5mm
Gewicht: 520 gram

Lensconstructie: 6 elementen in 6 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,25m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
beeldhoek van 42mm bij kleinbeeld
Filtermaat: 52mm Zonnekap: HN-2
Afmetingen: 65x44,5mm
Gewicht: 205 gram

© Don Brice
AF Nikkor 50mm f/1.4D

AF Nikkor 35mm f/2D d s

AF Nikkor 50mm f/1.4D d s

AF Nikkor 50mm f/1.8D d s

: ED glaselementen
: A-sferische lenselementen

Veelzijdige groothoek, ideaal voor een
brede reeks van mogelijkheden
• Compacte lichtgewicht groothoeklens
• 62° Beeldhoek
• Groots voor reis- en candid fotografie
• Scherpstelling tot 0,25 m

Lensconstructie: 6 elementen in 5 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,25m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
beeldhoek van 52,5mm bij kleinbeeld
Filtermaat: 52mm Zonnekap: HN-3
Afmetingen: 64,5x43,5mm
Gewicht: 205 gram

Normaal

AFNikkor Lenzen
Superieur presterende normaal lens
• Supersnelle normaal lens
• Ideaal voor reizen en het fotograferen
van mensen bij aanwezig licht
• Vertekeningsvrije beelden met superieure
resolutie en kleurweergave
• Geeft hoogcontrastrijke beelden, zelfs
op de grootste opening

Portable standaardobjectief
• Compacte betaalbare normaal lens
• Lichtgewicht (155 gram)
• Grote scherptediepte controle –
diafragmeert tot f/22
• Ideaal voor close-up fotografie met
een automatische tussenring

Lensconstructie: 7 elementen
in 6 groepen Kortste scherpstelafstand: 0,45m Beeldhoek met Nikon DX
Formaat: equivalent aan beeldhoek van
75mm bij kleinbeeld Filtermaat: 52mm
Zonnekap: HR-2 Afmetingen: 64,5x42,5mm
Gewicht: 230 gram

Lensconstructie: 6 elementen
in 5 groepen Kortste
scherpstelafstand: 0,45m
Beeldhoek met Nikon
DX Formaat: equivalent aan
beeldhoek van 75mm bij kleinbeeld
Filtermaat: 52mm Zonnekap: HR-2
Afmetingen: 63,5x39mm
Gewicht: 155 gram
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Tele AF Nikkors
kenmerkende
specialiteiten

Tele
AFNikkor Lenzen

M

et een uitgebreide reeks
brandpuntsafstanden van
85mm tot 600mm, buitengewone
optieken en superieure autofocus,
hebben de tele AF Nikkors iedere
serieuze fotograaf heel veel te
bieden.

(DC-Nikkors, AF-S Nikkors, AF-S & AF-I Teleconverters)

Nikkor tele lenzen met de
aanduiding AF-S bieden een
ongelooflijk snelle, stille autofocus-instelling, dankzij Nikons
exclusieve SWM. Onontbeerlijk
voor opnamen van snelbewegende onderwerpen dankzij de
superieure autofocus van deze
lenzen op de Nikon F6, F5,
F100, F90X, F90, F80, F75, F70,
F65, Pronea S, Pronea 600i,
D2-serie, D1-serie, D100 en
D70s/D70. Zij kunnen met handinstelling op andere Nikon spiegelreflexen gebruikt worden.

AF-S Nikkor 300mm f/2.8D IF-ED II

© Frans Lanting

Andere voordelen van de AF-S
Nikkors is de vernieuwende M/A
instelling waardoor snel en gemakkelijk van automatisch naar
handmatige scherpstelling overgeschakeld kan worden, de ergonomisch geplaatste scherpstelvastzetknoppen en afstandinstelbegrenzer die de autofocustijd verkort.
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Probeer voor exceptionele
portretfotografie de AF DC-Nikkor
lenzen eens. Zij bieden u Nikons
exclusieve Defocusimage Control
die u in staat stelt de voor- of achtergrondonscherpte aan te passen
door de ring te draaien. Een
diafragma met negen lamellen dat
in deze lenzen is ingebouwd
creëert een onscherptevervaging
die ideaal is voor portretten.
Nikon biedt ook de AF-S
& AF-I teleconverters, speciaal
ontworpen voor de Nikkor AF-S
en AF-I lenzen. U kunt de
brandpuntsafstand van Nikkor
telelenzen verlengen met 1,4x
met de TC-14E II/14E, 1,7x met
de TC-17E II of 2,0x met de
TC-20E II/20E.

AF Nikkor 85mm f/1.4D IF i d s

Tele
AFNikkor Lenzen

De snelste Nikkor tele, ideaal voor
portretten binnenshuis
• Super-presterende korte telelens
• Grote lichtsterkte van f/1.4
• IF (Internal Focusing) technologie voor
snelle AF instelling
• Ronde diafragma-opening zorgt dat
onscherpe elementen er natuurlijker uitzien

: ED glaselementen
: A-sferische lenselementen

Lensconstructie: 9 elementen in 8 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,85m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
beeldhoek van 127,5mm bij kleinbeeld
Filtermaat: 77mm Zonnekap: HN-31
(meegeleverd) Afmetingen: 80x72,5mm
Gewicht: 550 gram

AF Nikkor 85mm f/1.8D r d s
Handzame korte tele – ideaal voor
portretten
• Super-snelle telelens
• RF (rear focus) technologie voor snelle AF
instelling
• Heel compact en licht
• Ideaal voor portretopnamen, binnen en
buiten

Lensconstructie: 6 elementen in 6 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,85m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
beeldhoek van 127,5mm bij kleinbeeld
Filtermaat: 62mm Zonnekap: HN-23
(meegeleverd) Afmetingen: 71,5x58,5mm
Gewicht: 380 gram

AF DC-Nikkor 105mm f/2D r D d s

Standaard portretlens met Defocusimage-Control
• Snelle, korte telelens met Defocus-image-Control
• Grote lichtsterkte maakt fotograferen bij weinig
licht mogelijk
• Ronde diafragma-opening maakt onscherpe
elementen natuurlijker
• RF (rear focus) technologie voor snelle AF
instelling

Lensconstructie: 6 elementen in 6 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,9m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
beeldhoek van 157,5mm bij kleinbeeld
Filtermaat: 72mm Zonnekap: Ingebouwd
Afmetingen: 79x111mm Gewicht: 640 gram

AF DC-Nikkor 135mm f/2D r D d s
Superieure korte tele met Defocus-image
Control
• Snelle telelens met Defocus-image Control
• Grote lichtsterkte maakt fotograferen bij
weinig licht mogelijk
• Ronde diafragma-opening maakt onscherpe
elementen natuurlijker
• RF (rear focus) technologie voor snelle AF
instelling
Noot: AF scherpstelling is alleen mogelijk met de Nikon F6, F5,
F4, F100, F90x, F90, F80, F75, F70, F65, PRONEA S,
PRONEA 600i, D2-serie, D1-serie, D100 en D70s/D70.

