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I AM YOUR EYES



Capture more. Create more. 

Elke fotograaf is uniek. Ongeacht uw ideeën, ervaring of creatieve visie is er altijd een 

NIKKOR-objectief waarmee u uw potentieel tot uiting kunt brengen. Elk product uit 

het assortiment weerspiegelt de trots en het vakmanschap die alleen een optische 

fabrikant kan begrijpen, maar elk objectief is ook zo helder en betrouwbaar dat elke 

enthousiaste fotograaf dit zal waarderen. Hoe ziet u de wereld? Laat NIKKOR u helpen. 
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N I K K O R - G R O O T H O E K Z O O M O B J E C T I E V E N
Deze uitstekende groothoekzoom

objectieven bieden een grotere 

scherptediepte, kortere werkafstanden 

en indrukwekkender perspectieven 

voor uw foto’s. Met uiteenlopende 

brandpuntsafstanden en diafragma

combinaties voor elk budget en elke 

camera produceren NIKKORobjectie

ven de helderheid en details die uw 

foto’s verdienen. 

Probeer verschillende standpunten 

uit of kom dichter bij uw onderwerpen 

door het zoombereik te wijzigen en 

ontdek al snel een nieuwe benadering 

van groothoekfotografie.

Unieke standpunten veranderen in indrukwekkende perspectieven
 AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED 

© Dave Black
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AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Scherp ultragroothoekzoomobjectief met VRII

AF-S Zoom-NIKKOR 17-35mm f/2.8D IF-ED
Legendarisch professioneel groothoekzoomobjectief

AF Zoom-NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED
Compact en laagdrempelig zoomobjectief

17 mm 104°
35 mm  62°

Met een gewicht van circa 370 gram vormt 
dit compacte, handzame groothoekzoom-
objectief een uitstekende combinatie met 
de lichtere digitale spiegelreflexcamera’s 
van Nikon. Dit objectief biedt tevens een 
hoge resolutie van oneindig tot zeer dichtbij, 
waardoor u hiermee gemakkelijk prachtige 
foto’s kunt maken.

18 mm 100°
35 mm   62°

Objectiefconstructie: 17 elementen in 12 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,28 m
Maximale reproductieverhouding: 1/4x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-23 / tas CL-1120

16 mm 107°
35 mm   63°

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

Een zeer populaire keuze voor extreme 
groothoekfoto’s. Het vaste diafragma zorgt 
voor een consistente belichting over het 
hele zoombereik. Perfect voor het fotogra-
feren van grote gebouwen, krappe interieurs 
en uitgestrekte landschappen.

Dit veelzijdige ultragroothoekzoomobjectief 
heeft een opmerkelijk brede dekking, terwijl 
dankzij vibratiereductie (VRII) scherpe 
beelden uit de hand kunnen worden gemaakt 
bij langere sluitertijden, bijvoorbeeld binnens-
huis of van nachtlandschappen. Ideaal voor 
reis- en documentairefotografie.

Met een vast maximaal diafragma van f/2.8 
heeft dit objectief een optimale dekking voor 
groothoekopnamen. Het glas produceert 
heldere, contrastrijke beelden over het hele 
zoombereik. Een zeer betrouwbaar profes-
sioneel objectief.

Verken de uitersten van de fotografie met 
de ultragroothoekdekking van dit praktische 
zoomobjectief. Met een maximale groot-
hoek van 10 mm, die een beeldhoek biedt 
van 109°, produceert dit objectief indruk-
wekkende perspectieven waarmee uw 
foto’s een creatief tintje krijgen. De moge-
lijkheid van close-up opnamen en een 
minimale vertekening maken dit objectief 
nog aantrekkelijker.

Objectiefconstructie: 13 elementen in 10 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,28 m
Maximale reproductieverhouding: 1/4,6x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-23 / tas CL-76

Objectiefconstructie: 11 elementen in 8 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,33 m
Maximale reproductieverhouding: 1/6,7x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-23

 : Asferische lenselementen : Elementen van EDglas

AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED

Ultragroothoekzoomobjectieven voor dynamische 
perspectieven

Objectiefconstructie: 14 elementen in 9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,24 m (AF), 0,22 m (MF)
Maximale reproductieverhouding: 1/5x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-23 / tas CL-1118

10 mm 109°
24 mm   61°

DX

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

12 mm 99°
24 mm 61°

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Een optisch meesterwerk: maximaal 14 mm met vast f/2.8

Objectiefconstructie: 14 elementen in 11 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,28 m (bij 18-24 mm)
Maximale reproductieverhouding: 1/6,7x
Maat voor filters/voorzetlenzen: er kunnen geen filters 
worden bevestigd
Accessoires: vaste zonnekap / tas CL-M3

Met een vast maximaal diafragma van f/2.8 produceert dit bekroonde 
professionele objectief beelden die van rand tot rand scherp zijn.  
Nano Crystal Coat en ED-glas zorgen voor een uitstekend contrast, zelfs 
bij opnamen met tegenlicht. Dit duurzame en betrouwbare objectief is 
onmisbaar voor elke professionele fotograaf.

14 mm 114°
24 mm   84°

Objectiefconstructie: 11 elementen in 7 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,3 m
Maximale reproductieverhouding: 1/8,3x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-23

* De kortste scherpstelafstand is de afstand tussen de filmvlakmarkering van de camera en het onderwerp.



NIKKOR-OBJEC T IEVEN  M E T  G E M I D D E L D E  ZO O M
Deze opmerkelijke serie objectieven 

is ontworpen voor uiteenlopende 

situaties en onderwerpen. 

Welk veelzijdige en draagbare 

objectief u ook kiest, van compact 

en laagdrempelig tot krachtig en 

geavanceerd, een objectief met 

gemiddelde zoom zal een belangrijk 

onderdeel van uw uitrusting worden. 

Kies het objectief dat het beste past 

bij uw vaardigheden en creatieve 

doelen.

Laat elke foto tot leven kom en met een dynamisch zoombereik
 AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR

© Deborah Sandidge
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Het meest evenwichtige en veelzijdige standaardzoomobjectief voor 
enthousiaste gebruikers van een DX-formaat camera, met een dekking 
van 5,3x zoom die begint bij een beeldhoek van 83° op 16 mm. 
Fantastische scherpte, compacte body en vibratiereductie (VRII) voor 
stabielere opnamen en meer fotomogelijkheden, van dagelijkse kiekjes 
tot documentaire reisfotografie.

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR

AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR

Praktisch standaardzoomobjectief met VRII en een 
opmerkelijk brede dekking

AF-S DX Zoom-NIKKOR 17-55mm f/2.8G IF-ED

Snel standaardzoomobjectief met f/2.8 voor een 
uitzonderlijke beeldkwaliteit

Laagdrempelige standaardzoomobjectieven met 
NIKKOR-kwaliteit

Objectiefconstructie: 17 elementen in 11 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,38 m
Maximale reproductieverhouding: 1/4,6x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 67 mm
Accessoires: zonnekap HB-39 / tas CL-1015

Een uitstekende keuze als u iets meer 
telebereik wilt. Als u dit krachtige standaard-
zoomobjectief met circa 5,8x zoom gebruikt, 
kunt u de meeste onderwerpen fotografe-
ren met slechts één objectief. Dankzij 
vibratiereductie (VR) kunt u scherpe foto’s 
maken bij weinig licht en bij teleopnamen.

Dit DX-objectief produceert zowel een uitstekende scherpte als een 
schitterend bokeh. De hoge resolutie zorgt voor een uitzonderlijke 
beeldweergave (van dichtbij tot oneindig), zowel voor professionals op 
locatie als voor ambitieuze fotografen die waarde hechten aan een 
hoge beeldkwaliteit.

16 mm 83°
85 mm 18°50’

Objectiefconstructie: 14 elementen in 10 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,36 m (op 35 mm)
Maximale reproductieverhouding: 1/5x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-31 / tas CL-1120

17 mm 79°
55 mm 28°50’

 18 mm 76°
105 mm 15°20’

 : Asferische lenselementen : Elementen van EDglas

DX

AF-S DX Zoom-NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G ED II

Objectiefconstructie: 7 elementen in 5 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,28 m 
Maximale reproductieverhouding: 1/3,2x (op 55 mm)
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm

Dit lichte en compacte standaardzoom-
objectief van slechts 205 gram produceert 
heldere, contrastrijke foto’s met circa 3,1x 
zoom. Met dit objectief kunt u ook close-up 
foto’s maken dankzij de zeer korte scherp-
stelafstand van 0,28 m.

18 mm 76°
55 mm 28°50’

DXAF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR

Dankzij een opmerkelijk oplossend vermo-
gen en vibratiereductie (VR) produceert dit 
objectief probleemloos heldere beelden. 
Het objectief is zeer licht, ondanks de VR, 
en kan fantastische close-ups maken met 
een scherpstelafstand van 0,28 m.

Objectiefconstructie: 11 elementen in 8 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,28 m 
Maximale reproductieverhouding: 1/3,2x (op 55 mm)
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm

18 mm 76°
55 mm 28°50’

DX

DX

DX

Objectiefconstructie: 15 elementen in 11 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,45 m 
Maximale reproductieverhouding: 1/5x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 67 mm
Accessoires: zonnekap HB-32 / tas CL-1018

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Zeer betrouwbaar, evenwichtig standaardzoomobjectief

Met een vast diafragma van f/2.8 biedt het 
NIKKOR-glas in dit objectief zowel een hoge 
resolutie als een natuurlijke weergave. 
Perfect voor FX-formaat camera’s met hun 
grotere sensor. Daarnaast helpt de Nano 
Crystal Coat beeldschaduwen en lichtvlek-
ken effectief te verminderen in situaties met 
fel licht, zoals tegenlicht. Dit objectief wordt 
geprezen om zijn betrouwbaarheid en 
algehele beeldkwaliteit en is sinds lang een 
favoriet onder hartstochtelijke professionals.

Objectiefconstructie: 15 elementen in 11 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,38 m (bij 35-50 mm)
Maximale reproductieverhouding: 1/3,7x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-40 / tas CL-M3

24 mm 84°
70 mm 34°20'

* De kortste scherpstelafstand is de afstand tussen de filmvlakmarkering van de camera en het onderwerp.

Objectiefconstructie: 15 elementen in 11 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,5 m (0,21 m bij macro)
Maximale reproductieverhouding: 1/5,9x (1/2x bij 
macro)
Maat voor filters/voorzetlenzen: 72 mm
Accessoires: zonnekap HB-25

AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
Praktisch standaardobjectief met VRII en Nano Crystal Coat Veelzijdig, krachtig objectief met 11x zoom en VRII

Dit objectief dekt het meestgebruikte 
zoombereik en biedt een uitstekende 
resolutie en vloeiende toongradaties. 
AF-macro-opnamen tot 1/2x vormen 
een ander groot voordeel.

Eén objectief voor elke gelegenheid. Dit zeer 
veelzijdige objectief heeft een dynamische 
zoomdekking van circa 11x, van 76° bij 
groothoek tot 8° bij tele. Daarnaast biedt 
vibratiereductie (VRII) nog meer mogelijkhe-
den. Perfect wanneer u licht moet reizen.

