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ij de keuze van een fotografische uitrusting is de belang-
rijkste beslissing aar een fotograaf voor komt te staan

aarschijnlijk het objectievensysteem aarmee hij il 
erken. oor de meeste professionele fotografen is deze

keus eenvoudig: Nikkor. aarom? Omdat Nikkor-objectieven
onge venaard zijn in helderheid, contrast, scherpte, scherpstel-
precisie, assortiment en betrou baarheid.

Daar zijn vele redenen voor aan te geven: niet in de laat-

ste plaats Nikon's betrokkenheid bij de k aliteitsbe aking van elk
aspect van de objectieffabricage. Door uitsluitend de beste basis-
materialen te selecteren en gebruik te maken van de meest geavan-
ceerde ver erkings- en ont erptechnieken, is Nikon in staat de
precisie-lenselementen te vervaardigen die u helpen foto s van
absolute topk aliteit te maken.

Deze compromisloze keuze voor ultrahightech productie-
methoden erkt door in het prestatieniveau. Elk Nikkor-objectief 

Nikkor-objectieven Superieure prestaties, absolute

Makkelijk mee te
nemen en veelzijdig
voor elk soort foto
graaf, van beginner tot
professional.

Groothoek AF
Nikkors, Nikkors, aar
onder de  ishe e
Nikkor, bieden een enorme
scherptediepte en een
hoge lichtsterkte, ideaal
voor fotojournalistiek en
reisfotografie. 
De standaard AF
Nikkors leveren een
natuurlijk perspectief, at
voor allerlei toepassingen
goed van pas komt, van
landschappen tot candid
opnamen.

AF Nikkor-tele-objectieven,
aaronder de AF DC-Nikkors, 

AF-S Nikkors en AF-S en AF-I
teleconverters, ijn ideaal voor
pakkende sport , natuur  en portret
opnamen en alles at daartussen ligt.

 Nikkors bieden een creatieve
scherptecontrole voor buitenge one
portretopnamen.

AFZoom
Nikkor objectie en

DXNikkor objectie en

AFNikkor
Tele
objectie en

Fisheye
roothoek en
standaardAFNikkor
objectie enp.

p.

p.

p.
 Nikkors ijn 

speciaal ont ikkeld voor
gebruik met Nikon's
DX-formaat digitale

reflexcamera s en bieden
digitale fotografen 

ongekende creatieve
gebruiksmogelijkheden.

0511152_Nikkor_N   24-02-2006  16:53  Pagina 2



Accessoires

3

es, absolute precisie en totale betrou baarheid
is ont orpen om naadloos samen te erken met Nikon reflex-
camera s voor een prestatieniveau zonder eerga. Dit ordt het
duidelijkst ge llustreerd door de legendarische Nikon F-vatting:
zelfs de meest geavanceerde Nikkor-objectieven zijn gebaseerd
op deze standaard, die al decennia lang overtuigt met zijn
betrou baarheid en consistentie. Dit ont erp zorgt er tevens voor
dat anneer ij nieu e revolutionaire camera s introduceren,
zoals de F6, F5 en de D2-serie met functies als 3D-kleurenmatrix-

meting en i-DDL uitgebalanceerde invulflits, u er zeker van bent dat
u uit een groot aantal objectieven kunt kiezen, zodat deze voor-
delen orden benut. 

Hebt u eenmaal ervaren hoe comfortabel de Nikon-Nikkor-
combinatie erkt, dan is de kans groot dat u doet at de meeste
professionele fotografen ter ereld doen: als u een
objectief pakt, is het een Nikkor.

en veelzijdige en
unieke collectie objec
tieven met handmatige
scherpstelling, van ultra
groothoek tot de eflex
Nikkor objectieven. 

oor absolute helderheid
en scherpte in details voor
close up opnamen.

p.

p.

anbevolen uitrustingscombinaties en
accessoires voor Nikkor objectieven.

Objectie enmet
a a scher stellin

p.

AFMicro
PCMicro
Nikkor objectie en

ard
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n  begon Nikon objectieven te produceren onder de naam Nikkor. indsdien erden
er ereld ijd meer dan  miljoen objectieven verkocht. oor de jaren heen heeft on e niet
aflatende toe ijding aan k aliteit en innovatie geresulteerd in vele doorbraken in de foto
grafische industrie. n  introduceerde Nikon bijvoorbeeld de Nikkor uto  mm f . ,

een objectief dat as uitgerust met het door Nikon ont orpen lose ange orrection (CRC)
systeem, ter ijl de productie van asferische lenzen erd gestart in . ovendien ont ik
kelde Nikon het ED-glas (Extra-lo  Dispersion), dat in  voor het eerst erd toegepast
in het  mm f .   Nikkor teleobjectief en dat nu in vele andere Nikkors ordt gebruikt. 
n  produceerde Nikon het eerste oomobjectief voor macrofotografie ter ereld  de AF
Zoom-Micro  mm f . .  .

it ijn slechts enkele van de vele mijlpalen in objectiefont erp die Nikon s positie als 
s erelds meest toonaangevende fabrikant van professionele fotografische producten illustreren.
ierna vindt u inhoudelijke technische informatie, die verduidelijkt aarom Nikkor-

objectieven hun superieure prestaties leveren en daarom ideaal aansluiten 
op u  Nikon spiegelreflexcamera.

Waar het allemaal begint 
de Nikon glasfabriek
Om de beste lenselementen te
kunnen maken, moet je begin-
nen met het beste optische
glas.  Nikon verzekert zich hier-
van door iets te doen wat
slechts een paar fabrikanten
kunnen: in een eigen fabriek
zelf het glas maken voor vrijwel
alle Nikkor-objectieven. 
Dit betekent dat onze objectief-
ontwerpers kunnen kiezen uit
meer dan 200 glassoorten, een
uitzonderlijk grote variëteit
waaruit voor elke eis het juiste
type optisch glas kan worden
geselecteerd.