Lensconstructie: 7 elementen in 6 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,1m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
beeldhoek van 202,5mm bij kleinbeeld
Filtermaat: 72mm Zonnekap: Ingebouwd
Afmetingen: 79x120mm Gewicht: 815 gram

AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED e i d s
Superieure korte tele voor sportarena’s
en concerthallen
• Superieure telelens
• Perfect voor nieuws, sport, actie en astronomische fotografie
• ED glas element
• IF (Internal Focusing) technologie

Lensconstructie: 8 elementen in 6 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,5m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
beeldhoek van 270mm bij kleinbeeld
Filtermaat: 72mm Zonnekap: Ingebouwd
Afmetingen: 78,5x144mm
Gewicht: 760 gram

21

AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED*

e i d S M s B

Topklasse tele met SWM en VR systeem
• VR systeem staat gebruik van 3 stops
langere sluitertijden toe**
• Vier ED glaselementen, waarvan een met
Super ED glas
• Twee VR standen beschikbaar; [NORMAL]
en [ACTIVE]
• Voorinstellingen voor afstandinstelling
• Scherpstelling tot 1,9m.
** Zoals vastgesteld in Nikon prestatietests.

AF-S VR Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED* e i d S M s

Lensconstructie: 13 elementen in 9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,9m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
beeldhoek van 300mm bij kleinbeeld
Filtermaat: 52mm Zonnekap: HK-31
(meegeleverd) Afmetingen: 124 x 203mm
Gewicht: 2900 gram

B

Tele met SWM en VR voor professionele
sportfotografie
• VR (Vibratie Reductie) werkt alsof er drie
stops kortere sluitertijden zijn gebruikt **
• ED-glaselementen
• Nano Crystal Coat vermindert diafragmavlekken en overstraling, voor extra heldere
beelden
• M/A stand maakt snel overschakelen
mogelijk tussen autofocus en handmatige
scherpstelling
• Focus Preset functie
** Zoals vastgesteld in Nikon prestatietests.

Lensconstructie: 11 elementen in 8 groepen
Kortste scherpstelafstand: 2,3m tot (2,2m bij
handmatige scherpstelling) Beeldhoek met
Nikon DX Formaat: equivalent aan beeldhoek
van 450mm bij kleinbeeld Filtermaat: 52mm
Zonnekap: HK-30 (meegeleverd) Afmetingen:
124x267,5mm Gewicht: 2870 gram
Opmerking: Nano Crystal Coat wordt aangebracht
op de achterzijde (camerazijde) van lensoppervlakken.

AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED e i d S M s
Een compacte AF-S lens
• Perfecte optische prestaties, zelfs bij
gebruik van een teleconverter
• ED glaselementen
• Stelt scherp tot een afstand van 1,45m
• M/A systeem maakt snelle wisselingen
mogelijk tussen autofocus en handmatige
instelling
• Negen-bladig rond diafragma

Lensconstructie: 10 elementen in 6 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,45m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
beeldhoek van 450mm bij kleinbeeld
Filtermaat: 77mm Zonnekap: Ingebouwd
Afmetingen: 90x222,5mm Gewicht: 1440
gram (1300 gram zonder statiefvatting)

AF-S Nikkor 400mm f/2.8D IF-ED II e i d S M s
Een compacte, perfect presterende
super tele
• Magnesiumlegering zorgt voor een lichtgewicht lens
• Ideaal voor natuur- en sportfotografie
• ED glaselementen
• M/A systeem voor snelle overschakeling
van autofocus op handinstelling
• Negen-bladig rond diafragma

Lensconstructie: 11 elementen in 9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 3,5m (3,4m bij MF)*
Beeldhoek met Nikon DX Formaat: equivalent
aan beeldhoek van 600mm bij kleinbeeld
Filtermaat: 52mm Zonnekap: HK-25
(bijgeleverd) Afmetingen: 159,5x351,5mm
Gewicht: 4440 gram
* bij normale temperatuur

*
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De G-type Nikkor heeft geen diafragmaring; stel het diafragma in vanaf de camera. G-type Nikkor is compatible met alle belichtingsstanden van de Nikon F6, F5, F100, F80, F75, F65, F60, F55, F50, F-401 serie, PRONEA 600i, PRONEA S, D2-serie, D1-serie, D100
en D70s/D70, en de [P] en [S] standen van de F4, F90 serie, F70, F-801 serie en F-601M. Andere camera's zijn niet compatible.

AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED II e i d S M s
Sterke super tele met SWM
• Magnesiumlegering zorgt voor een
lichtgewicht lens
• ED glaselementen
• M/A systeem voor snelle overschakeling
van autofocus op handinstelling
• Negen-bladig rond diafragma

AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED II e i d S M s

Sterke super tele voor verafgelegen
snel bewegende onderwerpen en wildfotografie
• Magnesiumlegering zorgt voor een
lichtgewicht lens
• ED glaselementen
• M/A systeem voor snelle overschakeling
van autofocus op handinstelling
• Perfect voor sportfotografie en snel
bewegende onderwerpen
• Negen-bladig rond diafragma

:
:
:
:

Nano Crystal Coat
Super ED glaselement
ED glaselementen
A-sferische lenselementen

Lensconstructie: 11 elementen in 9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 4,6m (4,4m bij MF)*
Beeldhoek met Nikon DX Formaat: equivalent
aan beeldhoek van 750mm bij kleinbeeld
Filtermaat: 52mm Zonnekap: HK-24
(bijgeleverd) Afmetingen: 139,5x394mm
Gewicht: 3430 gram * bij normale temperatuur

Lensconstructie: 10 elementen in 7 groepen
Kortste scherpstelafstand: 5,6m (5,4m bij MF)*
Beeldhoek met Nikon DX Formaat: equivalent
aan beeldhoek van 900mm bij kleinbeeld
Filtermaat: 52mm Zonnekap: HK-23
Afmetingen: 166x430,5mm
Gewicht: 4750 gram
* bij normale temperatuur

AF-S & AF-I

Teleconverters

Noot:

AF-S Nikkor 400mm f/2.8D IF-ED II met TC-14E II © John Shaw

AF-I Teleconverters kunnen
gebruikt worden met AF-S en AF-I
lenzen met uitzondering van de
AF-S 17-35mm f/2.8D IF-ED,
AF-S 24-85mm f/3.5-4.5G IF-ED,
AF-S VR 24-120mm f/3.5-5.6G IFED, AF-S 28-70mm f/2.8D IF-ED en
DX Nikkor lenzen.