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

Krachtig zoomobjectief dat is geoptimaliseerd voor FX-formaat ca-
mera’s. Dit objectief biedt een uitstekende scherpte voor zo’n groot 
zoombereik, terwijl een diafragma van f/5.6 in de grootste telestand 
mogelijk is. Ingebouwde vibratiereductie (VRII) corrigeert camera-
trilling tot 4 stops. Een opmerkelijk veelzijdig zoomobjectief dat uit-
stekend geschikt is voor reizen en andere toepassingen buitenshuis.

Objectiefconstructie: 16 elementen in 12 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,5 m 
Maximale reproductieverhouding: 1/4,5x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 72 mm
Accessoires: zonnekap HB-35 / tas CL-1018

Dit veelzijdige objectief met 5x zoom biedt een verbluffende 
beeldkwaliteit bij elk diafragma en elke brandpuntsafstand, terwijl 
de Nano Crystal Coat beeldschaduwen en lichtvlekken vermindert. 
De behuizing is zeer klein en compact, ondanks de ingebouwde 
vibratiereductie (VRII). Een zeer handig en waardevol standaard-
zoomobjectief voor gebruikers van een FX-formaat camera.

Objectiefconstructie: 17 elementen in 13 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,45 m
Maximale reproductieverhouding: 1/4,2x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-53 / tas CL-1218

Objectiefconstructie: 19 elementen in 14 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,5 m
Maximale reproductieverhouding: 1/3,1x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-50 / tas CL-1120

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Zeer krachtige zoomobjectieven met VRII voor DX-fotografen

AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Scherpe en laagdrempelige standaardzoomobjectieven

Ondanks een ongeëvenaarde zoomcapaciteit van circa 16,7x biedt 
dit objectief een consistente beeldkwaliteit over het gehele grote 
bereik. Dankzij de ingebouwde vibratiereductie (VRII) kunt u zelfs 
supertele-opnamen op 300 mm uit de hand maken. Ervaar de 
prestaties van dit all-round objectief dat ideaal is voor reizen en 
evenementen.

Een uitstekend compact standaardobjectief dat zeer geschikt is voor 
gebruik met wendbare FX-formaat camera’s. Dit veelzijdige objectief 
dekt het meest gebruikte zoombereik en is geschikt voor uiteenlopende 
onderwerpen, zoals landschappen, binnenopnamen, portretten en 
onopgemerkte foto’s. Dankzij vibratiereductie (VRII) maakt u mooiere 
opnamen uit de hand, terwijl dit tevens meer mogelijkheden biedt bij 
weinig licht.

Objectiefconstructie: 19 elementen in 14 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,45 m (op 300 mm)
Maximale reproductieverhouding: 1/3,2x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-58 / tas CL-1120

Objectiefconstructie: 16 elementen in 11 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,38 m
Maximale reproductieverhouding: 1/4,5x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 72 mm
Accessoires: zonnekap HB-63 / tas CL-1118

AF Zoom-NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VRII DX

DX

24 mm 84°
85 mm 28°30'

24 mm 84°
85 mm 28°30'

 28 mm 75°
300 mm  8°10'

  24 mm 84°
120 mm 20°20'

 18 mm 76°
300 mm 5°20’

 18 mm 76°
200 mm  8°



N I K K O R - T E L E Z O O M O B J E C T I E V E N
Met één telezoomobjectief kunt u 

uw creatieve en compositorische 

mogelijkheden aanzienlijk 

vergroten. Dankzij de langere 

brandpuntsafstanden, een relatief 

kleine scherptediepte en een 

indrukwekkend telecompressie

effect kunt u uiteenlopende 

onderwerpen vastleggen op 

manieren die met maar weinig 

objectieven mogelijk zijn. 

Daarnaast beschikken veel 

van deze objectieven over 

vibratiereductie (VR) om 

cameratrilling te corrigeren, zodat 

u verzekerd bent van scherpere 

opnamen van verre onderwerpen. 

Pak het beslissende moment en leg de actie vanuit de verte vast 
 AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VRII

© Dave Black
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Dit hoogwaardige zoomobjectief heeft een 
vast diafragma van f/2.8 over het hele 
zoombereik waardoor uw teleopnamen een 
prachtig achtergrondbokeh krijgen. U kunt 
rekenen op een opmerkelijke reproductie 
van fijne details, ook al fotografeert u met 
een groot diafragma. Close-up opnamen 
met AF zijn ook mogelijk, waarbij u kunt 
scherpstellen en fotograferen vanaf 1,5 m.

Objectiefconstructie: 16 elementen in 11 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,8 m (1,5 m bij macro)
Maximale reproductieverhouding: 1/7,1x (1/5,9x bij 
macro)
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: tas CL-43A

  80 mm 30°10’
200 mm 12°20’

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

Vast diafragma van f/2.8 met uitstekende optiek en prachtig 
bokeh

 : Asferische lenselementen : Elementen van EDglas

Vibratiereductie (VR) vermindert camera-
trilling aanzienlijk over het hele brandpunts-
bereik, waardoor het veel gemakkelijker is 
om scherpe foto’s te maken. Dit objectief is 
ideaal voor foto’s van sport, mensen en 
schoolevenementen en produceert heldere 
beelden met minder onscherpte.

Objectiefconstructie: 15 elementen in 11 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,1 m
Maximale reproductieverhouding: 1/4,4x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm
Accessoires: zonnekap HB-37 / tas CL-0918

AF-S DX VR Zoom-NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G IF-ED
Compact ontwerp met handig telebereik

DX

  55 mm 28°50'
200 mm   8°

Met dit praktische zoomobjectief beschikken DX-gebruikers 
over een supertelebereik van 300 mm en kunnen ze gemakkelijk 
scherpe foto‘s maken dankzij de ingebouwde vibratiereductie  
(VRII). Daarnaast produceert de nieuwe HRI-lens (High Refractive 
Index ofwel hoge brekingsindex), een primeur binnen het  
NIKKOR-assortiment, heldere beelden met een hoog contrast bij 
elk diafragma en elke brandpuntsafstand, terwijl deze lens tevens 
bijdraagt aan een compacte behuizing. Ideaal voor reizen en even-
ementen.

AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR

Gebruiksvriendelijk zoomobjectief voor scherpe 
superteleopnamen

DX

Objectiefconstructie: 17 elementen in 11 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,4 m
Maximale reproductieverhouding: 1/3,6x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 58 mm
Accessoires: zonnekap HB-57 / tas CL-1020

  55 mm 28°50'
300 mm   5°20'

Objectiefconstructie: 13 elementen in 9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,95 m
Maximale reproductieverhouding: 1/3,5x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm
Accessoires: zonnekap HB-34 / tas CL-0815

Dit laagdrempelige telezoomobjectief is 
compact en licht met een lengte van circa 
79 mm* en een gewicht van 255 gram. 
Naast de telemogelijkheden kunt u hiermee 
ook close-up opnamen maken op 200 mm 
met een maximale reproductieverhouding 
van 1/3,5x.

*  Afstand vanaf de bajonetvatting tot het uiteinde van 
het objectief.

AF-S DX Zoom-NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED DX

  55 mm 28°50'
200 mm   8°

AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR      © Yoshitsugu Enomoto

Of u nu fotografeert in DX-formaat of 
FX-formaat, dit compacte en draagbare 
zoomobjectief is indrukwekkend veelzijdig 
met een vrij lange brandpuntsafstand van 
300 mm. En dankzij een zoombereik van 
circa 4,3x en vibratiereductie (VRII) kan dit 
objectief worden gebruikt voor de meeste 
teleopnamen. Het speciale NIKKOR-glas 
produceert heldere, contrastrijke beelden 
met minder chromatische aberratie.

AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED

Compacte en laagdrempelige telezoom met een krachtig 
bereik van 300 mm

Objectiefconstructie: 17 elementen in 12 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,5 m
Maximale reproductieverhouding: 1/4x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 67 mm
Accessoires: zonnekap HB-36 / tas CL-1022

  70 mm 34°20'
300 mm   8°10'

Dit lichte en compacte telezoomobjectief is 
gemakkelijk hanteerbaar en heeft een 
bereik van 300 mm. De 4,3x zoom biedt 
een uitstekende dekking waardoor dit 
objectief ideaal is voor de meeste tele-
opnamen bij daglicht.

AF Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4-5.6G

  70 mm 34°20'
300 mm   8°10'

Objectiefconstructie: 13 elementen in 9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,5 m
Maximale reproductieverhouding: 1/3,9x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 62 mm
Accessoires: zonnekap HB-26

Dit objectief biedt het grootste brandpunts-
bereik van alle telezoomobjectieven. 
Hierdoor hoeft u niet alleen minder objectie-
ven mee te nemen, maar hebt u dankzij de 
vibratiereductie (VR) ook meer mogelijkhe-
den om actie, landschappen en onderwer-
pen met weinig licht uit te hand te fotogra-
feren.

Objectiefconstructie: 17 elementen in 11 groepen
Kortste scherpstelafstand: 2,5 m
Maximale reproductieverhouding: 1/4,8x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-24 / tas CL-M1

  80 mm 30°10'
400 mm   6°10'

AF VR Zoom-NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6D ED
400 mm-zoomobjectief met VR en een groot bereik

Dit zoomobjectief met een bereik van 200-400 mm heeft een vast 
diafragma van f/4 en beschikt over de exclusieve NIKKOR-kwaliteit. 
Ideaal voor fotografen die zo min mogelijk willen meenemen 
wanneer ze teleopnamen willen maken waarvoor een zeer hoge 
beeldkwaliteit is vereist. Nano Crystal Coat en vibratiereductie  
(VRII) bieden extra mogelijkheden en dragen bij aan scherpere 
beelden in veeleisende omstandigheden.

AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VRII
Topmodel supertelezoomobjectief voor belangrijke opnamen

Objectiefconstructie: 24 elementen in 17 groepen
Kortste scherpstelafstand: 2 m (AF), 1,95 m (MF)
Maximale reproductieverhouding: 1/3,7x (AF), 1/3,6x (MF)
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm
Accessoires: zonnekap HK-30 / tas CL-L2

200 mm 12°20'
400 mm   6°10'

* De kortste scherpstelafstand is de afstand tussen de filmvlakmarkering van de camera en het onderwerp.

Objectiefconstructie: 21 elementen in 16 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,4 m
Maximale reproductieverhouding: 1/8,6x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-48 / tas CL-M2

  70 mm 34°20'
200 mm 12°20'

Dit zeer betrouwbare en onmisbare telezoomobjectief met een vast 
diafragma van f/2.8 bevat nu een aantal belangrijke verbeteringen. 
Het objectief is geoptimaliseerd voor FX-formaat camera’s en de 
resulterende opnamen zijn zeer gedetailleerd en contrastrijk over het 
gehele beeld, bij elk scherpstelpunt of diafragma. Bovendien beschikt 
het objectief over verbeterde AF-prestaties, vibratiereductie (VRII) en 
Nano Crystal Coat om beeldschaduwen en lichtvlekken te verminderen. 
Dit levert meer opnamemogelijkheden op en biedt fotografen meer 
vertrouwen in moeilijke omstandigheden.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VRII
Nu nog beter: de onmisbare telezoom voor professionals



Voor zowel een uitstekende scherpte als een schitterend bokeh
AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

Objectieven met een vaste brandpuntsafstand bieden niet alleen een uitstekende scherpte. Met 

deze laagdrempelige objec tieven met een snel diafragma beschikken fotografen tevens over een 

eenvoudige manier om een prachtig achtergrondbokeh vast te leggen en over meer opname

mogelijkheden bij weinig licht. Van 14 mmultragroot hoek tot 600 mmsupertele produceren de 

NIKKORobjectieven met een vaste brandpuntsafstand beelden met een geheel eigen karakter. 