Mochten voor deze eisen
bovendien leiden lenskarakte-
ristieken nodig zijn die nog niet
beschikbaar zijn, dan gaan de
glastechnici aan het werk om
een oplossing te creëren, wat

vaak resulteert in de ontwikke-
ling van nieuwe glassoorten. Dit
is precies hoe Nikon in 1972 het
Extra-low Dispersion (ED) glas
ontwikkelde, namelijk om tege-
moet te komen aan de eisen
voor de supertele-Nikkors.
Objectiefconstructie
De onvergelijkbare perfectie
van Nikkor-lenselementen wordt
geëvenaard door de construc-
tie die ze herbergt. Alleen de
beste materialen worden
gebruikt voor de mechanische
constructie van de objectieven.
Hoogwaardige metaallegerin-
gen en polycarbonaten worden
toegepast voor de schroefdra-
den van een groot aantal objec-
tieven. Binnen- en buitendra-
den worden met maximale pre-
cisie vervaardigd, wat resulteert
in de soepele beweging die elk
Nikkor-objectief karakteriseert.

De objectiefvatting is eveneens
uit dit soort materialen samen-
gesteld.
Computers en objectief-
ont erp
De Nikon-ontwerpers maken
gebruik van de modernste
computersystemen en door
Nikon zelf ontwikkelde software
voor het berekenen van het
optische ontwerp voor de
objectieven. Door deze infor-
matie te combineren met de in
jaren opgebouwde ervaring
creëren ze de beste objectie-
ven voor reflexcamera’s die ver-
krijgbaar zijn. Computeronder-
steunde simulatie wordt even-
eens gebruikt om zeker te zijn
van een maximale precisie in
de optische en mechanische
onderdelen van elk objectief en
van de kwaliteit van het totale
productieproces van objectie-

I
Een geschiedenis van buitenge one prestaties — Nikkor-objectieven

Optisch ontwerp met de computer Inspe
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ven. Op deze manier kunnen
computers mogelijke probleem
herkennen, wat leidt tot een
algehele optimalisatie van het
objectiefontwerp en zorgt voor
superieure prestaties van het
eindproduct.
Elektronica  micro-
computerinnovatie voor
exacte prestaties
De recente vorderingen in de
computerindustrie spelen een
integrale rol in zowel de bouw
als het ontwerp van Nikkor-
objectieven. Naast de superieu-
re optiek bevat elk AF Nikkor-
objectief ook een ingebouwde
microcomputer. Deze micro-
computer werkt samen met het
computersysteem van de Nikon

AF-camera en verstrekt gege-
vens die worden gebruikt voor
een snelle autofocus, matrix-
belichtingsmeting, uitgebalan-
ceerde invulflits en andere
prestatieverhogende Nikon-
innovaties. Alleen Nikkor-objec-
tieven zijn ontwikkeld voor
hedendaagse en toekomstige
Nikon-reflexcamera’s, geba-
seerd op informatie en inzichten
die uitsluitend beschikbaar zijn
binnen Nikon, met inbegrip van
autofocusparameters.
Geen enkele andere objectie-
venfabrikant kan een dergelijke
zekerheid bieden.
De Nikon F-objectief-
vatting  een traditie 
van continu teit en voor-

aartse compatibiliteit
Het debuut van de oorspronke-
lijke Nikon F-camera vormde

tevens de introductie van wat
misschien wel net de belang-
rijkste technologische vernieu-
wing is: de Nikon F-objectiefvat-
ting. Dankzij deze bajonetvat-
ting weet u zeker dat uw Nikon-
camera compatibel is met de
meeste Nikkor-objectieven en
dat uw Nikon-uitrusting aansluit
op toekomstige ontwikkelingen.

Bovendien presteert de
Nikon F-vatting iets dat geen
ander ontwerp biedt, namelijk
compatibiliteit met beide soor-
ten objectiefaandrijfsystemen:
de traditionele mechanische
AF-koppeling voor groothoek-
en standaardzoomobjectieven,
en Nikon's exclusieve SWM-
systeem (Silent Wave Motor)

dat in de meest geavanceerde
supertele-Nikkors wordt toege-
past. Dit is slechts één voor-
beeld waarom de Nikon F-vat-
ting een integraal deel blijft van
Nikon's uitgangspunten voor
camera-ontwikkeling.
etrou baarheid 

objectieven voor gebruik
onder de moeilijkste
omstandigheden
Elk Nikkor-objectief is gemaakt
om te voldoen aan de strengste
eisen van de industrie. 
Het optische glas wordt nauw-
gezet onderzocht om er zeker
van te zijn dat het vrij is van
onvolkomenheden, waarna het
opnieuw wordt gesmolten,
gegoten, geslepen, gepolijst en
gecoat tot een van ’s werelds
beste lenselementen. Nadat ze
uitermate nauwkeurig in de vat-

ting zijn gemonteerd, onder-
gaan de lenselementen en lens-
groepen een reeks tests en
onderzoeken, waaronder analy-
se van vibratie- en temperatuur-
weerstand. Een van die tests
betreft de Optical Transfer
Function (OTF) van het objec-
tief, waarbij het oplossend ver-
mogen en het contrast van het
objectief worden beoordeeld.
Voor de uitvoering van deze
test ontwikkelde Nikon de
exclusieve Nikon OTF Analyser
(NOA).

In aanvulling op deze stren-
ge tests garanderen Nikon-
technici de prestaties van het
eindproduct door elk detail van
elk geproduceerd objectief te

controleren. Ze staan in voor de
mechanische constructie, de
elektronica, de AF-instelling, de
zoom- en diafragmamechanis-
men en het oplossend vermo-
gen van het objectief. Dit alles
zorgt ervoor dat het objectief
doet wat het moet doen: de uit-
muntende optische prestaties
en betrouwbaarheid leveren die
Nikkor-objectieven overal ter
wereld tot de eerste keuze van
professionals maken.

Coaten van de lenzen Afregelen van de optische as Controle van het oplossend
vermogen

Inspectie van glasstukken

Grondstoffen voor
optisch glas
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ED-glas  een essen
tieel element van e

Nikkor tele objectieven
Nikon ontwikkelde het ED
(Extra-low Dispersion) glas
om de productie mogelijk
te maken van objectieven
die een superieure scherp-
te en kleurcorrectie bieden

door de chromatische aberratie te
minimaliseren.