AF-S Teleconverter TC-14E II

AF-S Teleconverter TC-17E II
• Geavanceerd design sluit aan op nieuwste
AF-S Nikkor lenzen
• Vermeerdert de oorspronkelijke brandpuntsafstand met 70%
• Vermindert de lichtsterkte met 1,5 f-stop
• Autofocus mogelijk met AF-S en AF-I Nikkor
lenzen met een maximaal diafragma van f/2.8
• Voorste afsluitdop BF-3A (kan ook als bodydop worden gebruikt)
Lensconstructie: 7 elementen in 4 groepen
Afmetingen: 66 x 31,5mm Gewicht: 250 gram

AF-S Teleconverter TC-20E II

• Geavanceerd design sluit aan op nieuwste
AF-S Nikkor lenzen
• Vermeerdert de originele brandpuntsafstand met 40%
• Vermindert de lichtsterkte met één f/stop
• Autofocus mogelijk met AF-S en AF-I
Nikkors
• Afsluitdop voorzijde BF-3A (kan ook als
bodydop worden gebruikt)

• Geavanceerd design sluit aan op nieuwste
AF-S Nikkor lenzen
• Vermeerdert de originele brandpuntsafstand
met 100%
• Vermindert de lichtsterkte met twee f/stoppen
• Autofocus mogelijk met AF-S en AF-I Nikkor
lenzen met een maximaal diafragma van f/2.8
• Afsluitdop voorzijde BF-3A (kan ook als
body-cap worden gebruikt)

Lensconstructie: 5 elementen in 5 groepen
Afmetingen: 66x24,5mm
Gewicht: 200 gram

Lensconstructie: 7 elementen in 6 groepen
Afmetingen: 66x55mm
Gewicht: 355 gram

AF-I Teleconverter TC-14E
• Ontworpen voor AF-S en AF-I Nikkor lenzen
• Vermeerdert de originele brandpuntsafstand
met 40%
• Vermindert de lichtsterkte met één f/stop
Lensconstructie: 5 elementen in 5 groepen
Afmetingen: 66x24,5mm
Gewicht: 200 gram

AF-I Teleconverter TC-20E
• Ontworpen voor AF-S en AF-I Nikkor lenzen
• Vermeerdert de originele brandpuntsafstand met 100%
• Vermindert de lichtsterkte met twee f/stops
• Autofocus mogelijk met AF-S en AF-I Nikkors
met een maximum diafragma van f/2.8
Lensconstructie: 7 elementen in 6 groepen
Afmetingen: 66x55mm
Gewicht: 355 gram
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AF Micro- en PC MicroNikkors – kenmerkende
eigenschappen

V

oor close-up fotografie zonder compromissen zijn de
Micro-Nikkor lenzen een duidelijke keus voor uw Nikon
Spiegelreflexcamera.

AFMicro-en

PC Micro-Nikkor 85mm f/2.8D (met kantelinstelling)

© N. Yuasa

PC Micro-Nikkor 85mm f/2.8D (zonder kantelinstelling)

© N. Yuasa

AF Micro-Nikkor 105mm f/2.8D IF-ED

© Milton Wordley

Iedere AF Micro-Nikkor
biedt diafragma-stops tot op
f/32 en de PC Micro-Nikkor
gaat zelfs tot f/45: dit stelt u in
staat om een maximale dieptewerking te krijgen die essentieel is voor close-up en macroopnamen. Daarbij biedt Nikon’s
Super Integrated Coating en
korte afstandinstelling correctie
u een superieure optische werking en kleurreproductie.

24

PC

MicroNikkor Lenzen

De drie vaste brandpunten
van de AF Micro-Nikkor (60mm
f/2.8D, 105mm f/2.8D, 200mm
f/4D IF-ED) zorgen ervoor dat
fotografen 1:1 levensgrote
close-ups kunnen nemen zonder verder gebruik van accessoires.
De AF Zoom Micro-Nikkor
70-180mm f/4.5-5.6D ED voegt
opmerkelijke flexibiliteit toe aan
de close-up fotografie. Naast
duidelijke veelzijdigheid van
het zoombereik, biedt deze
lens u de mogelijkheid om het
perspectief en de reproductiemaatstaven te justeren naar
1:1.3 terwijl u zoomt. De Optics
Design Research Group of the
Optics Society of Japan koos
deze lens als de beste lens van
het jaar 1998.
De PC Micro-Nikkor 85mm
f/2.8D is uitgerust met een
kantelen zijwaarts mechanisme
dat fotografen in staat stelt
op het beeld perspectief, vertekening en de scherpstelling
te manipuleren.
Met zijn 1:2 levensgrote
macro- capaciteit is deze lens
ideaal voor table-top fotografie
door commerciële fotografen.

: ED glaselementen
: A-sferische lenselementen

AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D c d s
Nikons meest compacte Micro lens voor
close-up- en algemene fotografie
• Veelzijdige lens voor macrofotografie
• Close-up tot ongeveer 22cm (1:1 reproductiemaatstaf)
• Close-Range Correction (CRC) systeem zorgt
voor hoge prestaties op dichtbij en verder
afgelegen onderwerpen

AF Micro-Nikkor 105mm f/2.8D c d s

Korte tele Micro lens voor close-ups en
candid fotografie
• Veelzijdige korte telelens voor portret en
detailwerk
• Close-up tot ongeveer 31cm (1:1 reproductie
maatstaf)
• Close-Range Correction (CRC) systeem

AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED e i c d s
Tele Micro lens voor close-ups en natuurfotografie
• Extreem veelzijdige telelens met een uitgebreide werkafstand
• Close-up tot ongeveer 50cm (1:1 reproductie
maatstaf)
• Werkafstand van 26cm voor het gemakkelijk
fotograferen van close-ups
• Close-Range Correction (CRC) systeem
• Negen blads rond diafragma
• ED glaselement

Lensconstructie: 8 elementen in 7 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,219m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
beeldhoek van 90mm bij kleinbeeld
Werkafstand*: 90,4mm Filtermaat: 62mm
Zonnekap: HN-22 Afmetingen: 70x 74,5mm
Gewicht: 440 gram

Lensconstructie:
9 elementen in 8
groepen Kortste
scherpstelafstand:
0,314m Beeldhoek met Nikon DX Formaat:
equivalent aan beeldhoek van 157,5mm bij
kleinbeeld Werkafstand*: 136mm Filtermaat:
52mm Zonnekap: HS-7 Afmetingen:
75x104,5mm Gewicht: 560 gram

Lensconstructie: 13 elementen in 8 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,5m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
beeldhoek van 300mm bij kleinbeeld
Werkafstand*: 260mm Filtermaat: 62mm
Zonnekap: HN-30 Afmetingen: 76 x193mm
Gewicht: 1190 gram

AF Zoom-Micro Nikkor 70-180mm f/4.5-5.6D ED e d s

Noot: Bij gebruik van de Matrix- of Centrumgerichte Belichtingsmeting met deze lens op de F4 serie dient u de
belichtingscompensatie voor matglazen op -1/2 te zetten.