NIKKOR-OBJECTIEVEN MET VaSTE 
B R a N D P U N T S a F S T a N D

© Steve Simon

AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED
Dynamische perspectieven dankzij ultragroothoek

Met 14 mm biedt dit objectief een zeer 
grote beeldhoek van 114°, zodat een 
opmerkelijk groot gebied met een over-
dreven perspectief kan worden vastgelegd. 
Daardoor is dit objectief ideaal voor het  
fotograferen van grote gebouwen, kleine 
ruimten of uitgestrekte landschappen.

AF NIKKOR 20mm f/2.8D

Met zowel een dynamisch perspectief als 
een grote scherptediepte biedt dit 20 mm-
objectief scherpte van rand tot rand en 
minder vertekening bij het fotograferen van 
interieurs, landschappen en meer. 
Uitmuntende optiek en compact ontwerp 
(circa 270 gram).

Met dit lichte, compacte en handige 
groothoekobjectief kunt u tot op slechts 
0,25 m fotograferen met een natuurlijk 
perspectief. Een uitstekend objectief voor 
vrijwel elk type groothoekopname.  

Objectiefconstructie: 6 elementen in 6 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,25 m
Maximale reproductieverhouding: 1/5,6x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm

AF NIKKOR 28mm f/2.8D

Dit compacte en laagdrempelige groothoek-
objectief produceert scherpe beelden met 
een schitterend perspectief. Ideaal voor 
landschappen, reizen, omgevingsportretten 
en meer.

Objectiefconstructie: 9 elementen in 9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,3 m
Maximale reproductieverhouding: 1/8,9x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm

Objectiefconstructie: 12 elementen in 10 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,25 m
Maximale reproductieverhouding: 1/5,6x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-51 / tas CL-1118

Objectiefconstructie: 11 elementen in 9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,25 m
Maximale reproductieverhouding: 1/4,6x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 67 mm
Accessoires: zonnekap HB-64 / tas CL-0915

Het grootste voordeel van dit veelzijdige groothoekobjectief is het 
prachtige bokeh op f/1.4 met een beeldhoek van 84°. Het optische 
ontwerp legt meer fijne details vast met nog minder aberratie. 
Daarnaast vermindert de Nano Crystal Coat effectief beeldschaduwen 
en lichtvlekken bij felle verlichting. Perfect voor landschappen, architectuur 
en omgevingsportretten, maar ook voor allerlei situaties met weinig licht.

Opnamen met f/1.8 op 28 mm geven 
een uniek beeld door de zeer kleine 
scherptediepte over een groot 
gebied. Dit objectief is ontworpen 
om optimaal gebruik te maken van de 
nieuwste camera’s met een groot 
megapixels doordat het een uitste-
kende scherpte en helderheid biedt. 
De Nano Crystal Coat vermindert 
beeldschaduwen en lichtvlekken voor 
een nog hogere beeldkwaliteit. 
Dit compacte, krachtige objectief vormt 
een uitstekende keuze voor uiteenlo-
pende onderwerpen, zoals omgevings-
portretten, landschappen, binnen-
opnamen en onopgemerkte foto’s.

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

Uitmuntende optiek met een snelle f/1.4 voor een  
verrassend bokeh

Snel groothoekobjectief met f/1.8 voor een uitstekende 
scherpte en een prachtig bokeh

*  De kortste scherpstelafstand is de afstand tussen de filmvlakmarkering van de camera  
en het onderwerp.

 : Asferische lenselementen : Elementen van EDglas

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G      © Steve Simon

Objectiefconstructie: 14 elementen in 12 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,2 m
Maximale reproductieverhouding: 1/6,7x
Maat voor filters/voorzetlenzen: bevestiging op 
achterzijde
Accessoires: vaste zonnekap / tas CL-S2

Objectiefconstructie: 12 elementen in 9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,25 m 
Maximale reproductieverhouding: 1/8,3x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 62 mm
Accessoires: zonnekap HB-4

AF NIKKOR 24mm f/2.8D
Standaardgroothoekobjectieven voor algemeen gebruik

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED

114° 94°

74°

75°

84°

84°
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Uitstekende beeldkwaliteit, scherpte van rand tot rand en een 
hoog contrast bij elk diafragma en elke scherpstelafstand. Het 
zeer snelle maximale diafragma van f/1.4 produceert niet alleen 
een aantrekkelijk bokeh, mede dankzij het afgeronde diafragma 
met negen lamellen, maar presteert ook uitstekend bij weinig 
licht. Ideaal voor portretten, landschappen, reizen en meer.

Objectiefconstructie: 8 elementen in 7 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,45 m
Maximale reproductieverhouding: 1/6,8x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 58 mm
Accessoires: zonnekap HB-47 / tas CL-1013

46°

AF NIKKOR 50mm f/1.4D

Met een hoogwaardige optiek en een 
zeer snel maximaal diafragma van f/1.4 
biedt dit objectief een uitstekende 
resolutie en kleurreproductie. Een 
laagdrempelig standaardobjectief voor 
beelden met fijne details en een prach-
tig bokeh.

Objectiefconstructie: 7 elementen in 6 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,45 m
Maximale reproductieverhouding: 1/6,8x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm

46°

Objectiefconstructie: 6 elementen in 5 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,45 m
Maximale reproductieverhouding: 1/6,6x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm

AF NIKKOR 50mm f/1.8D

Dit zeer compacte en lichte objectief 
produceert natuurlijke beelden en een 
uitzonderlijke scherpte en weegt circa 
155 gram waardoor u het gemakkelijk 
overal mee naartoe kunt nemen.

46°

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
Zeer snelle f/1.4 voor prachtige scherpte en bokeh

 : Asferische lenselementen : Elementen van EDglas

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

Buitengewoon heldere, compacte en laagdrempelige  
objectieven met vaste brandpuntsafstand

Objectiefconstructie: 8 elementen in 6 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,3 m
Maximale reproductieverhouding: 1/6,1x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm
Accessoires: zonnekap HB-46 / tas CL-0913

44°

Dit objectief is geoptimaliseerd voor 
DX-formaat camera‘s en biedt zowel de 
uitstekende scherpte als het zachte bokeh 
dat u verwacht van een objectief met een 
vaste brandpuntsafstand, waardoor dit 
zeer geschikt is voor portretten.  
Het snelle diafragma biedt meer mogelijk-
heden om te fotograferen bij weinig licht. 

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Opvallend helder objectief met f/1.8 voor DX-gebruikers

Objectiefconstructie: 10 elementen in 7 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,3 m
Maximale reproductieverhouding: 1/5x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 67 mm
Accessoires: zonnekap HB-59 / tas CL-1118

De legendarische NIKKOR 35mm f/1.4 met handmatige scherp-
stelling is nu opgewaardeerd naar een AF-S-objectief met de 
nieuwste digitale technologie. Dit objectief biedt een uitstekende 
correctie van coma-aberratie voor prachtige beelden, zelfs bij een 
groot diafragma. Nano Crystal Coat zorgt voor een aanzienlijke 
 afname van beeldschaduwen en lichtvlekken in groothoek-
opnamen waarin de kans op deze effecten groter is. Een uit-
stekende keuze voor natuur, landschappen, nachtopnamen en 
astrofotografie.

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Groothoekobjectief met f/1.4 voor een verbluffende scherpte

Dynamische perspectieven dankzij ultragroothoek

63°

AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

Teleobjectieven met een gemiddeld bereik, ideaal  
voor portretten

AF NIKKOR 35mm f/2D

Objectiefconstructie: 6 elementen in 5 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,25 m
Maximale reproductieverhouding: 1/4,2x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm

62°

Dankzij het snelle diafragma van f/2 
kunt u gemakkelijker fotograferen bij 
weinig licht en scherpe, contrastrijke 
beelden maken van oneindig tot dichtbij. 
Een uitstekende keuze voor landschap-
pen en omgevingsportretten met een 
grote scherptediepte of een prachtig 
achtergrondbokeh.

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G     ©Toshiya Hagihara

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G     © Deborah Sandidge

Objectiefconstructie: 7 elementen in 6 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,45 m
Maximale reproductieverhouding: 1/6,7x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 58 mm
Accessoires: Zonnekap HB-47 / tas CL-1013

Dit objectief gebruikt een optisch sys teem met een nieuw ontwerp 
met Nano Crystal Coat en beschikt over een zeer snelle f/1.4 en 
een afgerond dia fragma met  negen lamellen voor een prachtig  
bokeh. Daarnaast vermindert het nieuw ont worpen MF-aansturings-
mechanisme de scherpstelvertraging en staat het garant voor een 
vloeiende werking in de M/A-stand. Uitstekend geschikt voor 
scherpe, maar toch natuurlijke studioportretten en andere commer-
ciële buitenopnamen.

28°30'

Objectiefconstructie: 10 elementen in 9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,85 m
Maximale reproductieverhouding: 1/8,3x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-55 / tas CL-1118

Een laagdrempelig portretobjectief met een vaste brandpuntsafstand 
voor zowel FX- als DX-fotografen. Met een snel diafragma van f/1.8 
en een nieuw optisch ontwerp in een verrassend lichte en compacte 
body produceert dit objectief zowel prachtige details als een schit-
terend bokeh. Bovendien zorgt de SWM (Silent Wave Motor) voor 
een stillere en vloeiender AF. Dit objectief is niet alleen geschikt voor 
portretten, maar voor uiteenlopende onderwerpen en situaties.

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

28°30'

Objectiefconstructie: 9 elementen in 9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,8 m
Maximale reproductieverhouding: 1/8,1x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 67 mm
Accessoires: zonnekap HB-62 / tas CL-1015

AF NIKKOR 85mm f/1.8D

Dit compacte, zeer laagdrempelige 
objectief vormt een uitstekende keuze 
als u voor het eerst een teleobjectief 
met een kort bereik aanschaft. Met een 
snel maximaal diafragma van f/1.8 
produceert het objectief heldere, 
natuurlijke, contrastrijke beelden op elke 
scherpstelafstand.

Objectiefconstructie: 6 elementen in 6 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,85 m
Maximale reproductieverhouding: 1/9,2x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 62 mm
Accessoires: zonnekap HN-23

28°30'

47°

*  De kortste scherpstelafstand is de afstand tussen de filmvlakmarkering van de camera 
en het onderwerp.

Opmerkelijk lichte en compacte behuizing gezien het snelle maxi-
male diafragma van f/1.8 en een ingebouwde SWM-motor voor 
een vloeiende AF. Dit objectief heeft een nieuw ontworpen optisch 
systeem met een asferisch lenselement dat garant staat voor een 
verbluffende scherpte en een prachtig bokeh. Een uitstekende keuze 
voor portretten, stillevens, opnamen bij weinig licht en meer.