Eenvoudig gezegd, is chromati-
sche aberratie een soort beeld- en
kleurverstrooiing die optreedt wan-
neer lichtstralen met verschillende
golflengten door optisch glas vallen.
In het verleden waren voor het corri-
geren van dit probleem bij tele-
objectieven speciale optische ele-

menten met afwijkende verstrooi-
ingskarakteristieken nodig, met
name calciumfluorietkristallen.
Fluoriet barst echter makkelijk en is
gevoelig voor temperatuurschom-
melingen die de scherpstelling 
kunnen beïnvloeden doordat de 
brekingsindex verandert.

Daarom staken de Nikon-ont-
werpers en -ingenieurs de koppen
bij elkaar en ontwikkelden ze het
ED-glas, dat alle benodigde voorde-
len biedt, maar niet de nadelen van
calciumfluoriet. Met deze innovatie
ontwikkelde Nikon verschillende
soorten ED-glas, geschikt voor
diverse soorten objectieven.

Ze leveren een verbluffende
scherpte en contrast, zelfs bij het
grootste diafragma. Zo vormen de

Nikkor ED-objectieven een perfect
voorbeeld van Nikon's superioriteit
in optische innovaties en prestaties.

Nikon Super
Integrated Coating

voor uitzonderlijke prestaties
Om de prestaties van de optische
objectiefelementen te verbeteren
past Nikon een exclusieve meer-
laags coating toe die interne reflec-
ties ('ghost') en overstraling ('flare')
verminderen tot een verwaarloos-
baar niveau. 

Nikon Super Integrated Coating
verwezenlijkt een aantal doelstellin-
gen, waaronder de beperking van
reflecties in een breder golflengtege-
bied en een superieure kleurbalans
en -reproductie, zelfs met Zoom-

Nikkors met een groot aantal lens-
elementen. De coating is ook effec-
tief voor het minimaliseren van ghost
en flare, die het gevolg zijn van inter-
ne reflecties van de beeldsensors
van Nikon digitale reflexcamera's. 

Nikon's meerlaags coating is
bovendien geheel afgestemd op het
ontwerp van elk individueel lensele-
ment. Het aantal coatinglagen dat
op elk lenselement wordt aange-
bracht, wordt zorgvuldig berekend
op basis van het lenstype en de
gebruikte glassoort, waarbij er
tevens voor wordt gezorgd dat de
karakteristieke uniforme kleurbalans
van Nikkor-objectieven behouden
blijft. Dit resulteert in objectieven die
aan veel hogere standaards voldoen
dan de rest van de industrie. 

Nano Crystal Coat 
Nano Crystal Coat is een

reflectiewerende coating die zijn oor-
sprong vindt in de ontwikkeling van

NSR (Nikon Step and Repeat) appa-
ratuur voor de fabricage van halfge-
leiders. Hierdoor worden interne
reflecties van lenselementen over
een groot golflengtegebied vrijwel
geheel geëlimineerd en worden met
name interne reflecties ('ghost') en
overstraling ('flare'), die kenmerkend
zijn voor ultragroothoekobjectieven,
effectief verminderd. Nano Crystal
Coat maakt gebruik van meerdere
lagen van Nikon's hoogwaardige
coating met extra lage brekingsin-
dex, die is opgebouwd uit zeer fijne
kristaldeeltjes van nanogrootte (één
nanometer is gelijk aan een miljoen-
ste millimeter). Nikon kan er trots op
zijn dat ze de eerste zijn die deze
coatingtechnologie toepast op een

breed scala van lenselementen die
in diverse optische consumenten-
producten worden gebruikt.

Asferische lens-
elementen

In 1968 introduceerde Nikon het
eerste objectief met asferische lens-
elementen. Wat maakt deze lenzen
zo speciaal? Asferische lenzen zor-
gen ervoor dat coma en andere
lensfouten vrijwel volledig worden
geëlimineerd, ook bij het grootste
diafragma. Ze zijn met name bruik-
baar bij correctie van vertekening bij
groothoekobjectieven.
Daarnaast maken asferische lenzen
lichtere en kleinere objectiefontwer-
pen mogelijk.

Nikon past drie soorten asfe-
rische lenselementen toe. Met hoge
precisie geslepen asferische lensele-
menten vormen de top op het
gebied van lensvervaardiging, waar-
voor uiterst strenge productiestan-

daards gelden. Hybride lenzen
bestaan uit een laag speciaal plastic,
geperst op optisch glas. Asferische
lenzen van gegoten glas worden
vervaardigd door een uniek soort
optisch glas te modelleren, waarbij
een speciale giettechniek voor
metaal wordt gebruikt. 

Close-Range
Correction-systeem 

Het Close-Range Correction (CRC)
systeem is een van Nikon's belang-
rijkste innovaties op scherpstelge-
bied. Het zorgt voor een superieure
beeldkwaliteit over het volledige
scherpstelbereik, dus ook op de
kortere afstanden, en het vergroot
bovendien het scherpstelbereik.

Bij CRC zijn de lenselementen

gegroepeerd in een ontwerp met
‘zwevende elementen’ waarbij elke
lensgroep voor de scherpstelling
onafhankelijk beweegt. Dit zorgt
voor superieure lensprestaties, zelfs
op kortste scherpstelafstanden.

Het CRC-systeem wordt ge-
bruikt voor Nikkor fisheye-, groot-
hoek-, micro- en enkele tele-objec-
tieven.

Interne scherpstelling
(IF)

Stelt u zich eens voor dat u kunt
scherpstellen zonder dat de afme-
tingen van het objectief veranderen.
Dat is mogelijk dankzij Nikon's IF
(Internal Focusing) technologie. Alle
interne bewegingen van optische
elementen vinden binnen in het
objectief plaats. Daardoor is een
compactere, lichtere constructie
mogelijk, evenals een kortere
scherpstelafstand. Doordat de lens-
groep die moet worden verplaatst

Ont orpen om de beste objectieven ter ereld te zijn

Asferische lenselementen

ED-glas

Secundair spectrum

Normaal glas ED-glas
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veel kleiner en lichter is dan bij tradi-
tionele scherpstelling, wordt er ook
sneller scherpgesteld. Het IF-sys-
teem wordt toegepast in de meeste
Nikkor-tele-objectieven en in diverse
Nikkor-zoomobjectieven.