’s Werelds eerste AF zoom lens voor
macro-fotografie
• Veelzijdige tele zoom lens voor macrofotografie
• Close-up tot ongeveer 37cm (1:1.3 reproductie
maatstaf)
• Het effectief diafragma varieert niet met de
ingestelde afstand
• Negen blads rond diafragma
• ED glaselement
• Zelfs ware grootte (1:1) is mogelijk met de
voorzetlens No. 6T (op 180mm)

PC Micro-Nikkor 85mm f/2.8D c d s

Noot: De belichting en het flitscontrolesysteem van de camera
werken niet naar behoren wanneer de lens gekanteld of
zijwaarts verschoven is of wanneer een ander diafragma
wordt gebruikt dan het maximum diafragma. Het kantelen
of zijwaarts verschuiven van de lens tot een hoge graad
kan soms vignettering veroorzaken. Deze lens kan niet in
combinatie gebruikt worden met de Nikon PRONEA S.

Een 85mm telelens
met kantel- en zijwaarts verschuifbaar
mechanisme en
macro-vermogen.
• Grote kantel- en zijwaarts verschuiven
mogelijkheid
(kantelen: ± 8.3°,
zijwaarts: ±12,4mm)
• 1:2 levensgrote macrocapaciteit (bij 0,39m)
• ± 90° draaiend lens
vermogen voor veelzijdige kantel- en zijwaartse effecten

Lensconstructie: 18 elementen in 14 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,37m Beeldhoek
met Nikon DX Formaat: equivalent aan
beeldhoek van 105-270mm bij kleinbeeld
Werkafstand*: 112,4mm Filtermaat: 62mm
Zonnekap: HN-14 (meegeleverd)
Afmetingen: 75x167mm Gewicht: 1010 gram

Lensconstructie: 6
elementen in 5 groepen Kortste scherpstelafstand: 0,39m
Beeldhoek met Nikon DX Formaat: equivalent aan beeldhoek van 127,5mm bij kleinbeeld Werkafstand*: 210mm
Filtermaat: 77mm Zonnekap: HB-22
Afmetingen: 83,5x109,5mm Gewicht: 770 gram
*De werkafstand is de afstand tussen de
voorzijde van de lens en het onderwerp.
Bij close-up werk is het prettig een langere
werkafstand te hebben i.v.m. de verlichting
en omstandigheden van het onderwerp.
Alleen het gezicht van het onderwerp is
scherp (met kanteling)

25

Specificaties
Lens

DX
AF DX Fisheye 10.5/2.8G ED
AF-S DX 12-24/4G IF-ED
AF-S DX 17-55/2.8G IF-ED
AF-S DX 18-70/3.5-4.5G IF-ED
Zoom
AF-S 17-35/2.8D IF-ED
AF 18-35/3.5-4.5D IF-ED
AF 24-50/3.3-4.5D
AF 24-85/2.8-4D IF
AF-S 24-85/3.5-4.5G IF-ED
AF-S VR 24-120/3.5-5.6G IF-ED
AF-S 28-70/2.8D IF-ED
AF 28-80/3.3-5.6G
AF 28-100/3.5-5.6G
AF 28-105/3.5-4.5D IF
AF 28-200/3.5-5.6G IF-ED
AF 35-70/2.8D
AF-S VR 70-200/2.8G IF-ED
AF 70-300/4-5.6D ED
AF 70-300/4-5.6G
AF 80-200/2.8D ED*1
AF VR 80-400/4.5-5.6D ED*1
AF-S VR 200-400/4G IF-ED*1
Fisheye
AF Fisheye 16/2.8D
Groothoek
AF 14/2.8D ED
AF 18/2.8D
AF 20/2.8D
AF 24/2.8D
AF 28/1.4D
AF 28/2.8D
AF 35/2D
Normaal
AF 50/1.4D
AF 50/1.8D
Tele
AF 85/1.4D IF
AF 85/1.8D
AF DC 105/2D
AF DC 135/2D
AF 180/2.8D IF-ED
AF-S VR 200/2G IF-ED
AF-S VR 300/2.8G IF-ED
AF-S 300/4D IF-ED*1
AF-S 400/2.8D IF-ED II*1
AF-S 500/4D IF-ED II*1
AF-S 600/4D IF-ED II*1
Speciaal
AF Micro 60/2.8D
AF Micro 105/2.8D
AF Micro 200/4D IF-ED*1
AF Micro 70-180/4.5-5.6D ED*1
AF-S & AF-I Teleconverters*2
TC-14E II/14E
TC-17E II
TC-20E II/20E*3
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Lens
constructie
(groepen/
elementen)

Beeldhoek

Beeldhoek met
Nikon digitale
reflexcamera’s
(kleinbeeld-equivalent)

Minimum
f/Stop

Kortste
scherpstelafstand
[Macrostand]
m

Maximale
vergrotingsmaatstaf
[Macrostand]

Filtermaat
(mm)

Lensetui

Zonnekap

Diameter x lengte
(uittrek vanaf
lensvatting) (mm)

CL-0715
CL-S2
CL-1120
CL-0915

Ingebouwd
HB-23
HB-31
HB-32

63 x 62,5
82,5 x 90
85,5 x 110,5
73 x 75,5

7/10
7/11
10/14
13/15

—
—
—
—

180°
99°-61°
79°-28°50’
76°-22°50’

22
22
22
22

0,14
0,3
0,36
0,38

1:5
1 : 8,3
1:5
1 : 6,2

Montage aan achterzijde
77
77
67

10/13
8/11
9/9
11/15
12/15
13/15
11/15
6/6
6/8
12/16
11/12
12/15
15/21
9/13
9/13
11/16
11/17
17/21

104°-62°
100°-62°
84°-46°
84°-28°30'
84°-28°30'
84°-20°30'
74°-34°20'
74°-30°10'
74° -24°20’
74°-23°20'
74°-12°20'
62°-34°20'
34°20'-12°20'
34°20'-8°10'
34°20'-8°10'
30°10'-12°20'
30°10'-6°10'
12°20'-6°10'

79°-44°
76°-44°
61°-31°30’
61°-18°50’
61°-18°50’
61°-13°20’
53°-22°50’
53°-20°
53°-16°
53°-15°20’
53°-8°
44°-22°50’
22°50’-8°
22°50’-5°20’
22°50’-5°20’
20°-8°
20°-4°
8°-4°

22
22
22
22
22
22
22
38
22
22
22
22
22
32
22
22
32
32

0,28
0,33
0,6 [0,5]
0,5 [0,21]
0,38
0,5
0,7 [0,5]
0,35
0,56
0,5 [0,22]
0,44
0,6 [0,28]
1,5
1,5
1,5
1,8 [1,5]
2,3
2

1 : 4,6
1 : 6,7
1 : 10,6 [1 : 8,5]
1 : 5,9 [1 : 2]
1 : 4,7
1 : 4,8
1 : 8,6 [1 : 5,6]
1 : 3,4
1 : 4,8
1 : 5,2 [1 : 2]
1 : 3,2
1 : 7,7 [1 : 4]
1 : 6,1
1 : 3,9
1 : 3,9
1 : 7,1 [1 : 5,9]
1 : 4,8
1 : 3,7