DX
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Objectiefconstructie: 6 elementen in 6 groepen 
(plus één beschermende lens)
Kortste scherpstelafstand: 0,9 m
Maximale reproductieverhouding: 1/7,7x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 72 mm
Accessoires: vaste zonnekap

Objectiefconstructie: 7 elementen in 6 groepen 
(plus één beschermende lens)
Kortste scherpstelafstand: 1,1 m
Maximale reproductieverhouding: 1/7,1x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 72 mm
Accessoires: vaste zonnekap

Objectiefconstructie: 8 elementen in 6 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,5 m
Maximale reproductieverhouding: 1/6,6x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 72 mm
Accessoires: vaste zonnekap / tas CL-38

Objectiefconstructie: 14 elementen in 11 groepen  
(plus één beschermende meniscusvormige lens)
Kortste scherpstelafstand: 2,9 m (AF), 2,8 m (MF)
Maximale reproductieverhouding: 1/6,3x (AF), 1/6,1x (MF)
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm
Accessoires: zonnekap HK-33 / tas CT-404

Objectiefconstructie: 14 elementen in 11 groepen 
(plus één beschermende, meniscusvormige lens)
Kortste scherpstelafstand: 4 m (AF), 3,85 m (MF)
Maximale reproductieverhouding: 1/6,9x (AF), 1/6,6x (MF)
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm
Accessoires: zonnekap HK-34 / tas CT-504

Objectiefconstructie: 15 elementen in 12 groepen 
(plus één beschermende, meniscusvormige lens)
Kortste scherpstelafstand: 5 m (AF), 4,8 m (MF)
Maximale reproductieverhouding: 1/7,4x (AF), 1/7,1x (MF)
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm
Accessoires: zonnekap HK-35 / tas CT-607

AF DC-NIKKOR 135mm f/2D

Dit objectief gebruikt dezelfde DC  
(Defocus Image Control) als de 105mm 
f/2D, maar de brandpuntsafstand van  
135 mm biedt meer telebereik, waardoor 
dit objectief ideaal is voor close-up  
portretten, maar ook voor opnamen met 
een kleine scherptediepte of bij weinig licht.

Dit opmerkelijk compacte en handzame objectief met een gemiddelde 
tele gebruikt NIKKOR’s vermaarde ED-glas om chromatische aberratie 
te corrigeren en heldere, contrastrijke beelden te produceren, zelfs bij het 
maximale diafragma van f/2.8. Dit objectief is favoriet onder astrofoto-
grafen, maar is ook geschikt voor close-up portretten, sportopnamen op 
korte afstand, theaterfotografie en meer.

Dit krachtige superteleobjectief biedt een fantastische beeldreproductie. 
Dankzij vibratiereductie (VRII) en Nano Crystal Coat biedt het lichte en 
duurzame ontwerp extra vertrouwen op locatie. Ideaal voor motorsporten, 
buitensporten, wilde dieren en meer.

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

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

Beschermende meniscusvormige lens 
NIKKOR’s exclusieve beschermende glas bevindt zich op de voorzijde 
van snelle superteleobjectieven. Bij normaal vlak beschermend glas 
wordt invallend licht weerkaatst door het oppervlak van de beeldsensor 
of film, met name bij een sterke lichtbron zoals een spot. Dit licht wordt 
vervolgens opnieuw weerkaatst door het beschermende glas, waardoor 
een beeld schaduw ontstaat. NIKKOR’s gebogen meniscusglas vermin
dert dit opnieuw weerkaatste licht aanzienlijk, wat leidt tot helderder 
beelden met minder beeldschaduwen.

 

AF DC-NIKKOR 105mm f/2D
DC-objectieven voor een creatieve scherpstelregeling

AF NIKKOR 180mm f/2.8D IF-ED
Krachtig objectief met gemiddelde tele en ED-glas

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
Professionele superteleobjectieven met VRII en Nano Crystal Coat

Met DC (Defocus Image Control) kunt u de 
hoeveelheid soft focus in de voorgrond of 
achtergrond van een foto bepalen. 
Dankzij een brandpuntsafstand van 105 mm 
en een snel maximaal diafragma van f/2 
vormt dit een uitstekend portretobjectief 
met een uitstekende scherpte en een 
prachtig bokeh.

Met een snelle f/2.8, vibratiereductie (VRII) en Nano Crystal Coat produ-
ceert dit objectief zeer scherpe beelden en een prachtig bokeh in veel-
eisende omstandigheden. De lichte en duurzame behuizing van gegoten 
magnesium staat garant voor een professionele betrouwbaarheid en 
dankzij zijn veelzijdigheid is dit objectief ideaal voor elke superteleopname.

Dit zeer lange 600 mm-teleobjectief is perfect voor enthousiaste sport- en 
natuurfotografen en legt onderwerpen in de verte verrassend helder vast. 
Het objectief is voorzien van vibratiereductie (VRII), Nano Crystal Coat en 
een robuust ontwerp voor duurzaamheid op locatie.

 : Asferische lenselementen : Elementen van EDglas : Super EDglas

Objectiefconstructie: 11 elementen in 8 groepen 
(plus één beschermende, meniscusvormige lens)
Kortste scherpstelafstand: 2,3 m (AF), 2,2 m (MF)
Maximale reproductieverhouding: 1/6,4x (AF), 1/6,1x (MF)
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm
Accessoires: zonnekap HK-30 / tas CL-L1

Objectiefconstructie: 13 elementen in 9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,9 m
Maximale reproductieverhouding: 1/8,1x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm
Accessoires: zonnekap HK-31 / tas CL-L1

Dit objectief biedt een uitstekende balans 
tussen grootte en beeld kwaliteit en produ-
ceert zeer scherpe beelden. Daardoor is het 
een ideaal superteleobjectief voor sport-, 
natuur- of reisfotografie. Het is ook uiter-
mate geschikt voor onderwerpen op kortere 
afstand.

Talloze professionals vertrouwen op dit teleobjectief met vaste 
brandpuntsafstand voor prachtige sport- en theateropnamen en voor 
studioportretten. Elementen van ED-glas, inclusief één van Super 
ED-glas, corrigeren chromatische aberratie, terwijl Nano Crystal 
Coat zorgt voor heldere beelden in moeilijke lichtomstandigheden. 
Daarnaast bieden vibratiereductie (VRII) en een snel diafragma van 
f/2 nog meer creatieve mogelijkheden.

Objectiefconstructie: 10 elementen in 6 groepen
Kortste scherpstelafstand: 1,45 m
Maximale reproductieverhouding: 1/3,7x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: vaste zonnekap / tas CL-M2

AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VRII
Kristalhelder, verrassend snel teleobjectief met VRII

AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VRII

Het befaamde professionele teleobjectief met vaste 
brandpuntsafstand

AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED
Laagdrempelig, handzaam teleobjectief

Dit zeer gewaarde professionele superteleobjectief is opnieuw uitge-
bracht met vibratiereductie (VRII) waardoor u tot vier stops langzamer uit 
de hand kunt fotograferen. De Nano Crystal Coat vermindert beeldscha-
duwen en lichtvlekken en draagt zo bij aan de uiterst scherpe, heldere 
beelden. De beste keuze voor binnen- en actiesporten.

AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VRII      © Masakazu Watanabe

*  De kortste scherpstelafstand is de afstand tussen de filmvlakmarkering van de camera 
en het onderwerp.
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S P E C I a L E
N I KKOR -OB J EC T I E V EN
Laat u niet misleiden door de naam: speciale objectieven zijn niet alleen bedoeld voor speciale 

gelegenheden. Deze categorie omvat microobjectieven, fisheyeobjectieven en PCobjectieven 

(perspectiefcorrectie). Elk type biedt een nieuwe manier om naar de wereld te kijken, waardoor 

fotograferen nog leuker en creatiever wordt.

Micro NIKKOR’s: veel meer dan miniaturen en portretten
AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G

© Yoshitsugu Enomoto

MICRO-OBJECTIEVEN
Deze optische wonderen maken levensgrote close-up opnamen, waarbij de fijnste details op ware grootte op 
de sensor worden vastgelegd. Ongeacht of u macro’s, portretten of andere opnamen maakt, kunt u altijd 
rekenen op een uitstekende scherpte, een prachtig achtergrondbokeh en uiteenlopende scherpstelafstanden: 
van zeer dichtbij (1:1) tot oneindig.

AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
Compact en veelzijdig standaardmicro-objectief

 : Asferische lenselementen : Elementen van EDglas

Dit opmerkelijk lichte, compacte en 
veelzijdige micro-objectief vormt een 
uit stekende aanvulling op DX-camera’s. 
Naast close-ups op ware grootte (1x) 
kunt u met de brandpuntsafstand van 
40 mm uiteenlopende onderwerpen 
vastleggen, waaronder portretten.  
Een uitstekend Micro NIKKOR-objectief 
voor elke DX-fotograaf.

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G

Compact en laagdrempelig DX Micro-objectief met een 
verrassende helderheid

DX

Objectiefconstructie: 9 elementen in 7 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,163 m
Maximale reproductieverhouding: 1x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm
Accessoires: zonnekap HB-61 / tas CL-0915

Produceert prachtig scherpe beelden op 
ware grootte (1x) bij alle f-stops met een 
schitterend bokeh. Nano Crystal Coat 
vermindert effectief beeldschaduwen en 
lichtvlekken in situaties met fel licht, zoals 
tegenlicht. Dankzij het grote scherpstel-
bereik is dit objectief niet beperkt tot 
extreme close-ups en kan het worden 
gebruikt voor vrijwel elk onderwerp.

Objectiefconstructie: 12 elementen in 9 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,185 m
Maximale reproductieverhouding: 1x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 62 mm
Accessoires: zonnekap HB-42 / tas CL-1018

Objectiefconstructie: 8 elementen in 7 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,219 m 
Maximale reproductieverhouding: 1x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 62 mm

Dit succesvolle model produceert scherpe 
beelden op elke scherpstelafstand van 
oneindig tot ware grootte (1x). Ideaal voor 
algemene close-ups, portretten, landschap-
pen, kopieën en meer.

AF Micro-NIKKOR 60mm f/2.8D

AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR
Veelzijdig, krachtig micro-objectief voor DX-fotografen

Compact en licht objectief, zelfs met de 
ingebouwde vibratiereductie (VRII) die 
stabielere opnamen uit de hand mogelijk 
maakt. Met een uitstekende werkaf-
stand en een continue autofocus van 
oneindig tot ware grootte (1x) biedt dit 
objectief een prachtige scherpte en een 
mooi achtergrondbokeh voor close-ups, 
portretten, natuurfoto’s en meer.

AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
Uitstekend evenwichtig micro-objectief met VR

Dit micro-objectief met middelgroot  
telebereik biedt vibratiereductie (VRII) 
voor eenvoudige macrofotografie uit de 
hand. Het objectief produceert scherpe, 
maar natuurlijke beelden bij elk soort 
fotografie. De langere brandpuntsafstand 
zorgt voor een uitstekende werkafstand 
als u close-ups maakt van bloemen, 
insecten en andere kleine dieren. 
Daarnaast kunt u hiermee fantastische 
portretten maken. Nano Crystal Coat 
vermindert effectief beeldschaduwen en 
lichtvlekken.