Rear Focusing (RF) 
Bij Nikon's Rear Focusing

(RF) systeem zijn de lenselementen
verdeeld in verschillende groepen,
waarbij alleen de achterste groep
wordt verplaatst om scherp te stel-
len. Hierdoor kan er soepeler en
sneller worden scherpgesteld.

AF DC-Nikkor-objectie-
ven  unieke Nikkors

voor unieke portretten
AF DC-Nikkors zijn uitgerust met
Nikon's exclusieve Defocus-image

Control-technologie. Daarmee kun-
nen fotografen de mate van sferi-
sche aberratie in de voor- of achter-
grond regelen door aan de DC-ring
van het objectief te draaien. Zo kan
een onscherpte worden gecreëerd
die ideaal is voor portretfotografie.
Geen enkel ander objectief ter
wereld biedt deze speciale techniek.

Afstandsinformatie
D-type en G-type Nikkors

geven informatie over de afstand
tussen de camera en het onderwerp
door aan AF-camerabody’s van
Nikon. Hierdoor kunnen geavan-
ceerde technieken worden toege-
past, zoals 3D-matrixmeting en 3D
multi-sensor uitgebalanceerde in-
vulflits.
Opmerking: D-type en G-type Nikkors
geven afstandinformatie door aan de vol-
gende camera’s: automatische belich-
tingsregeling: F6, F5, F100, F90X, F80,
F75, F70, F65, F60, F55, F50, PRONEA
S, PRONEA 600i, D2-serie, D1-serie,
D200, D100, D70s/D70 en D50.

Flitssturing: F6, F5, F100, F90X, F80,
F75, F70, D2-serie, D1-serie, D200,
D100, D70s/D70 en D50.

Silent Wave Motor
Nikon's AF-S technologie

is nog een andere reden waarom
professionele fotografen zo graag
met Nikkor-tele-objectieven werken.
AF-S Nikkors zijn voorzien van
Nikon's SWM die voortbewegende
golven omzet in een draaiende ener-
gie om het objectief scherp te stel-
len. Hierdoor is zeer snelle auto-
focus mogelijk, die bovendien zeer
stil en soepel werkt. 

M/A-systeem
AF-S Nikkors zijn voorzien

van Nikon's exclusieve M/A-sys-
teem, dat het mogelijk maakt om

vrijwel zonder vertraging over te
schakelen van autofocus op hand-
matige scherpstelling, ook bij
gebruik van AF Servo en ongeacht
de gebruikte 

Vibratiereductie (VR)
Dit innovatieve VR-systeem

minimaliseert onscherpte die ont-
staat als gevolg van cameratrillingen
en biedt het equivalent van fotogra-
feren met sluitertijden die drie stops
(achtmaal) sneller zijn.* Daardoor is
het mogelijk in de schemering, 
’s nachts en zelfs in slecht verlichte
ruimten binnenshuis uit de hand te
fotograferen. Het VR-systeem van
het objectief detecteert daarnaast
automatisch wanneer de fotograaf
de camera meebeweegt met een
bewegend onderwerp zonder dat
daarvoor een speciale stand is 
vereist.

* Zoals werd vastgesteld tijdens pres-
tatietests van Nikon

DX
Nikkor

De compacte
en lichte D
Nikkor-objec-
tieven hebben
een kleinere
beeldcirkel en
zijn speciaal ontwikkeld en geopti-
maliseerd voor gebruik op digitale
reflexcamera’s uit de D1- en 
D2-serie en de D200, D100,
D70s/D70 en D50. Het zijn ideale
objectieven voor landschapsfoto-
grafen en anderen die veel over-
zichtsopnamen met hun D -for-
maat digitale reflexcamera van
Nikon willen maken.

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

Asferische lens

: Optisch pad van een normale
lens

: Optisch pad van een asferische
lens

VR-lenseenheid

Tandwiel voor zoommechanisme

SWM

CRC (AF 24 mm f/2.8D)

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

RF (AF DC 135 mm f/2D)

Scherpstel-lensgroepen
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e D  Nikkor-serie is de
nieuwste aanvulling op
Nikon's topklasse objectie-

venassortiment en werd ontwik-
keld om tegemoet te komen aan
de vraag van professionele en
gevorderde amateur-gebruikers
van digitale reflexcamera’s naar
objectieven met hogere opti-
sche prestaties. De populariteit
van Nikon's digitale reflexcame-
ra’s blijft toenemen en Nikon
reageerde hierop met het soort
innovatie dat je kunt verwachten
van een wereldleider op het ge-
bied van optische technologie.

ikon ontwikkelde de D
Nikkor-serie, waarmee gebrui-
kers van Nikon D -formaat digi-
tale reflexcamera’s extra ruimte
in het groothoekbereik krijgen.
Als bijvoorbeeld een 14 mm
groothoekobjectief voor klein-
beeldformaat op een digitale
reflexcamera wordt geplaatst,
ontstaat er een beeldhoek die
equivalent is aan die van een 21
mm objectief. Een deel van de
grote beeldhoek wordt dus niet
benut. D  Nikkors, de eerste
verwisselbare objectieven die
special zijn ontwikkeld voor
Nikon DX-formaat digitale
reflexcamera’s, geven gebrui-
kers extra groothoekmogelijk-
heden in een compact en licht
ontwerp. 

ikon biedt zeven D
Nikkor-objectieven - diverse
Zoom-Nikkor-objectieven en de
10,5 mm Fisheye - waarmee
een groot opnamebereik wordt
gedekt. In aanvulling op objec-
tieven met een populair zoom-
bereik omvat het assortiment
ook de nieuwste zoomobjec-
tieven met een telebereik tot
200 mm (kleinbeeldequivalent
met 300 mm). Het nieuwste 18-
200 mm objectief biedt een ver-
bluffend bereik van 11x zoom.