77
77
62
72
67
72
77
58
62
62
72
62
77
62
62
77
77
52

CL-S3, CL-76
CL-S1
CL-S1, CL-17, CL-32S
CL-S1
CL-S2
CL-S2
CL-S1, CL-32S
CL-S1, CL-32S
CL-S2, CL-32S
CL-S2, CL-49
CL-S2
CL-S2, CL-33S
CL-M2
CL-S4, CL-72
CL-S4, CL-72
CL-M2, CL-43A
CL-M1
CL-L2

HB-23
HB-23
HB-3
HB-25
HB-28
HB-25
HB-19
HB-20
HB-27
HB-18
HB-30
HB-1
HB-29
HB-15
HB-26
HB-7
HB-24
HK-30

82,5 x 106
82,7 x 82,5
67,5 x 74,1
78,5 x 82,5
73 x 72,5
77 x 94
88,5 x 121,5
66,5 x 64
68 x 80
73 x 81,5
68,5 x 71
71,5 x 94,5
87 x 215
74 x 116
74 x 116,5
87 x 187
91 x 171
124 x 358

5/8

180°

107°

22

0,25

1 : 10

Voorzien van

CL-S1, CL-31S

Ingebouwd

63 x 57

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

114°
100°
94°
84°
74°
74°
62°

90°
76°
70°
61°
53°
53°
44°

22
22
22
22
16
22
22

0,2
0,25
0,25
0,3
0,35
0,25
0,25

1 : 6,7
1 : 9,1
1 : 8,3
1 : 8,9
1 : 8,3
1 : 5,6
1 : 4,2

Ingebouwd
HB-8
HB-4
HN-1
HK-7
HN-2
HN-3

87 x 86,5
82 x 58
69 x 42,5
64,5 x 46
75 x 77,5
65 x 44,5
64,5 x 43,5

6/7
5/6

46°
46°

31°30’
31°30’

16
22

0,45
0,45

1 : 6,8
1 : 6,6

52
52

CL-S1, CL-30S
CL-S1, CL-30S

HR-2
HR-2

64,5 x 42,5
63,5 x 39

8/9
6/6
6/6
6/7
6/8
9/13
8/11
6/10
9/11
9/11
7/10

28°30'
28°30'
23°20'
18°
13°40'
12°20'
8°10'
8°10'
4°
5°
4°10'

18°50’
18°50’
15°20’
12°
9°
8°
5°20’
5°20’
6°10'
3°10’
2°40’

16
16
16
16
22
22
22
32
22
22
22

0,85
0,85
0,9
1,1
1,5
1,9
2,2
1,45
3,5
4,6
5,6

1 : 8,8
1 : 9,2
1 : 7,7
1 : 7,1
1 : 6,6
1 : 8,1
1 : 6,1
1 : 3,7
1 : 7,7
1 : 8,2
1 : 8,6

77
62
72
72
72
52
52
77
52
52
52

CL-S1, CL-44
CL-S1, CL-15S, CL-31S
CL-S3, CL-38
CL-S4, CL-38
CL-S4, CL-38
CL-L1
CL-L1
CL-M2
CT-402, CL-L2
CT-502, CL-L2
CT-606, CL-L2

HN-31
HN-23
Ingebouwd
Ingebouwd
Ingebouwd
HK-31
HK-30
Ingebouwd
HK-25
HK-24
HK-23

80 x 72,5
71,5 x 58,5
79 x 111
79 x 120
78,5 x 144
124 x 203
124 x 267,5
90 x 222,5
159,5 x 351,5
139,5 x 394
166 x 430,5

7/8
8/9
8/13
14/18

39°40'
23°20'
12°20'
34°20'-13°40'

26°30’
15°20’
8°
22°50’-9°

32
32
32
32

0,219
0,314
0,5
0,37

1
1
1
1 : 1,32

62
52
62
62

CL-S1, CL-32S
CL-S3, CL-15S
CL-M2, CL-45
CL-M1, CL-71

HN-22
HS-7
HN-30
HB-14

70 x 74,5
75 x 104,5
76 x 193
75 x 167

5/5
4/7
6/7

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

CL-S1, CL-30S
CL-0715, CL-S1, CL-30S
CL-S1, CL-31S

—
—
—

66 x 24,5
66 x 31,5
66 x 55

Montage aan achterzijde
CL-S2
77
CL-S1, CL-47
62
CL-S1, CL-30S, CL-37
52
CL-S1, CL-30S, CL-34A
72
CL-S1, CL-44
52
CL-S1, CL-30S, CL-34A
52
CL-S1, CL-30S

AF
Nikkor Lenzen
Gewicht
(gram)

TC-201

TC-301

TC-14A

TC-14B

TC-14E/
14E II

TC17E II

TC-20E/
20E II

305
465
755
390

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

745
370
355
545
400
575
935
195
245
455
360
665
1470
505
425
1300
1360
3275

1
1
1
1

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2

—
4

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1
1
1
1

—
—

—
—

—
—
—
—
2

—
—
—
—
1

—
—
—
—
1

290

1

—

1

—

—

—

—

670
380
270
270
520
205
205

1
1
1
1
1
1
1

—
—
—
—
—
—
—

1
1
1
1
1
1
1

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

230
155

3
1

—
—

3
1

—
—

—
—

—
—

—
—

✔
✔

550
380
640
815
760
2900
2870
1440
4440
3430
4750

1
1

—
—
—
—
—
—
—
1
1
1
1

1
5

—
—
—
1
—
—
—
1
1
1
1

—
—
—
—
—
1
2
2
2
2
2

—
—
—
—
—
1
2
1
2
1
1

—
—
—
—
—
1
2
1
2
1
1

✔
✔
✔
✔
✔

1
2
1
1
5
Niet Bruikbaar
Niet Bruikbaar
✔
2
Niet Bruikbaar
Niet Bruikbaar
Niet Bruikbaar

3
4
5
4
5
Niet Bruikbaar
Niet Bruikbaar
✔
5
Niet Bruikbaar
Niet Bruikbaar
Niet Bruikbaar

440
560
1190
1010

1
5

1

—
1

—
—
—
—

—
—
1

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

✔
✔
✔
✔

1
3
5
2

✔
✔
✔
✔

3
5
5
3

200
250
355

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
4
—
—
1
1
1
—
1
—
4
4

—
—
4
—
—
—
—
—
—

—
—
4
—
—
1
1
1
—
1

—
—
4
—
—
—
—
—
—

AF-3 Maximaal aantal
te gebruiken
HN-36 zonnekappen

✔*C
✔*C
✔*C
✔*
✔*C
C

✔
✔*C
✔
✔
✔*C
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Niet Bruikbaar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
3
3
0
2
Niet Bruikbaar

AF-4

Max. aantal
te gebruiken
HN-37 zonnekappen

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Niet Bruikbaar

✔*a
✔*b
✔
✔
✔
✔

Niet Bruikbaar
0
0
0
0
0
0
1
1

Niet Bruikbaar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
4
4
3
3
Niet Bruikbaar

*1 Met statiefaansluiting.
*2 Alleen aangepast voor AF-S en AF-I lenzen met
uitzondering van de AF-S 17-35mm f/2.8D IF-ED,
AF-S 24-85mm f/3.5-4.5G IF-ED,
AF-S VR 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED,
AF-S 28-70mm f/2.8D IF-ED
en DX Nikkor lenzen.
*3 Autofocus is alleen mogelijk met een
AF-S/AF-I Nikkor lens met een lichtsterkte van f/2.8.