Objectiefconstructie: 14 elementen in 12 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,314 m
Maximale reproductieverhouding: 1x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 62 mm
Accessoires: zonnekap HB-38 / tas CL-1020

Objectiefconstructie: 14 elementen in 10 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,286 m 
Maximale reproductieverhouding: 1x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 52 mm
Accessoires: zonnekap HB-37 / tas CL-1018

DX

Objectiefconstructie: 13 elementen in 8 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,5 m
Maximale reproductieverhouding: 1x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 62 mm
Accessoires: tas CL-45

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

Krachtig telemicro-objectief met een uitstekende 
werkafstand

Dankzij de grote werkafstand van 0,26 m bij 
ware grootte (1x) is dit objectief ideaal voor 
het fotograferen van bloemen, insecten en 
andere kleine dieren zonder ze te storen. 
Het NIKKOR-glas zorgt voor heldere, 
con tras trijke beelden ongeacht de f-stop en 
het objectief is ook uitstekend geschikt als 
normaal teleobjectief.

*  De kortste scherpstelafstand is de afstand tussen de filmvlakmarkering van de camera 
en het onderwerp.

© Sonoe
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Objectiefconstructie: 8 elementen in 5 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,25 m 
Maximale reproductieverhouding: 1/10x
Accessoires: vaste zonnekap / filter L37C, A2, B2, O56

AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5mm f/2.8G ED      © Cliff Mautner

Objectiefconstructie: 10 elementen in 7 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,14 m 
Maximale reproductieverhouding: 1/5x
Accessoires: vaste zonnekap / tas CL-0715

Dit compacte en lichte fisheye-objectief is uitsluitend ontworpen voor 
DX-formaat camera’s. Door de beeldvullende hoek van 180° en de 
unieke buigingseffecten krijgt elk onderwerp een nieuwe dimensie door 
de zoeker, waardoor fotograferen extra leuk wordt. Het objectief biedt 
een scherpte van rand tot rand en maakt het mogelijk onderwerpen te 
fotograferen op slechts 3 cm vanaf de voorzijde van het objectief.

NIKKOR’s uitstekende optische prestaties staan garant voor een 
continue scherpte, van oneindig tot zeer dichtbij. Dit leidt tot de unieke, 
vervormde werkelijkheid van ultragroothoekfotografie en levert prachtige, 
opvallende beelden op. Vier filters met bajonetvatting kunnen op de 
achterzijde van het objectief worden bevestigd voor nog meer creatieve 
mogelijkheden met filtereffecten.

AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Scherp, full-frame fisheye-objectief voor opvallende  
perspectieven

AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5mm f/2.8G ED
Leuk, compact fisheye-objectief voor DX-fotografen

FISHEYE-OBJECTIEVEN 
Deze speciale objectieven hebben een zeer grote beeldhoek waarbij het onderwerp naar de randen van het 
beeld toe steeds verder wordt verbogen en vervormd. Probeer verschillende standpunten en hoeken uit met 
een fisheye-objectief in uiteenlopende situaties en u zult zien dat zelfs doodgewone onderwerpen opvallende 
foto’s opleveren.

 : Asferische lenselementen : Elementen van EDglas

DX

Dit PC-objectief met gemiddelde tele beschikt over tilt- en shift-
functies en een draaiend mechanisme van +/-90° en biedt tevens 
micromogelijkheden voor foto’s op ware grootte (1/2x). Een uit-
stekende keuze voor portretten op grotere afstand, natuurfoto’s en 
reclamewerk waarbij u zelf het perspectief bepaalt. Automatische 
diafragmaregeling is mogelijk met het elektromagnetische diafragma*. 
Nano Crystal Coat vermindert beeldschaduwen en lichtvlekken.

PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D

PC-OBJECTIEVEN/ 
PC MICRO-OBJECTIEVEN

Objectiefconstructie: 6 elementen in 5 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,39 m 
Maximale a: 1/2x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-22 / tas CL-1120

Objectiefconstructie: 13 elementen in 10 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,21 m 
Maximale reproductieverhouding: 1/2,7x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-41 / tas CL-1120

PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED
PC-E-objectieven: meer vrijheid bij perspectiefregeling

Dit PC-groothoekobjectief heeft een beeldhoek van 84° en biedt 
behalve tilt- en shift-functies een draaiend mechanisme van +/-90°. 
Ideaal voor architectuur, stadsgezichten, algemene binnenopnamen en 
natuurfoto’s. Automatische diafragmaregeling is mogelijk met het 
elektromagnetische diafragma*. Nano Crystal Coat vermindert beeld-
schaduwen en licht vlekken.

PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED

Objectiefconstructie: 9 elementen in 8 groepen
Kortste scherpstelafstand: 0,253 m 
Maximale reproductieverhouding: 1/2x
Maat voor filters/voorzetlenzen: 77 mm
Accessoires: zonnekap HB-43 / tas CL-1120

Naast een snel diafragma van f/2.8 beschikt dit standaard PC-objectief 
ook over micro-mogelijkheden, zodat u kunt fotograferen op ware 
grootte (1/2x). Met tilt- en shift-functies en een draaiend mechanisme 
van +/-90°. Perfect voor reclamewerk, productopnamen, natuur-
fotografie of andere onderwerpen die een natuurlijk perspectief en 
fijne details vereisen. Automatische diafragmaregeling is mogelijk met 
het elektromagnetische diafragma*. Nano Crystal Coat vermindert 
beeldschaduwen en lichtvlekken.

Dankzij NIKKOR’s exclusieve tilt- en shift-functies voor perspectiefcorrectie (PC) kunt u met deze objectieven 
perspectief, vertekening en scherptediepte in uw beelden zelf regelen. 
Met PC-objectieven kunt u gemakkelijker professionele creatieve technieken toepassen die gewoonlijk alleen 
beschikbaar zijn bij grootformaat NIKKOR-objectieven. 

PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED      © Yves Paternoster

*  De kortste scherpstelafstand is de afstand tussen de filmvlakmarkering van de camera 
en het onderwerp.

* Alleen beschikbaar bij camera’s die compatibel zijn met het elektromagnetische  
dia fragma (Nikon D4 en D3-serie, D800-serie, D700, D600, D300-serie, D7000, D90, 
D5100, D5000, D3200, D3100 en D3000).

• De Nikon D4 en D3-serie kan zonder beperkingen worden gebruikt. De werking met 
andere modellen kan echter beperkt zijn, terwijl sommige oudere camera’s mogelijk 
incompatibel zijn.

180° 180°

84° 28°30'

51°
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De volgende AF-S/AF-I NIKKOR-objectieven zijn compatibel met AF-S-teleconverters: 

*1: Autofocus kan niet worden gebruikt. 
*2:  Autofocus met TC-20E III en TC-17E II kan alleen worden gebruikt met de camera’s D4, 

D800-serie en D600.
*  Andere objectieven kunnen niet worden gebruikt. Bevestig de teleconverter niet op andere 

objectieven aangezien de achterste lenselementen van het objectief de elementen van de 
teleconverter raken en deze kunnen beschadigen.

*  De functie voor vibratiereductie werkt met VR-objectieven bij gebruik met de volgende Nikon 
spiegelreflexcamera’s: D4, D3-serie, D2-serie, D1-serie, D800-serie, D700, D600, D300-serie, 
D200, D100, D7000, D90, D80, D70-serie, D5100, D5000, D3200, D3100, D3000, D60, D50, 
D40-serie, F6, F5, F100, F80-serie, F75-serie, F65-serie. 

*  Als de AF-S-teleconverter TC-17E II of TC-14E II is bevestigd op een digitale spiegel-
reflexcamera van Nikon of op de F6, F5 of F100, wordt de brandpuntsafstand mogelijk niet 
correct weergegeven in de opname-informatie, afhankelijk van het gebruikte objectief.

Teleconverters worden bevestigd tussen een AF-S/AF-I-objectief en de camerabody en vergroten de oorspronkelijke brandpuntsafstand met 2x, 1,7x of 1,4x. 
Dankzij hun uitstekende optische prestaties blijft de hoge beeldkwaliteit van het objectief behouden, terwijl ook de signaaloverdracht wordt ondersteund. 

AF-S-teleconverters

Objectiefconstructie: 7 elementen in 4 groepen 
Tas: CL-0715 (meegeleverd) 

Deze groep omvat acht uitstekende objectieven met een vaste brandpuntsafstand, waaronder twee micro-objectieven. 

Objectiefnaam
Objectiefconstructie 
[groepen/elementen]

Minimale 
scherpstelafstand 

[m]

Maximale 
reproductieverhouding 

[x]

Maat voor filters/
voorzetlenzen  

[mm]

Zonnekap 
(optioneel)

Objectieftas 
(optioneel)

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 CL- 0915

NIKKOR 28mm f/2.8 8 / 8 0,2 1/ 3,9 52 HN-2 CL- 0815

NIKKOR 35mm f/1.4 7/ 9 0,3 1/ 5,6 52 HN-3 CL- 0915

AF-S-teleconverter TC-20E III

Deze teleconverter vergroot de brandpunts-
afstand met 2x en vertraagt het diafragma met 
2 stops.

AF-S-teleconverter TC-17E II

Deze teleconverter vergroot de brandpunts-
afstand met 1,7x en vertraagt het diafragma 
met 1,5 stop.

Objectiefconstructie: 5 elementen in 5 groepen  
Tas: CL-0715 (optioneel) 

AF-S-teleconverter TC-14E II 

Deze teleconverter vergroot de brandpunts-
afstand met 1,4x en vertraagt het diafragma met 
1 stop.

OBJECTIEVEN MET HANDMATIGE SCHERPSTELLING

OPTIONELE ACCESSOIRES

Objectiefconstructie: 7 elementen in 5 groepen 
Tas: CL-0715 (meegeleverd) 

 : Asferische lenselementen 

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 

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 

n Neutraal kleurfilter (NC)
Dit filter is ideaal als lensbescherming en is niet van invloed op de kleur-
balans (zichtbaar lichtspectrum) van het objectief. De meerlaagse coating 
voorkomt lichtreflecties in het glas. 

n Zacht filter
Maakt beelden iets zachter en voegt een mooie onscherpte toe.
Geschikt voor uiteenlopende soorten opnamen, zoals portretten. 

n Circulair polarisatiefilter II 
Polarisatiefilters verminderen reflecties aanzienlijk, waardoor u recht-
streeks door glas of wateroppervlakken kunt fotograferen en andere  
niet-metalen voorwerpen die licht reflecteren beter kunt vastleggen.  
Polarisatiefilters verwijderen ook het weerkaatste licht van damp en 
kleine stofdeeltjes in de lucht, waardoor blauwe luchten nog blauwer 
worden.

 

n Bajonetfilter: ultraviolet L37C 
Dit filter absorbeert ultraviolet licht en produceert heldere, contrastrijke 
beelden. De L37C heeft een meerlaagse coating die reflecties vermin-
dert. Kan ook worden gebruikt als lensbescherming. 

 

n Circulair insteekpolarisatiefilter
Dit filter, dat is ontworpen voor gebruik met teleobjectieven met een 
houder voor insteekfilters, vermindert de hoeveelheid weerkaatst licht en 
creëert een betere helderheid en kleur. Hierbij wordt het effect verminderd 
van zonlicht dat door waterdamp en stof in de lucht wordt weerkaatst. 
Polarisatiefilters maken ook het blauw in de lucht donkerder zonder dat 
dit van invloed is op het contrast, waardoor het onderwerp nog meer 
nadruk krijgt. Als u fotografeert in kleur, verwijdert dit filter kleurzwemen 
die worden veroorzaakt door weerkaatst licht. 