D
DX Nikkors – onder-
scheidende eigenschappen

DXNikkor objectie en

Opmerking: et e rui  van D  i or
o e tieven op lein eeld
amera s o   amera s
ordt niet aan evolen
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Beeldvullend fisheye-objectief, exclusief
voor gebruik op Nikon DX-formaat 
digitale reflexcamera’s
• Beeldvullende fisheye-opnamen met een

beeldhoek van 180° (diagonaal)
• Elementen van ED-glas
• Scherpstelling tot op 0,14 m

ectiefconstructie: 10 elementen in 
7 groepen ortste scherpstelafstand: 0,14 cm
eeldhoek met Nikon DX formaat: kleinbeeld-

equivalent met 16 mm iltermaat: 27 mm 
(montage aan de achterzijde)
onnekap: ngebou d
fmetingen: 63 x 62,5 mm
e icht: 305 gram

AF DX Fisheye-Nikkor 10,5 mm f/2.8G ED* e d s C

Ultragroothoekzoomobjectief voor
exclusief gebruik met Nikon 
DX-formaat digitale reflexcamera's
• Asferische lenzen en ED-glaselementen
• Ingebouwde SWM voor een zeer snelle

en stille werking
• M/A-functie voor snelle omschakeling

tussen autofocus en handmatige scherp-
stelling

• Licht en compact ontwerp

Groothoekzoomobjectief voor exclusief
gebruik met Nikon DX-formaat digitale
reflexcamera's
• Asferische lenzen en ED-glaselementen
• Ingebouwde SWM voor een zeer snelle en

stille werking
• M/A-functie voor snelle omschakeling 

tussen autofocus en handmatige 
scherpstelling

• Licht en compact ontwerp

: Elementen van ED las
: s eris he lenselementen

ectiefconstructie: 11 elementen in 
7 groepen

ortste scherpstelafstand: 0,3 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: kleinbeeld-

equivalent met 18-36 mm iltermaat: 77 mm
onnekap:  (meegeleverd)
fmetingen: 82,5 x 90 mm
e icht: 465 gram

ectiefconstructie: 14 elementen in 
10 groepen

ortste scherpstelafstand: 0,36 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: klein-

beeldequivalent met 25,5-82,5 mm
iltermaat: 77 mm
onnekap: HB-31 (meegeleverd)
fmetingen: 85,5 x 110,5 mm
e icht: 755 gram

AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24 mm f/4G IF-ED* (2,0x)e a i d S M s C

9

AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED* (3,2x) e a i d S M s C

Een Type G Nikkor heeft geen diafragmaring  het diafragma moet op de camera worden geselecteerd.*

Betaalbaar groothoekzoomobjectief
voor exclusief gebruik met Nikon 
DX-formaat digitale reflexcamera's
• Ultracompact en licht (210 gram)
• Asferische lens en ED-glaselementen
• Recent ontwikkelde, compacte SWM
• Scherpstelling tot 0,28 m

ectiefconstructie: 7 elementen in 
5 groepen

ortste scherpstelafstand: 0,28 m
eeldhoek met Nikon DX formaat:

kleinbeeldequivalent met 27-82,5 mm
iltermaat: 52 mm
onnekap: HB-33 (meegeleverd)
fmetingen: 69 x 74 mm
e icht: 210 gram

AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6G ED* (3,0x)e a d S s C

0511152_Nikkor_N   24-02-2006  16:54  Pagina 9



Krachtig groothoekzoomobjectief voor
exclusief gebruik met Nikon DX-formaat
digitale reflexcamera's
• Asferische lens en ED-glaselementen
• Ingebouwde SWM voor een zeer snelle en

stille werking
• M/A-functie voor snelle omschakeling 

tussen autofocus en handmatige 
scherpstelling

• Licht en compact ontwerp

ectiefconstructie: 5 elementen in 
13 groepen ortste scherpstelafstand: 
0,38 m eeldhoek met Nikon DX formaat:
kleinbeeldequivalent met 27-105 mm
iltermaat: 67 mm
onnekap: HB-32 (meegeleverd)
fmetingen: 73 x 75,5 mm 
e icht: 390 gram

AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70 mm f/3.5-4.5G IF-ED* (3,8x) e a i d S M s C

ectiefconstructie: 16 elementen in 12
groepen ortste scherpstelafstand: 0,5 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: klein-

beeldequivalent met 28-300 mm
iltermaat: 72 mm
onnekap: HB-35 (meegeleverd)
fmetingen: 78 x 96,5 mm
e icht: 560 gram

Grootbereik zoomobjectief met VR II voor
exclusief gebruik met Nikon DX-formaat
digitale reflexcamera's
• VR II biedt het equivalent van een sluitertijd

van 4 stops sneller**
• Twee ED-glaselementen
• Ingebouwde SWM voor een zeer snelle en

stille werking
• M/A-functie voor snelle omschakeling tussen

autofocus en handmatige scherpstelling
• Diafragma met zeven lamellen en ronde 

opening
** Zoals werd vastgesteld tijdens prestatietests van Nikon

Betaalbaar, krachtig zoomobjectief voor
exclusief gebruik met Nikon DX-formaat
digitale reflexcamera's
• Ultracompact en licht (255 gram)
• Twee ED-glaselementen
• Recente ontwikkelde, compacte SWM
• Diafragma met negen lamellen en ronde

opening

AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55 mm f/2.8G IF-ED   © Joe McNally

ectiefconstructie: 13 elementen in 
9 groepen ortste scherpstelafstand: 0,95 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: kleinbeeld-

equivalent met 82,5-300 mm
iltermaat: 52 mm
onnekap: HB-33 (meegeleverd)
fmetingen: 68 x 79 mm
e icht: 255 gram

en pe G Nikkor ee t een dia ra marin ; et dia ra ma moet in de camera orden eselecteerd.*

10

AF-S VR DX Zoom-Nikkor 18-200 mm f/3.5-5.6G IF-ED* (11,1x) e a i d S M s B C

AF-S DX Zoom-Nikkor 55-200 mm f/4-5.6G ED* (3,6x) e d S s C
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Vragen en Ant oorden over DX Nikkor-objectieven

V at is een D  Nikkor
A Dit is een objectief dat speciaal werd ontwikkeld voor 

digitale reflexcamera's van Nikon die gebruikmaken van
het Nikon D -formaat.
D  Nikkors hebben een kleinere beeldcirkel die volledig is
afgestemd op het gebruik in combinatie met de D -
formaat beeldsensor. Als gevolg daarvan kan Nikon 
objectieven produceren die kleiner en lichter zijn dan
objectieven voor kleinbeeldformaatcamera's die hetzelfde
brandpuntsafstandsbereik hebben.