1 Bruikbaar.
2 Bruikbaar. Autofocus is mogelijk.
3 Bij gebruik van een kleiner diafragma dan f/11 met snelle
sluitertijden, is er incidentele ongelijke belichting.
4 Bruikbaar, maar met incidentele vignettering.
5 Er is incidentele vignettering. En bij gebruik van een kleiner
diafragma dan f/11 bij snelle sluitertijden is er een incidentele
ongelijke belichting.
— Niet bruikbaar.

✔ Bruikbaar.
*a Vignettering kan optreden.
*b Lichte vignettering kan optreden.
*c Vignettering kan slechts in bepaalde situaties optreden.

Noot: De namen van de zonnekappen geven het type aan:
HN voor Inschroef, HR voor Rubber inschroef, HK
voor Opklem, HS voor Inklem en HB voor Bayonet.

Niet Bruikbaar

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Niet Bruikbaar
0
0
1
1
1
2

✔
✔

3
3

✔
✔
✔
✔
✔
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Een veelzijdige en
unieke selectie lenzen

Handmatig
Lenzen

N

Nikkor 85mm f/1.4

© Paolo Patrizi

Instelbare

ikon biedt een grote reeks handmatig instelbare lenzen van ultra-groothoek 15mm tot
een sterke 1000mm Reflex en unieke
PC-type Nikkors.

PC-Nikkor lens
PC of “perspectief controle”
Nikkor lens is belangrijk voor
architectuur- en interieur fotografie. De PC-Nikkor 28mm f/3.5 lens
beschikt over een perspectief
controle voor uw Nikon spiegelreflex. U kunt de lenstube van
een PC-Nikkor lens tot 11mm uit
zijn optische as verschuiven en
tevens 360° draaien.
P-Type lenzen
Zowel de 45mm f/2.8 P als de
500mm f/4 P IF-ED hebben een
ingebouwde CPU (Central Processing Unit) voor de geavanceerde automatische lichtmeetmethoden welke in de recentere
Nikon camera’s te vinden zijn.
Reflex-Nikkor lenzen
Reflex Nikkors worden uitgevoerd
in een combinatie van spiegels
en lenselementen, gebaseerd op
catadioptrische (spiegelreflex)
telescopen. De 500mm f/8 en
1000mm f/11 zijn alle heel compact en licht van gewicht.
28

Handmatiginstelbare Lenzen

Specificaties
Lens
constructie Beeldhoek Minimum
(groepen/
f/Stop
elementen)

Lens

Groothoek
15/3.5*1
18/3.5*1
20/2.8*1
24/2*1
24/2.8*1
28/2*1
28/2.8*1
35/1.4*1
35/2
45/2.8 P
Normaal
50/1.2
50/1.4
50/1.8
Tele
85/1.4*1
105/1.8
105/2.5
135/2
135/2.8
180/2.8 ED
200/2 IF-ED*2
400/3.5 IF-ED*2
500/4 P IF-ED*2
600/5.6 IF-ED*2
800/5.6 IF-ED*2
Reflex
500/8*2
1000/11*2
Zoom
28-85/3.5-4.5
35-70/3.3-4.5
35-105/3.5-4.5
35-200/3.5-4.5
70-210/4.5-5.6
Speciaal
PC 28/3.5*3
PC Micro 85/2.8D*5
Micro 55/2.8*1

Kortste
scherpstelafstand
[Macrostand]
m

Maximale
vergrotingsmaatstaf
[Macrostand]

Filtermaat
(mm)

11/14
10/11
9/12
10/11
9/9
8/9
8/8
7/9
6/8
3/4

110°
100°
94°
84°
84°
74°
74°
62°
62°
50°

22
22
22
22
22
22
22
16
22
22

0,3
0,25
0,25
0,3
0,3
0,25
0,2
0,3
0,3
0,45

1 : 12,5
1 : 8,3
1 : 8,3
1 : 8,6
1 : 8,8
1 : 5,4
1 : 3,9
1 : 5,6
1 : 5,7
1 : 7,6

6/7
6/7
5/6

46°
46°
46°

16
16
22

0,5
0,45
0,6

1 : 7,9
1 : 6,8
1 : 9,6

52
52
52

5/7
5/5
4/5
4/6
4/5
5/5
8/10
6/8
6/8
6/7
6/8

28°30'
23°20'
23°20'
18°
18°
13°40'
12°20'
6°10'
5°
4°10'
3°

16
22
22
22
32
32
22
22
22
32
32

0,85
1
1
1,3
1,3
1,8
2,5
4,5
5
5
8

1 : 7,9
1 : 7,6
1 : 7,7
1 : 7,5
1 : 7,5
1 : 7,5
1 : 9,5
1 : 9,8
1 : 9,1
1 : 7,3
1 : 9,1

6/6
5/5

5°
2°30'

—
—

1,5
8

11/15
7/8
12/16
13/17
8/11

74°-28°30'
62°-34°20'
62°-18°
62°-12°20'
34°20'-11°50'

22
22
22
22
32

8/9
5/6
5/6

74°
28°30'
43°

Micro 105/2.8*

9/10

Micro 200/4 IF*2
Teleconverters
TC-201
TC-301
TC-14A
TC-14B
Fotografisch
hulpstuk

1

*1
*2
*3
*4
*5

*6
*7

Lensetui

Zonnekap

Diameter x
lengte
(uittrek vanaf Gewicht
lensvatting (gram)
(mm)

TC- TC- TC- TC201 301 14A 14B

Ingebouwd
HK-9
HK-14
HK-2
HN-1
HN-1
HN-2
HN-3
HN-3
HN-35

90 x 83,5
75 x 61,5
65 x 42,5
63 x 51,5
63 x 46
63 x 58,5
63 x 44,5
67,5 x 62
63 x 51,5
63 x 17

630
350
260
300
275
345
250
400
280
120

1
1
1
1
1
1
1
2
1

CL-S1, CL-31S, CL-34A
CL-S1, CL-30S
CL-30S

HS-12, HR-2
HS-9, HR-1
HR-4, HS-11

68,5 x 47,5
63 x 40
63 x 27,5

72
62
52
72
52
72
Gelatine filter
122/39*4
39
39
52

CL-S2
CL-S1, CL-15S
CL-S1, CL-32S
CL-S2, CL-15S
CL-S1, CL-32S
CL-S4, CL-38
CT-200
CL-61A
CT-500
CT-603
CT-800

HN-20
Ingebouwd
Ingebouwd
Ingebouwd
Ingebouwd
Ingebouwd
Ingebouwd, HE-4
Ingebouwd
HK-17
Ingebouwd, HE-4
Ingebouwd, HE-3