Filters/houders

De volgende objectieven kunnen niet worden gebruikt: 

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 

Er kan een lichte vignettering optreden als u fotografeert op oneindig of op kortere 
afstanden als het circulaire polarisatiefilter II wordt gebruikt met de volgende objectieven: 
NIKKOR 24mm f/2, NIKKOR 28mm f/2, PC NIKKOR 28mm f/3.5 met maximale shift,  
AF Zoom-NIKKOR 24-50mm f/3.3-4.5D, AF Zoom-NIKKOR 28-105mm f/3.5-4.5D IF

Zonnekappen verminderen de hoeveelheid invallend licht die leidt tot een 
afname van de beeldkwaliteit en beperken tevens beeldschaduwen en 
lichtvlekken. Ze kunnen ook worden gebruikt als lensbescherming. 
Er is een zonnekap verkrijgbaar voor elk type 
NIKKOR-objectief. Ze worden ingedeeld op 
basis van de bevestigingsmethode en het 
materiaal: HB (bajonet), HN (opschroef-
baar), HK (opsteekbaar), HS (opklikbaar) 
en HR (rubber opschroefbaar).

Zonnekappen

n Automatische tussenring PK-11A, 12, 13  
Deze tussenringen zijn bedoeld voor NIKKOR-objectieven met het AI-
systeem (automatische indexering van maximaal diafragma). Er zijn zeven 
verlengingsniveaus mogelijk als u deze ringen afzonderlijk of in combi-
natie gebruikt.

n Verloopring BR-3 
Deze verloopring zet de bajonetvatting van objectieven die achterste voren 
worden bevestigd om in de 52 mm-schroefdraad die wordt gebruikt voor 
filters en zonnekappen (zonnekappen met bajonetvatting van het type HB 
kunnen niet worden gebruikt). 

Tussenringen

n Macro-verloopring BR-2A/BR-5  
Deze verloopring wordt achterstevoren op het objectief geplaatst en kan 
rechtstreeks of met behulp van het balgapparaat worden bevestigd. 
Als u fotografeert met een reproductiemaatstaf groter dan 1x, presteert 
het objectief nog beter als u de ring omgekeerd op het objectief bevestigt. 
De BR-2A is compatibel met objectieven met een filtermaat van 52 mm, 
terwijl de BR-5 (samen met de 
BR-2A) compatibel is met 
objectieven met een filtermaat 
van 62 mm. 

* De belichtingsmeter kan niet worden gebruikt met camera’s zonder diafragmasimulator, 
zoals de F80 en F75. 

Objectiefnaam
Objectiefconstructie 
[groepen/elementen]

Minimale 
scherpstelafstand 

[m]

Maximale 
reproductieverhouding  

[x]

Maat voor filters/
voorzetlenzen 

[mm]

Zonnekap 
(optioneel)

Objectieftas 
(optioneel)

NIKKOR 50mm f/1.2 6 /7 0,5 1/7,9 52 HS-12/ HR-2 CL- 0915

NIKKOR 50mm f/1.4 6 /7 0,45 1/ 6,8 52 HS-9 / HR-1 CL- 0815

Micro-NIKKOR 55mm 
f/2.8 / automatische 
tussenring PK-13

5 / 6
0,25

( 0,225 )
1/2 (1) 52 HN-3 CL- 0915

Micro-NIKKOR 105mm 
f/2.8 / automatische 
tussenring PN-11

9 /10
0,41

( 0,37)
1/2 (1/ 0,88 ) 52 HS-14

CL-1018
(CL-38 )

BR-5BR-3BR-2 APK-11A PK-12 PK-13

* De kortste scherpstelafstand is de afstand tussen de filmvlakmarkering van de camera en het onderwerp.   
* Waarden tussen haakjes zijn van toepassing als de automatische tussenring PK-13 of PN-11 wordt gebruikt.
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NIKKOR, Nikon’s exclusieve objectiefmerk, staat bekend om zijn betrouwbaarheid, helderheid en toewijding aan de wensen van hartstochtelijke fotografen, 
waarbij er voortdurend naar wordt gestreefd de beste optiek ter wereld te bieden. Doordat Nikon zich houdt aan de strengste eisen en tests uitvoert in het 
laboratorium en in uiteenlopende opnameomstandigheden in de praktijk, ontwikkelt Nikon technologieën die ervoor zorgen dat NIKKOR-objectieven de 
beste keuze zijn voor elke type foto of film.

NIKKOR-TECHNOLOGIE

VR (vibratiereductie): corrigeert onscherpte en biedt een stabiel zoekerbeeld

NIKKOR’s systeem voor vibratiereductie helpt u scherpere, stabielere 
opnamen te maken door cameratrilling te corrigeren bij teleopnamen, 
onderwerpen met weinig licht en andere situaties waarin u uit de hand 
fotografeert en ook bij D-filmopnamen. Informatie over cameratrilling 
wordt gedetecteerd door de VR-sensor van het VR-objectief, dat voort-
durend in het objectief beweegt om de optische as van de beeldsensor 
van de camera uit te lijnen en zo onscherpte vermindert en het equivalent 
biedt van fotograferen met een sluitertijd die tot drie (met VR) of vier 
(met VRII) stops korter is.*
* Afhankelijk van de situatie en de fotograaf

NIKKOR’s Nano Crystal Coat vindt zijn oorsprong 
in Nikon’s werk op het gebied van technologie 
voor halfgeleiderfabricage. Deze anti-reflectie-
coating gebruikt een coating met een extra lage 
brekings index en met uiterst fijne kristallen 
 deeltjes van nanoformaat*. Deze gekristalliseerde 
deeltjes verwijderen reflecties binnen in het 
 objectief over het spectrum van zichtbare licht-
golven (380 tot 780 nm) op manieren die veel 
verder gaan dan conventionele systemen voor 
anti-reflectiecoating. Nano Crystal Coat verhelpt 
niet alleen beeldschaduwen die worden ver-
oorzaakt door rood licht, wat zeer moeilijk was 
voor oudere systemen. Het vermindert ook 
 effectief beeldschaduwen en lichtvlekken die 
 worden veroorzaakt door licht dat diagonaal 
in het objectief valt. Dit levert nog heldere 
beelden op. 

* Eén nanometer is gelijk aan één miljoenste millimeter.

VR-objectief

Beeldsensor

Bewegingsrichting

VR-mechanisme

SWM

(Vanaf links) Zonder coating, Nikon Super 
Integrated Coating, Nano Crystal Coat

VR aan
VR uit

Zonder coating

Invallend licht

Invallend licht

Weerkaatst licht

Weerkaatst licht

Conventionele meerlaagse
coating

Objectief

Objectief

Nano Crystal Coat

Nano Crystal Coat

Compact SWM

Nikon’s originele SWM (Silent Wave Motor) 
zet ’voortbewegende golven’ om in 
 omwentelingsenergie om zo de scherp-
steloptiek aan te sturen. De twee soorten 
SWM-objectieven (ringtype en compact 
type) zijn speciaal gekozen in overeen-
stemming met de specificaties en het 
ontwerp van elk objectief. Elk AF-S 
 NIKKOR-objectief met deze SWM’s 
 gebruikt een uiterst vloeiende, stille en 
comfortabele autofocus voor zowel 
 algemene opnamen als extreme situaties, 
zoals sport en wilde dieren. 

AF-S NIKKOR-objectief met SWM voor een stille 
autofocus

Nano Crystal Coat vermindert beeldschaduwen en 
lichtvlekken voor heldere beelden

l Ingebouwde onscherptecorrectie voor een scherper  
zoekerbeeld met dubbel algoritme
Nikon’s functie voor vibratiereductie (VR) is ingebouwd in het 
 objectief. In tegenstelling tot systemen in de camera beweegt de 
camerasensor bij VR niet, waardoor u een stabieler zoekerbeeld 
krijgt en onscherpte in de opname zelf wordt verminderd. Bij een 
helder beeld kunt u uw compo sitie gemakkelijker controleren en 
het scherpstelpunt nauwkeuriger instellen. Gedurende langere tijd 
door een zoeker met volledige onscherpte correctie kijken kan bij 
sommige fotografen een gevoel veroorzaken dat lijkt op wagen-
ziekte. Om dit te voorkomen heeft Nikon een exclusief algoritme 
ontwikkeld dat wordt gebruikt wanneer de ontspanknop half wordt 
in gedrukt. Dit eerste algoritme stelt de onscherptecorrectie op een 
iets lager niveau in dan normaal. Wanneer de ontspanknop volledig 
wordt ingedrukt, wordt een tweede algoritme ingeschakeld dat 
 tijdens de belichting een maximale correctie van cameratrilling 
 toepast voor scherpe beelden.

l Panningdetectie voor bewegende onderwerpen
Soms wilt u de beweging van een onderwerp benadrukken. Om dit 
effect maximaal te kunnen reproduceren, gebruikt Nikon een 
 functie voor panningdetectie dat de camerabeweging registreert 
en de onscherpte correctie automatisch regelt. Als u bijvoorbeeld 
horizontaal pant, wordt alleen verticale onscherpte gecorrigeerd.

l Actieve stand voor opnamen vanuit een bewegend voertuig
In de normale stand interpreteert Nikon’s VR-functie zowel lang-
zame als grote camerabewegingen alsof de fotograaf de compo-
sitie aanpast en wordt vervolgens de onscherptecorrectie 
 dienovereenkomstig aan gepast. Als u echter fotografeert vanaf 
een bewegend voertuig of een andere onstabiele positie, kan het 
objectief camerabewegingen of de bedoeling van een fotograaf 
soms verkeerd interpreteren. Kies in dat geval de actieve stand* 
voor een betere correctie, een stabieler zoekerbeeld en nog 
 stabielere opnamen.
* De actieve stand wordt gebruikt door bepaalde VR-objectieven.

l Optimalisatie in elk objectief
Stelt u zich een situatie voor waarbij een fotograaf op de hurken 
zit om extreme close-ups van een bloem te maken met een 
micro-ob jectief. Deze opnamesituatie verdient zijn eigen VR-para-
meters  en daarom heeft Nikon meer dan 10.000 testopnamen 
 gemaakt om unieke algoritmen voor elke type VR-objectief  te 
 verfijnen. Dit vormt nog een reden waarom het systeem voor 
 vibratiereductie is ingebouwd in het objectief.

Nikon was de eerste camerafabrikant ter 
wereld die ED-glas (extra lage dispersie) 
heeft ontwikkeld dat door het prisma 
veroorzaakte kleurverspreiding tot het 
minimum beperkt. Dit ED-glas met lage 
dispersie beschikt ook over afwijkende 
dispersiekenmerken zoals calciumfluoride-
kristallen, die het secundaire spectrum 
beperken. Voor objectieven met normaal 
optisch glas geldt dat hoe groter de brand-
puntsafstand is, hoe moeilijker het is om 
chromatische aberratie, die kleurranden 
veroorzaakt, te corrigeren. Nikon’s ED-glas, 
dat dit type chromatische aberratie effectief 
corrigeert, wordt gebruikt in een groot aantal 
NIKKOR-teleobjectieven voor een voor-
treffelijke beeldreproductie. Nikon heeft ook Super ED-glas ont-
wikkeld dat aberratie nog verder beperkt. De AF-S NIKKOR 200mm 
f/2G ED VRII bevat Super ED-glas.