V at is het Nikon D -formaat
A De term Nikon D -formaat verwijst naar de grootte van de

beeldsensor die wordt toegepast in Nikon digitale reflex-
camera's. De beeldhoek is ongeveer gelijk aan die van
een kleinbeeldobjectief met een brandpuntsafstand die
1,5x groter is. Naast de D  Nikkor-objectieven kunnen ook
objectieven die zijn ontworpen voor kleinbeeldformaat-
camera's op Nikon D -formaat digitale reflexcamera's
worden gebruikt.

V Neemt de rand untsafstand van een
o ectief toe anneer dit o  een D -formaat
digitale camera ordt ge laatst

A Nee. De maat van de beeldsensor is geen factor bij de
bepaling van de brandpuntsafstand. De brandpunts-
afstand verandert niet wanneer u overstapt van een 
kleinbeeldcamera naar een D -formaat camera. 
De beeldhoek van een objectief op een Nikon D -formaat
camera is echter circa 1,5x de brandpuntsafstand bij
omzetting naar kleinbeeldequivalent. De beeldhoek van
een 12 mm objectief in D -formaat is bijvoorbeeld gelijk
aan die van een 18 mm objectief op een kleinbeeld-
camera. Daardoor is het moeilijk een ultragroothoek-
objectief speciaal voor het D -formaat te maken.

V at is het voordeel van D  Nikkor-
o ectieven

A Doordat er voor de beeldsensor een kleinere beeldcirkel
nodig is, is het mogelijk D  Nikkor-objectieven lichter 
en compacter te bouwen dan vergelijkbare kleinbeeld-
objectieven. D  Nikkors zijn compacte, lichte ultragroot-
hoekobjectieven die compatibel zijn met het Nikon 
D -formaat.

V i n de o tische restaties van een D
Nikkor door de kleinere eeldcirkel niet
lager dan die van een klein eeldo ectief

A De kwaliteitsstandaards zijn voor elk van beide objec-
tieven verschillend. MTF-tests (Modulation Transfer
Functions) zijn voor D  Nikkor-objectieven uitgevoerd met
hantering van strengere standaards dan ooit tevoren. 
De D  Nikkor-objectieven leveren een consistent hoog
prestatieniveau van het midden van het beeld tot de 
randen en hoeken. Dit niveau is gelijkwaardig aan de
optische prestaties van een vergelijkbaar kleinbeeld-
objectief.

V e ruiken D  Nikkor-o ectieven een
andere vatting dan de -vatting

A Nee, het objectief is uitgerust met de F-vatting.

V Kan een D -formaat Nikkor-o ectief 
orden ge ruikt o  een klein eeldrefle -

camera
A Een D  Nikkor kan op een kleinbeeldreflexcamera 

worden bevestigd, omdat hij is voorzien van de F-vatting.
Door de kleinere beeldcirkel kan er echter vignettering in
het groothoekbereik van het objectief ontstaan (van 12
mm tot circa 18 mm). Deze vignettering is zichtbaar in 
de zoeker. Vignettering doet zich niet voor in het hogere
bereik van het objectief (18 mm en meer). Wij kunnen de
prestaties van een objectief onder deze omstandigheden
niet garanderen, omdat het is ontwikkeld om topprestaties
te leveren bij gebruik op een Nikon D -formaat camera.
Daarom bevelen wij het gebruik van dit objectief op een
kleinbeeldreflexcamera niet aan.

V Houdt de introductie van de D  Nikkor-
o ectieven in dat Nikon van lan is de 

roductie van klein eeldo ectieven o
enig unt in de toekomst te sto en

A Nee, wij zullen beide soorten objectieven blijven verkopen,
aangezien D  Nikkor-objectieven met name geschikt zijn
voor groothoektoepassingen, terwijl de kleinbeeldobjec-
tieven zich ideaal lenen voor tele-opnamen. Zoals eerder
is vermeld, leveren beide soorten objectieven echter een
even hoog prestatieniveau bij gebruik op Nikon digitale
reflexcamera’s.

V Kunnen teleconverters orden ge ruikt in
com inatie met D  Nikkors

A Nee. Teleconverters kunnen niet in combinatie met deze
objectieven worden gebruikt.

Vergeli king van od formaten
D  12-24 mm objectief versus hypothetisch kleinbeeldobjectief
Als Nikon voor het kleinbeeldformaat een 12-24 mm objectief
met een hoge lichtsterkte maken, dan zou dit onhandig groot
worden. 

Invallend licht voor D  Nikkor-objectief

Geprojecteerde diameter voor kleinbeeldobjectief

Invallend licht voor kleinbeeldobjectief

Geprojecteerd formaat van kleinbeeldobjectief

Grootte D  Nikkor-objectief

Beeldvlak

Nikon D -formaat digitale reflexcamera's

Beeldgrootte bij kleinbeeld
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ikon biedt meer dan een dozijn
AF Zoom-Nikkors, stuk voor
stuk van uitmuntende kwaliteit.