1 : 2,5
1 : 7,1

82/39*4
39

CL-39
CL-29

0,8 [0,23]
0,5 [0,35]
1,4 [0,27]
1,6 [0,3]
1,5

1 : 8,3 [1 : 3,4]
1 : 6,7 [1 : 4,3]
1 : 11,6 [1 : 4]
1 : 7 [1 : 4]
1:6

62
52
52
62
52

22
45
32

0,3
0,39
0,25

1 : 6.7
1:2
1:2

72
77
52

23°20'

32

0,41

1:2

52

6/9

12°20'

32

0,71

1:2

5/7
5/5
5/5
5/5

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

3/5

—

—

—

Met Close-Range-Correction (CRC) systeem.
Met statiefaansluiting.
Belichting wordt bepaald door het diafragma
van de lens vooraf in te stellen.
Voorfilter/achterfilter.
De belichting en het flitscontrolesysteem van de
camera werken niet naar behoren wanneer de lens
gekanteld of zijwaarts bewogen is of wanneer een
ander diafragma wordt gebruikt dan het maximum
diafragma.
Het kantelen en/of zijwaarts bewegen van de lens tot
een hoge graad, kans soms vignettering veroorzaken.
Deze lens kan niet worden gebruikt in combinatie met
de Nikon PRONEA S
Met een PK-13 ring.
Met een PN-11 ring.

1
2
3
4
5
—

1
3
1
1
1
1
1
2
1

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

360
250
145

1
2
1

80,5 x 64,5
78,5 x 80,5
64 x 69,5
80,5 x 93,5
64 x 83,5
78,5 x 130
132 x 225,5
134 x 296
138 x 384
132 x 387,5
163 x 546

620
580
435
860
435
800
2550
2800
3000
2800
5450

2
2
1
2
3
2
2

HN-27
Ingebouwd

89 x 109
119 x 233,5

840
1900

3

CL-S1, CL-33S
CL-S1, CL-31S
CL-S1, CL-33S
CL-S3, CL-13A
CL-38

HK-16
HN-2
HK-11
HK-15
HR-1

67 x 89
63 x 61
64 x 86,5
70 x 119
64 x 104

HN-9
HB-22
HN-3

52

CL-S2, CL-34A
CL-75
CL-S1, CL-31S, CL-32S,
CL-33S*6, CL-15S*6
CL-S4, CL-32S,
CL-33S, CL-38*7
CL-S4, CL-36, CL-45

—
—
—
—

—
—
—
—

—

—

Voorzien van
CL-S2, CL-17
72
CL-S1, CL-34A, CL-37
62
CL-S2, CL-30S
52
CL-S1, CL-31S, CL-34A
52
CL-S1, CL-30S, CL-34A
52
CL-S1, CL-31S, CL-32S
52
CL-S1, CL-30S, CL-34A
52
CL-S1, CL-31S, CL-32S
52
CL-S1, CL-31S, CL-32S
52
Zachte buidel meegeleverd

Maximaal
Maximaal
AF-3 aantal
AF-4 aantal
te gebruiken
te gebruiken
HN-36
HN-37
zonnekappen
zonnekappen

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

✔*
b
✔*
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Niet Bruikbaar
0
✔
0
✔
0
✔
0
✔
0
✔
0
✔
0
✔
0
✔
3
✔

0
0
1
1
1
1
1
1
4

—
—
—

1
2
1

—
—
—

✔
✔
✔

1
1
2

✔
✔
✔

2
3
3

—
—
—
—
—
—
—
1
1
1
2

2
2
3
2
1
2
4
3

—
—
—
—
1

✔
✔
✔
✔
✔
✔

1
✔
1
✔
3
✔
1
✔
3
✔
2
✔
Niet Bruikbaar
Niet Bruikbaar
Niet Bruikbaar
Niet Bruikbaar
Niet Bruikbaar

3
3
5
4
5
5

—
5

3

5
5

Niet Bruikbaar
✔
Niet Bruikbaar

5

—

510
250
510
740
375

1
1
1
3
1

—
—
—
—
—

1
1
1

—
—
—
—
—

✔
✔
✔
✔
✔

0
0
0
0
2

✔
✔
✔
✔
✔

0
1
0
1
3

78 x 64,5
83,5 x 109,5
63,5 x 62

380
770
290

—
—
1

—
—
—

—
—
1

—
1
—

✔*C
✔*C
✔

0
0
1

✔
✔
✔

0
0
3

HS-14

66,5 x 83,5

515

1

—

1

—

✔

3

✔

5

Ingebouwd

66 x 172

800

—

1

3

1

✔

2

✔

5

CL-S1, CL-30S
CL-S1, CL-33S
CL-S1, CL-30S
CL-S1, CL-30S

—
—
—
—

64,5 x 52
64,5 x 115
65 x 25,5
65 x 34

230
325
145
165

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

CL-S1

—

65,4 x 56

200

—

—

—

—

—

—

—

—

Bruikbaar.
Bij gebruik van een kleiner diafragma dan f/11
met snelle sluitertijden, is er incidentele ongelijke
belichting.
Bruikbaar, maar met incidentele vignettering.
Er is incidentele vignettering. En bij gebruik van een
kleiner diafragma dan f/11 bij snelle sluitertijden is
er een incidentele ongelijke belichting.
Bruikbaar indien het achterste inschroef-filter
is verwijderd.
Niet bruikbaar.

✔
*a
*b
*c

—
—
—
—

—
—
—

—

—
1

—
2
1
1
1
2

Bruikbaar.
Vignettering kan optreden.
Lichte vignettering kan optreden.
Vignettering kan slechts in bepaalde situaties optreden.

a

Noot: De namen van de zonnekappen

geven het type aan: HN voor
Inschroef, HR voor Rubber inschroef,
HK voor Opklem, HS voor Inklem
en HB voor Bayonet.
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De keuze van de juiste lens —
enkele punten om bij stil te staan
De keuze van het juiste objectief is een van de belangrijkste beslissingen waar
u als fotograaf voor komt te staan, want de lens beslist vaak wat en hoe u kunt fotograferen.
Met het bovenstaande hebben wij een aantal technische feiten op een rij gezet
om op te letten bij de juiste persoonlijke keuze van een lens.

16mm

20mm

24mm

28mm

35mm

50mm

105mm

135mm

180mm

210mm

300mm

600mm

Beeldhoek

De beeldhoek refereert aan het
overzicht of de afbeelding die de lens
geeft, en verschillende beeldhoeken
kunnen de manier waarop u de wereld
door uw lens beziet, dramatisch veranderen.
Eigenlijk is het de brandpuntsafstand
van de lens die de beeldhoek bepaalt –
hoe korter de brandpuntsafstand hoe

20mm

50mm

Perspectief

200mm

een breder zicht en zijn zij de favoriete
lenzen van landschapsfotografen en
voor hen die in kleine besloten plekken
moeten werken. Tele lenzen trekken ver
verwijderde onderwerpen en scenes
naar u toe door een kleinere beeldhoek
dat tot dramatische close-ups kan
leiden bij allerlei soorten fotografie.