Dit type lens gebruikt niet-sferische oppervlakken op een of beide 
 zijden van het glas om bepaalde soorten lensaberratie te elimineren. 
Deze asferische elementen  worden met name gebruikt om de ver-
tekening in groothoekobjectieven te corrigeren. Deze vertekeningen 
worden veroorzaakt door variaties in de vergroting van het beeld, af-
hankelijk van de afstand tot de optische as. Asferische lens elementen 
corrigeren deze vertekeningen door de brekingsindex voortdurend te 
wijzigen vanuit het midden van het objectief.
Sinds de jaren zestig hebben Nikon-technici ontwerptheorieën en 
lensverwerkingstechnieken ontwikkeld om de asferische lens te 
verfijnen. In 1968 was de OP Fisheye-NIKKOR 10mm f/5.6 het eerste 
verwisselbare objectief voor spiegelreflexcamera’s met asferische 
lenselementen. Sinds die tijd vormen asferische lenzen een belangrijk 
onderdeel van de NIKKOR-lenzenfamilie, waarbij elke nieuwe aan-
vulling op het assortiment een beter contrast, hogere resolutie en 
compacter ontwerp biedt.

Normaal glas

Secundair 
spectrum

ED-glas

Secundair 
spectrum

ED-glas vermindert effectief chromatische 
 aberratie bij een hoge vergroting

Asferische lens voor effectieve aberratiecorrectie

M/A-stand voor snel schakelen tussen AF en MF

Schakelaar/ring/hendel voor A-M-standA/M-stand (automatisch met  handinstellingsprioriteit)

Met een brekingsindex van meer dan 2,0 kan één HRI-lens effecten 
bieden die overeenkomen met die van meerdere elementen van 
 normaal glas en zowel beeldkromming als sferische aberratie 
 corrigeren. Daarom bieden HRI-lenzen uitstekende optische pres-
taties in een nog compactere behuizing.

In deze stand kunt u ook eenvoudig overschakelen 
van automatisch naar handmatig bij AF-gebruik. 
De gevoeligheid van de schakelaar is echter ge-
wijzigd, zodat de kans kleiner is dat u tijdens het 
 fotograferen onopzettelijk overschakelt naar hand-
matige scherpstelling.

In de M/A-stand kunt u eenvoudig aan een scherpstelring draaien 
om vrijwel zonder vertraging te schakelen tussen autofocus en hand-
matige scherpstelling. Hierdoor is het mogelijk naadloos over te 
schakelen naar nauwkeurige handmatige scherpstelling terwijl u 
door de zoeker kijkt.

Dankzij een ingebouwd mechanisme in de objectiefbehuizing is een 
vloe iende scherpstelling mogelijk in de handmatige scherpstelstand. 
Dit gebeurt op dezelfde manier die gebruikers al kennen van conven-
tionele objectieven met handmatige scherpstelling, namelijk door te 
draaien aan de scherpstelring.

HRI-lens (High Refractive Index of hoge brekingsindex)

n Nikon Super Integrated Coating
Nikon’s exclusieve meerlaagse lenscoating zorgt 
voor minder interne reflecties over een groter golf-
lengtebereik. Zelfs bij zoomobjectieven met een 
groot aantal glaselementen vermindert dit coating-
systeem effectief beeldschaduwen en lichtvlek-
ken die vaak optreden in situaties met tegenlicht, 
waardoor contrastrijke beelden met rijke grada-
ties worden verkregen. Dankzij een uitstekende 
kleurbalans en reproductievermogen zijn hoge 
optische prestaties mogelijk. Beeldschaduwen en 
licht vlekken die worden veroorzaakt door interne 
reflecties die eigen zijn aan digitale camera’s 
worden ook effectief beperkt. Dit coatingsysteem 
wordt toegepast op alle objectieven in het huidige 
NIKKOR-assortiment.

n D-signaal: doorgifte van afstandsinformatie
De D staat voor Distance (afstand). Informatie 
over de afstand tussen het onderwerp en de  
camera wordt verkregen via een intern coderings-
mechanisme dat is gekoppeld aan de scherpstel-
ring van het objectief. Deze informatie wordt ver-
volgens door gegeven aan de camera en gebruikt 
voor de zeer nauwkeurige belichtingsregeling van 
3D-Color-matrixmeting II/III en i-DDL uitgebalan-
ceerde invulflits. Elk AF-, AF-S-, PC- en PC-E-
objectief heeft een ingebouwd afstands signaal.

n G-type NIKKOR-objectieven 
Voor dit type objectief wordt het diafragma altijd 
geselecteerd op de camera aangezien het objec-
tief geen diafragmaring bevat. Deze objectieven 
gebruiken een D-signaal om informatie over de 
afstand tussen de camera en het onderwerp naar 
de camera door te geven.

n Afgerond diafragma
Als u fotografeert met een normaal diafragma, is 
de kans groot dat er wazige, veelhoekige vlekken 
verschijnen in foto’s van onderwerpen met een 
puntlichtbron, zoals straatlantaarns of nachtelijke 
feestverlichting. Een afgerond diafragma wordt 
verkregen door speciale lamellen te gebruiken en 
zorgt ervoor dat onscherpe elementen er mooi 
uitzien met een natuurlijke afgeronde vorm.

n Interne scherpstelling  
Bij deze scherpstelmethode zijn alle lensele-
menten verdeeld over een voorste, middelste en 
achterste groep, waarbij alleen de middelste groep 
beweegt tijdens het scherpstellen. 

n Rear Focusing  
Bij Nikon’s RF-systeem (Rear Focusing) zijn alle 
lenselementen verdeeld over lensgroepen en be-
weegt tijdens het scherpstellen alleen de achter-
ste lensgroep.

n Correctiesysteem voor korte afstand  
Het CRC-systeem (correctie voor korte afstand) 
is een van Nikon’s belangrijkste vernieuwingen op 
scherpstelgebied aangezien dit een uitstekende 
beeldkwaliteit produceert wanneer u fotografeert 
op korte afstanden, waardoor het scherpstelbereik 
toeneemt. Bij CRC zijn de lenselementen geconfigu-
reerd in een ontwerp met ’zwevende elementen’, 
waarbij elke lensgroep onafhankelijk van de rest 
beweegt om zo scherp te stellen.   

Gewoon diafragma Afgerond diafragma
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n NIKKOR-GROOTHOEKOBJECTIEVEN [p. 4-7]
AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED 9/14 — 109˚-61˚ 7 22-29 0,24 (0,22)*3 1/5 460 82,5 x 87 77 Opklikbaar HB-23 (meegeleverd) CL-1118 (meegeleverd)
AF-S DX ZOOM-NIKKOR 12-24mm f/4G IF-ED 7/11 — 99˚-61˚ 7 22 0,3 1/8,3 465 82,5 x 90 77 Opklikbaar HB-23 (meegeleverd) CL-S2 (optioneel)
AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED 11/14 114˚-84˚ 90˚-61˚ 9 22 0,28*6 1/6,7 970 98 x 131,5 — Opsteekbaar Ingebouwd CL-M3 (meegeleverd)
AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR 12/17 107˚-63˚ 83˚-44˚ 9 22 0,28 1/4 680 82,5 x 125 77 Opklikbaar HB-23 (meegeleverd) CL-1120 (meegeleverd)
AF-S ZOOM-NIKKOR 17-35mm f/2.8D IF-ED 10/13 104˚-62˚ 79˚-44˚ 9 22 0,28 1/4,6 745 82,5 x 106 77 Opklikbaar HB-23 (meegeleverd) CL-76 (meegeleverd)
AF ZOOM-NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED 8/11 100˚-62˚ 76˚-44˚ 7 22-32 0,33 1/6,7 370 82,5 x 82,5 77 Opklikbaar HB-23 (meegeleverd) CL-S2 (optioneel)

n NORMALE NIKKOR-ZOOMOBJECTIEVEN [p. 8-11]
AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR 11/17 — 83˚-18˚50' 7 22-36 0,38 1/4,6 485 72 x 85 67 Opklikbaar HB-39 (meegeleverd) CL-1015 (meegeleverd)
AF-S DX ZOOM-NIKKOR 17-55mm f/2.8G IF-ED 10/14 — 79˚-28˚50' 9 22 0,36*7 1/5 755 85,5 x 110,5 77 Opklikbaar HB-31 (meegeleverd) CL-1120 (meegeleverd)
AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR 8/11 — 76˚-28˚50' 7 22-36 0,28 1/3,2 265 73 x 79,5 52 Opklikbaar HB-45 (optioneel) CL-0815 (optioneel)
AF-S DX ZOOM-NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G ED II 5/7 — 76˚-28˚50' 7 22-38 0,28 1/3,2 205 70,5 x 74 52 Opklikbaar HB-45 (optioneel) CL-0815 (optioneel)*12

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR 11/15 — 76˚-15˚20' 7 22-38 0,45 1/5 420 76 x 89 67 Opklikbaar HB-32 (meegeleverd) CL-1018 (meegeleverd)
AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VRII 12/16 — 76˚-8˚ 7 22-36 0,5 1/4,5 565 77 x 96,5 72 Opklikbaar HB-35 (meegeleverd) CL-1018 (meegeleverd)
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR 14/19 — 76˚-5˚20' 9 22-32 0,45*8 1/3,2 830 83 x 120 77 Opklikbaar HB-58 (meegeleverd) CL-1120 (meegeleverd)
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED 11/15 84˚-34˚20' 61˚-22˚50' 9 22 0,38*9 1/3,7 900 83 x 133 77 Opklikbaar HB-40 (meegeleverd) CL-M3 (meegeleverd)
AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR 11/16 84˚-28˚30' 61˚-18˚50' 7 22-29 0,38 1/4,5 465 78 x 82 72 Opklikbaar HB-63 (meegeleverd) CL-1118 (meegeleverd)
AF ZOOM-NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF 11/15 84˚-28˚30' 61˚-18˚50' 9 22-32 0,5 (0,21)*5 1/5,9 (1/2)*5 545 78,5 x 82,5 72 Opklikbaar HB-25 (meegeleverd) CL-S2 (optioneel)
AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR 13/17 84˚-20˚20' 61˚-13˚20' 9 22 0,45 1/4,2 710 84 x 103,5 77 Opklikbaar HB-53 (meegeleverd) CL-1218 (meegeleverd)
AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR 14/19 75˚-8˚10' 53˚-5˚20' 9 22-38 0,5 1/3,2 800 83 x 114,5 77 Opklikbaar HB-50 (meegeleverd) CL-1120  (meegeleverd)