De onderstaande informatie geeft u
een indruk van welke objectieven
voor u het meest geschikt zijn.

et belangrijkste uitgangspunt
bij de keuze van een zoomobjectief
is de brandpuntsafstand, aange-
zien die het meeste bepalend is
voor de gebruiksmogelijkheden.
Bent u op zoek naar een standaard-
zoom voor het groothoek- tot mid-
den-telebereik  Dan is er de 28-80
mm, een van de populairste zoom-
objectieven. Voor extra groothoek-
bereik zijn de 17-35 mm en de 18-
35 mm de favorieten van land-
schapsfotografen en anderen die
een grote beeldhoek willen gebrui-
ken. Dan zijn er de krachtiger zoom-
objectieven, zoals de 70-300 mm
en de 80-400 mm. Deze zijn ideaal
voor sport- en actiefotografie, en om
foto’s van mensen te maken vanaf
een relatief grote afstand. Voor een
extra groot zoombereik zijn er de
24-120 en de 28-200 mm objectie-
ven met een zoombereik van
respectievelijk 5x en 7x. Deze twee
objectieven zijn niet alleen veel-
zijdig, ze zijn ook nog eens zeer
compact.

et grootste diafragma van een
objectief is een andere belangrijke
factor. Er zijn diverse AF Zoom-
Nikkors in het groothoek-, midden-
en telebereik met een hoge licht-
sterkte van f/2.8 die beslist aan uw
wensen voldoen. De AF-S 17-35
mm f/2.8D IF-ED, AF-S 28-70 mm
f/2.8D IF-ED en AF-S VR 70-200
mm f/2.8G IF-ED zijn alledrie per-
fect geschikt voor opnamen uit de
hand bij weinig licht.

acroscherpstelling is een
andere eigenschap van de meeste
AF Zoom-Nikkors. Deze objectieven
met de hoogste reproductieverhou-
ding zijn de 24-85 mm f/2.8-4D IF
(1/2), 28-105 mm f/3.5-4.5D IF
(1/2) en de 70-300 mm f/4-5.6D
ED (1/3,9).

N
AF Zoom-Nikkors –
kenmerkende eigenschappen
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en ultragroothoekobjectief met hoge
prestaties en 
• Asferische lenzen en ED-glaselementen
• Kortste scherpstelafstand van 0,28 m

over het hele zoombereik
• M/A-functie voor snelle omschakeling

tussen autofocus en handmatige 
scherpstelling

• Diafragma met negen lamellen en ronde
opening

ectiefconstructie: 13 elementen in 
10 groepen ortste scherpstelafstand: 0,28 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: kleinbeeld-

equivalent met 25,5-52,5 mm
iltermaat: 77 mm
onnekap: HB-23 (meegeleverd)
fmetingen: 82,5 x 106 mm
e icht: 745 gram

Gemakkelijk mee te nemen ultragroot-
hoekzoomobjectief
• Asferische lenzen en ED-glaselementen
• Scherpstelling tot op 0,33 m.
• Interne scherpstelling (IF)
• Diafragma met zeven lamellen en ronde

opening

ectiefconstructie: 11 elementen in 
8 groepen

ortste scherpstelafstand: 0,33 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: klein-

beeldequivalent met 27-52,5 mm
iltermaat: 77 mm
onnekap: HB-23 (meegeleverd)
fmetingen: 82,7 x 82,5 mm 
e icht: 370 gram

AF oom-Nikkor 18-35 mm f/3 5-4 5D IF-ED (1, x) e a i d s

tandaardzoomobjectief met hoge 
prestaties voor landschappen en portretten
• Hoge lichtsterkte van f/2.8 bij 24 mm brand-

puntsafstand
• Biedt een maximale reproductieverhouding van

1:2 ofwel van 35-85 mm
• Hybride en gegoten glazen asferische 

lenselementen
• Diafragma met negen lamellen en ronde 

opening

ectiefconstructie: 15 elementen in 
11 groepen

ortste scherpstelafstand: 0,5 m (0,21 m 
in macrostand)
eeldhoek met Nikon DX formaat: klein-

beeldequivalent met 36-127,5 mm
iltermaat: 72 mm
onnekap: HB-25 (meegeleverd)
fmetingen: 78,5 x 82,5 mm
e icht: 545 gram

AF oom-Nikkor 24-85 mm f/2 8-4D IF (3,5x) a i d s

: Elementen van ED las
: s eris he lenselementen

AF-S oom-Nikkor 17-35 mm f/2 8D IF-ED (2,1x) e a i d S M s
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ectiefconstructie: 15
elementen in 12 groepen

ortste scherpstelafstand: 0,38 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: kleinbeeld-

equivalent met 36-127,5 mm
iltermaat: 67 mm
onnekap: HB-28 (meegeleverd)
fmetingen: circa 73 x 72,5 mm
e icht: circa 400 gram

14

opklasse G-type standaardzoomobjectief
met 
• SWM biedt een zeer snelle en stille AF-werking
• ED-glaselement
• Hybride asferisch lenselement
• M/A-functie voor snelle omschakeling tussen

autofocus en handmatige scherpstelling
• Interne scherpstelling (IF)
• Diafragma met zeven lamellen en ronde 

opening

AF-S oom-Nikkor 24-85 mm f/3 5-4 5G IF-ED* (3,5x) e a d i S M s

ectiefconstructie: 15 elementen in 
13 groepen

ortste scherpstelafstand: 0,5 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: kleinbeeld-

equivalent met 36-180 mm
iltermaat: 72 mm
onnekap: HB-25 (meegeleverd)
fmetingen: 77 x 94 mm
e icht: 575 gram

eer krachtig groothoekzoomobjectief met
 en VR-systeem

• SWM voor een zeer snelle en stille AF
• VR-systeem biedt het equivalent van een 

sluitertijd van 3 stops sneller (op 120 mm)**
• Groot 5x zoombereik
• Twee asferische lenzen en twee 

ED-glaselementen

** Zoals werd vastgesteld tijdens prestatietests van Nikon

Opmerking: VR werkt met de Nikon F6, F5, F80, F75, F65, D2-serie, D1-serie,

D200, D100, D70s/D70 en D50

AF-S VR oom-Nikkor 24-120 mm f/3 5-5 6G IF-ED* (5,0x) e a i d S M s B

en standaardzoomobjectief met hoge
prestaties en met 
• Twee ED-glaselementen en een gegoten

glazen asferisch lenselement
• Superieure optische prestaties
• M/A-functie voor snelle omschakeling

tussen autofocus en handmatige 
scherpstelling

• Diafragma met negen lamellen en ronde
opening

AF-S oom-Nikkor 28-70 mm f/2 8D IF-ED (2,5x) e a i d S M s

AF Zoom-Nikkor 18-35 mm f/3.5-4.5D IF-ED   © Fraser ar in

ectiefconstructie: 15 elementen in 
11 groepen

ortste scherpstelafstand: 0,7 m (0,5 m in
macrostand)
eeldhoek met Nikon DX formaat: kleinbeeld-

equivalent met 42-105 mm
iltermaat: 77 mm
onnekap: HB-19 (meegeleverd)
fmetingen: 88,5 x 121,5 mm
e icht: 935 gram
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Gemakkelijk mee te nemen G-type 
standaardzoomobjectief
• Ultracompact en licht (195 gram)
• Hybride asferisch lenselement
• Scherpstelling tot op 0,35 m.
• Diafragma met zeven lamellen en ronde

opening

15

: Elementen van ED las
: s eris he lenselementen

ectiefconstructie: 6 elementen in 
6 groepen ortste scherpstelafstand: 0.35m
eeldhoek met Nikon DX formaat: kleinbeeld-

equivalent met 42-120 mm
iltermaat: 58 mm
onnekap: HB-20
fmetingen: 66,5 x 64 mm
e icht: 195 gram