400mm

Perspectief is een verschijnsel dat
gemakkelijker te begrijpen is door een
voorbeeld dan een omschrijving en wordt
geheel bepaald door de afstand van de
camera tot het onderwerp (zie foto’s).
Kort gezegd, perspectief is de relatieve
maat en diepte van onderwerpen binnen

de opname; dat betekent hoe ver de
voorgrond en de achtergrond van elkaar
lijken los te komen. Als een object op de
voorgrond groter wordt afgebeeld dan op
de achtergrond – wat optreedt bij het
gebruik van groothoeklenzen – wordt dit
een overdreven perspectief genoemd.

Een begrip van de verschillende perspectieven die door de verschillende
lenzen worden verkregen zal u bij de
keuze van het juiste objectief voor de
door u gewenste fotografische effecten,
helpen.

Maximum diafragma Het maximum dia(f-getal) fragma van de lens kan bepalen hoe en

mum diafragma’s (kleinere f-getallen)
zijn “snelle” lenzen en stellen de fotograaf in staat snellere sluitertijden te
gebruiken bij weinig licht. Dit miniseert
de noodzaak een statief of flitser te
moeten gebruiken, zorgt voor een groter scherptediepte-bereik (zie onder)
en biedt een helderder beeld in de zoeker voor gemakkelijker instellen.

Lenzen met kleinere maximum diafragma’s (hogere f-getallen) zorgen voor
langzamere sluitertijden bij bestaand
licht, maar zijn ook lichter en kleiner
dan snellere lenzen. Nikon maakt enkele Nikkor lenzen met dezelfde brandpuntsafstand maar met verschillende
maximum diafragma’s om u zo meer
keuzemogelijkheden te bieden.

Scherptediepte

of f/22 er voor zorgt dat veel
van de opname scherp is. De
brandpuntsafstand is ook
belangrijk, omdat de scherptediepte vermindert als de
brandpuntsafstand van de
lens langer wordt. Groothoeklenzen geven daarom inherent
meer scherptediepte op alle brand-puntsafstanden terwijl tele lenzen minder
scherptediepte bieden.

in welke lichtsituaties u kunt fotograferen. De diafragma-waarde wordt
aangeduid met een f-getal dat op verschillende manieren kan worden aangegeven: f/8, F8 en 1:8 bijvoorbeeld,
alles refereert naar dezelfde effectieve
lensopening. Lenzen met grote maxi-

Deze term refereert aan
de delen van de foto – zowel voor- als achter het hoofdonderwerp – die acceptabel
scherp zijn. U kunt de scherptediepte veranderen door de lensopening te veranderen. Hoe kleiner het diafragma (hoger fgetal), hoe groter de scherptediepte. Dit
betekent dat een opname met een groter
diafragma zoals f/1.8 er voor zorgt dat de
achtergrond onscherp wordt, maar het
gebruik van kleine diafragma’s zoals f/16
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groter de beeldhoek en hoe kleiner de
beeldgrootte. Een langere brandpuntsafstand betekent een kleinere beeldhoek en een grotere afbeelding. Een
50mm normaal lens wordt zo genoemd
omdat hij een beeldhoek heeft van 46°
en beelden geeft die overeenkomen
met die van het menselijk oog.
Bijgevolg geven groothoeklenzen

Weinig scherptediepte (f/2.8)

Creëer scherptediepte (f/16)

ACCessoires

voor Nikkor Lenzen
Close-up Accessoires

Lensdoppen
Gemaakt van hard plastic, metaal of
leder. Deze doppen beschermen de
voor- en achterzijde van de lens tegen
stof, vlekken en krassen.
Voorlensdoppen zijn verkrijgbaar in de
volgende maten: 52mm, 58mm, 62mm,
72mm, 77mm, 85mm, 95mm en
108mm. De achterlensdop LF-1 past op
alle lenzen.

Automatische Tussenringen PK en PN
Deze ringen – PK-11A, PK-12, PK-13 en
PN-11 – zijn compact, licht en gemakkelijk te bevestigen en bieden een
brede reeks reproductie-maatstaven. Zij
passen tussen de camera body en de
lens, per stuk of in combinatie.
Voorzetlenzen
Nikons voorzetlenzen worden direct aan
de voorzijde van de lens geschroefd,
waardoor op eenvoudige en gemakkelijke manier, zonder de belichtingsmeting
en DDL meting te beïnvloeden, de vergrotingsmaatstaf vergroot kan worden.
Statief verhoger AH-5
Als de PC Micor-Nikkor 85mm f/2.8D op
een statief gebruikt wordt, geeft de AH5 ruimte tussen de camerabody en het
statief om gemakkelijk de kantel- en zijwaartse beweging te laten verlopen.

Lensdraagriem
De LN-1 draagriem is gemakkelijk aan te
passen om diverse telelenzen, zelfs de
grote zware typen, comfortabel op één
schouder te kunnen dragen. Hij is bruikbaar met de volgende autofocus lenzen:
AF-S 300/2.8D, AF-S/AF-I 400/2.8D,
AF-S 500/4D en AF-S 600/4D, en verder
met de manual focus lenzen: 200/2,
300/2.8, 400/2.8, 400/3.5, 500/4 P,
600/5.6 en 800/5.6.

Fotografisch Tussenstuk

Lenskokers

Met dit tussenstuk kunt u de Nikon
Fieldscopes III/IIIA/EDIII/EDIIIA in een
800mm f/12.8 (1000mm f/13.3 met
de ED78/ED78A/ED82/ED82A) super
telelens veranderen.

Nikon lenskokers houden uw fijne optische materiaal beschermd tegen stof,
vocht en schokken.
De cylindrische Tas (CL): Van mooi
zwart kunstleer en van binnen afgewerkt
met zacht vilt.
De Telelenskoffer (CT): Een stevige
koffer wordt geleverd bij de grotere lenzen waaronder de super tele lenzen.
Het Zachte Etui (No. 58-62, CLS1~S4/M1/M2/L1/L2): Kan voor diverse
lenzen met verschillende brandpuntsafstanden gebruikt worden.

Zonnekappen
Zonnekappen verminderen het strooilicht waardoor schitteringen en zwemen
worden voorkomen; ook vormen zij een
bescherming voor de lens.

LN-1

CT-402
No. 58
CL-46

CL-M1

CL-M2

CL-L1
CL-S1

CL-S2

CL-S3

CL-S4

CL-L2
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Specificaties en ontwerp kunnen zonder aankondiging
of verplichting van de fabrikant gewijzigd worden.
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