n NIKKOR-TELEZOOMOBJECTIEVEN [p. 12-15]
AF-S DX VR ZOOM-NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G IF-ED 11/15 — 28˚50'-8˚ 7 22-32 1,1 1/4,4 335 73 x 99,5 52 Opklikbaar HB-37 (meegeleverd) CL-0918 (meegeleverd)
AF-S DX ZOOM-NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED  (zwart, zilver) 9/13 — 28˚50'-8˚ 9 22-32 0,95 1/3,5 255 68 x 79 52 Opklikbaar HB-34 (meegeleverd) CL-0815 (meegeleverd)
AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR 11/17 — 28˚50'-5˚20' 9 22-29 1,4 1/3,6 530 76,5 x 123 58 Opklikbaar HB-57 (meegeleverd) CL-1020 (meegeleverd)
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VRII*10 16/21 34˚20'-12˚20' 22˚50'-8˚ 9 22 1,4 1/8,6 1540 (1460)*10 87 x 205,5 77 Opklikbaar HB-48 (meegeleverd) CL-M2 (meegeleverd)
AF-S VR ZOOM-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED 12/17 34˚20'-8˚10' 22˚50'-5˚20' 9 32-40 1,5 1/4 745 80 x 143,5 67 Opklikbaar HB-36 (meegeleverd) CL-1022 (meegeleverd)
AF ZOOM-NIKKOR 70-300mm f/4-5.6G  (zwart, zilver) 9/13 34˚20'-8˚10' 22˚50'-5˚20' 9 32-45 1,5 1/3,9 425 74 x 116,5 62 Opklikbaar HB-26 (meegeleverd) CL-S4 (optioneel)
AF ZOOM-NIKKOR 80-200mm f/2.8D ED*10 11/16 30˚10'-12˚20' 20˚-8˚ 9 22 1,8 (1,5)*4 1/7,1 (1/5,9)*4 1300 87 x 187 77 Opklikbaar HB-7 (optioneel) CL-43A (meegeleverd)
AF VR ZOOM-NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6D ED*10 11/17 30˚10'-6˚10' 20˚-4˚ 9 32-40 2,3 1/4,8 1360 (1210)*10 91 x 171 77 Opklikbaar HB-24 (meegeleverd) CL-M1 (meegeleverd)
AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VRII 17/24 12˚20'-6˚10' 8˚-4˚ 9 32 2 (1,95)*3 1/3,7 (1/3,6)*3 3275 124 x 365 52 Opklikbaar HK-30 (meegeleverd) CL-L2 (meegeleverd)

n  NIKKOR-OBJECTIEVEN MET VASTE BRANDPUNTSAFSTAND [p.16-21]
AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED 12/14 114˚ 90˚ 7 22 0,2 1/6,7 670 87 x 86,5 Gelatinefilter Opsteekbaar Ingebouwd CL-S2 (meegeleverd)
AF NIKKOR 20mm f/2.8D*13 9/12 94˚ 70˚ 7 22 0,25 1/8,3 270 69 x 42,5 62 Opklikbaar HB-4 (optioneel) CL-S2 (optioneel)
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED 10/12 84˚ 61˚ 9 16 0,25 1/5,6 620 83 x 88,5 77 Opklikbaar HB-51 (meegeleverd) CL-1118 (meegeleverd)
AF NIKKOR 24mm f/2.8D 9/9 84˚ 61˚ 7 22 0,3 1/8,9 270 64,5 x 46 52 Opklikbaar HN-1 (optioneel) CL-0715 (optioneel)
AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G 9/11 75˚ 53˚ 7 16 0,25 1/4,6 330 73 x 80,5 67 Opklikbaar HB-64 (meegeleverd) CL-0915 (meegeleverd)
AF NIKKOR 28mm f/2.8D 6/6 74˚ 53˚ 7 22 0,25 1/5,6 205 65 x 44,5 52 Opklikbaar HN-2 (optioneel) CL-0715 (optioneel)
AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G 6/8 — 44˚ 7 22 0,3 1/6,1 200 70 x 52,5 52 Opklikbaar HB-46 (meegeleverd) CL-0913 (meegeleverd)
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G 7/10 63˚ 44˚ 9 16 0,3 1/5 600 83 x 89,5 67 Opklikbaar HB-59 (meegeleverd) CL-1118 (meegeleverd)
AF NIKKOR 35mm f/2D 5/6 62˚ 44˚ 7 22 0,25 1/4,2 205 64,5 x 43,5 52 Opklikbaar HN-3 (optioneel) CL-0715 (optioneel)
AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G 7/8 46˚ 31˚30' 9 16 0,45 1/6,8 280 73,5 x 54 58 Opklikbaar HB-47 (meegeleverd) CL-1013 (meegeleverd)
AF NIKKOR 50mm f/1.4D 6/7 46˚ 31˚30' 7 16 0,45 1/6,8 230 64,5 x 42,5 52 Opklikbaar HR-2 (optioneel) CL-0715 (optioneel)
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G 6/7 47˚ 31˚30' 7 16 0,45 1/6,7 185 72 x 52,5 58 Opklikbaar HB-47 (meegeleverd) CL-1013 (meegeleverd)
AF NIKKOR 50mm f/1.8D 5/6 46˚ 31˚30' 7 22 0,45 1/6,6 155 63,5 x 39 52 Opklikbaar HR-2 (optioneel) CL-0715 (optioneel)
AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G 9/10 28˚30' 18˚50' 9 16 0,85 1/8,3 595 86,5 x 84 77 Opklikbaar HB-55 (meegeleverd) CL-1118 (meegeleverd)
AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G 9/9 28˚30' 18˚50' 7 16 0,8 1/8,1 350 80 x 73 67 Opklikbaar HB-62 (meegeleverd) CL-1015 (meegeleverd
AF NIKKOR 85mm f/1.8D 6/6 28˚30' 18˚50' 9 16 0,85 1/9,2 380 71,5 x 58,5 62 Opklikbaar HN-23 (meegeleverd) CL-0815 (optioneel)
AF DC-NIKKOR 105mm f/2D 6/6 23˚20' 15˚20' 9 16 0,9 1/7,7 640 79 x 111 72 Opklikbaar Ingebouwd CL-38 (optioneel)
AF DC-NIKKOR 135mm f/2D 6/7 18˚ 12˚ 9 16 1,1 1/7,1 815 79 x 120 72 Opklikbaar Ingebouwd CL-38 (optioneel)
AF NIKKOR 180mm f/2.8D IF-ED 6/8 13˚40' 9˚ 9 22 1,5 1/6,6 760 78,5 x 144 72 Opklikbaar Ingebouwd CL-38 (meegeleverd)
AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VRII*10 9/13 12˚20' 8˚ 9 22 1,9 1/8,1 2930 124 x 203,5 52 Opsteekbaar HK-31 (meegeleverd) CL-L1 (meegeleverd)
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VRII*10 8/11 8˚10' 5˚20' 9 22 2,3 (2,2)*3 1/6,4 (1/6,1)*3 2900 124 x 267,5 52 Opsteekbaar HK-30 (meegeleverd) CL-L1 (meegeleverd)
AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED  (zwart, lichtgrijs)*10 6/10 8˚10' 5˚20' 9 32 1,45 1/3,7 1440 (1300)*11w 90 x 222,5 77 Opklikbaar Ingebouwd CL-M2 (meegeleverd)
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR*10 11/14 6˚10' 4˚ 9 22 2,9 (2,8)*3 1/6,3 (1/6,1)*3 4620 159,5 x 368 52 Opsteekbaar HK-33 (meegeleverd) CT-404 (meegeleverd)
AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR*10 11/14 5˚ 3˚10' 9 22 4,0 (3,85)*3 1/6,9 (1/6,6)*3 3880 139,5 x 391 52 Opsteekbaar HK-34 (meegeleverd) CT-504 (meegeleverd)
AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR*10 12/15 4˚10' 2˚40' 9 22 5,0 (4,8)*3 1/7,4 (1/7,1)*3 5060 166 x 445 52 Opsteekbaar HK-35 (meegeleverd) CT-607 (meegeleverd)

n SPECIALE NIKKOR-OBJECTIEVEN [p. 22-25]
AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5mm f/2.8G ED*13 7/10 — 180˚ 7 22 0,14 1/5 305 63 x 62,5 Gelatinefilter Opsteekbaar Ingebouwd CL-0715 (meegeleverd)
AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D*13 5/8 180˚ 107˚ 7 22 0,25 1/10 290 63 x 57 Bevestiging op achterzijde Opsteekbaar Ingebouwd CL-0715 (optioneel)
AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G 7/9 — 38˚50' 7 22 0,163 1 235 68,5 x 64,5 52 Opklikbaar HB-61 (meegeleverd) CL-0915 (meegeleverd)
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED 9/12 39˚40' 26˚30' 9 32 0,185 1 425 73 x 89 62 Opklikbaar HB-42 (meegeleverd) CL-1018 (meegeleverd)
AF Micro-NIKKOR 60mm f/2.8D*13 7/8 39˚40' 26˚30' 7 32 0,219 1 440 70 x 74,5 62 Opklikbaar HN-22 (optioneel) CL-0815 (optioneel)
AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR 10/14 — 18˚50' 9 32 0,286 1 355 73 x 98,5 52 Opklikbaar HB-37 (meegeleverd) CL-1018 (meegeleverd)
AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED 12/14 23˚20' 15˚20' 9 32 0,314 1 750 83 x 116 62 Opklikbaar HB-38 (meegeleverd) CL-1020 (meegeleverd)
AF Micro-NIKKOR 200mm f/4D IF-ED*10*13 8/13 12˚20' 8˚ 9 32 0,5 1 1190 76 x 193 62 Opklikbaar HN-30 (optioneel) CL-45 (meegeleverd)
PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED*14 10/13 84˚ 61˚ 9 32 0,21 1/2,7 730 82,5 x 108 77 Opklikbaar HB-41 (meegeleverd) CL-1120 (meegeleverd)
PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED*13*14 8/9 51˚ 34˚50' 9 32 0,253 1/2 740 82,5 x 112 77 Opklikbaar HB-43 (meegeleverd) CL-1120 (meegeleverd)
PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D*13*14 5/6 28˚30' 18˚50' 9 32 0,39 1/2 635 83,5 x 107 77 Opklikbaar HB-22 (meegeleverd) CL-1120 (meegeleverd)
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 SPECIFICATIES

*1 De kortste scherpstelafstand is de 
afstand tussen de filmvlakmarkering van 
de camera en het onderwerp.

*2 De namen van zonnekappen geven 
het type aan: HB (bajonet), HN 
(opschroefbaar), HK (opsteekbaar), 
HS (opklikbaar) en HR (rubber 
opschroefbaar).

*3 Getal tussen ( ) geldt voor MF.
*4 Getal tussen ( ) geldt voor macro-

instelling.
*5 Getal tussen ( ) geldt voor macro-

instelling bij 85 mm-tele.
*6 Indien tussen 18 en 24 mm.
*7 Op 35 mm.
*8 Op 300 mm.
*9 Indien tussen 35 en 50 mm.
*10 Statiefbevestigingsring wordt 

meegeleverd.
*11 Getal tussen ( ) is het gewicht zonder 

statiefbevestigingsring.
*12 Gebruik de CL-0715 als u de zonnekap 

HB-33 gebruikt.
*13 Correctiesysteem voor korte afstand 

(CRC)
*14 Het gebruik van shift en/of tilt kan in 

bepaalde omstandigheden vignettering 
veroorzaken.

 

Bij gebruik van de D5100, D5000, D3200, 
D3100, D3000, D60 en D40serie is 
autofocus alleen mogelijk met AFS of 
AFIobjectieven met een ingebouwde 
motor.
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