AF oom-Nikkor 28-80 mm f/3 3-5 6G* (2, x) a d s 

Krachtig G-type standaardzoom-
objectief met verbeterde tele-
eigenschappen
• Ultracompact en licht (245 gram)
• Hybride asferisch lenselement
• Diafragma met zeven lamellen en ronde

opening
• Super Integrated Coating-technologie

ectiefconstructie: 8 elementen in 
6 groepen

ortste scherpstelafstand: 0,56 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: kleinbeeld-

equivalent met 42-150 mm
iltermaat: 62 mm onnekap: HB-27
fmetingen: circa 68 x 80 mm
e icht: circa 245 gram

AF oom-Nikkor 28-100 mm f/3 5-5 6G* (3,6x) a d s

opklasse standaardzoomobjectief
• Biedt een maximale reproductieverhouding

van 1:2 ofwel van 50-105 mm
• Effectief diafragma varieert niet met 

scherpstelafstand
• Hybride asferisch lenselement
• Interne scherpstelling (IF)
• Diafragma met negen lamellen en ronde

opening

ectiefconstructie: 16 elementen in 
12 groepen ortste scherpstelafstand: 0,5 m
(0,22 m in macrostand)
eeldhoek met Nikon DX formaat: kleinbeeld-

equivalent met 42-157,5 mm
iltermaat: 62 mm onnekap: HB-18
fmetingen: 73 x 81,5 mm
e icht: 455 gram

AF oom-Nikkor 28-105 mm f/3 5-4 5D IF (3,8x) a i d s

Een pe  i or hee t een dia ra marin  het dia ra ma moet in de amera orden esele teerd  
t pe i or is ompati el met alle eli htin sstanden van de i on          serie  E  i

E   D serie  D serie  D  D  D s D  D en de  en  standen van de  serie   serie en  
ndere amera s i n niet ompati el

*

AF-S Zoom-Nikkor 24-85 mm f/3.5-4.5G IF-ED      © Milton or ley
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ectiefconstructie:
13 elementen in 
9 groepen

ortste scherpstelafstand: 1,5 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: kleinbeeld-

equivalent met 105-450 mm
iltermaat: 62 mm
onnekap: HB-15 (meegeleverd)
fmetingen: 74 x 116 mm e icht: 505 gram

ectiefconstructie: 13 elementen in 
9 groepen ortste scherpstelafstand: 1,5 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: kleinbeeld-

equivalent met 105-450 mm
iltermaat: 62 mm
onnekap: HB-26 (meegeleverd)
fmetingen: 74 x 116,5 mm
e icht: 425 gram

16

Ultracompact, licht en krachtig G-type
zoomobjectief
• Betaalbaar universeel (7,1x ) zoomobjectief

in een compact ontwerp
• Ultracompact optisch systeem met 

filtermaat van 62 mm
• Twee asferische lenzen en twee 

ED-glaselementen
• Diafragma met zeven lamellen en ronde

opening

opklasse standaardzoomobjectief voor
algemene fotografie
• Lichtsterk standaardzoomobjectief
• Maximale hoge lichtsterkte van f/2.8 over

het gehele zoombereik
• Minimale vertekening over het gehele

zoombereik

ompact, licht en lichtsterk G-type tele-
zoomobjectief met vibratiereductie
• Ingebouwde SWM voor een zeer snelle en

stille AF-werking
• VR-systeem biedt het equivalent van een

sluitertijd van 3 stops (achtmaal) sneller**
• Twee VR-standen beschikbaar: 

NORMAAL  en ACTIEF
• Vijf elementen van ED-glas

**  Zoals werd vastgesteld tijdens prestatietests van Nikon.
O VR werkt met de Nikon F6, F5, F100, F80, F75, F65,

D2-serie, D1-serie, D200, D100, D70s/D70 en D50.

Krachtig, gemakkelijk mee te nemen 
telezoomobjectief
• Telezoomobjectief met groot 4,3x zoom-

bereik
• ED-glaselementen voor superieure 

optische prestaties
• Draaiende zoomring voor nauwkeurige

zoombediening

Krachtige G-type telezoomobjectief
• Diafragma met negen lamellen en ronde

opening
• Geeft afstandsinformatie door aan Nikon

AF-reflexcamera’s

AF oom-Nikkor 28-200 mm f/3 5-5 6G IF-ED* (7,1x) e a i d s

ectiefconstructie: 15 elementen in 
12 groepen ortste scherpstelafstand: 0,6 m
(0,28 m in macrostand) eeldhoek met Nikon
DX formaat: kleinbeeldequivalent met 52,5-
105 mm iltermaat: 62 mm
onnekap: HB-1 fmetingen: 71,5 x 94,5 mm
e icht: 665 gram

AF oom-Nikkor 35-70 mm f/2 8D (2,0x) d s

ectiefconstructie: 12 elementen in 
11 groepen 

ortste scherpstelafstand: 0,44 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: kleinbeeld-

equivalent met 42-300 mm
iltermaat: 62 mm
onnekap: HB-30 (meegeleverd)
fmetingen: 69,5 x 7 1 mm e icht: 360 gram

AF oom-Nikkor 70-300 mm f/4-5 6D ED (4,3x) e d s

AF oom-Nikkor 70-300 mm f/4-5 6G* (4,3x) d s

ectiefconstructie: 21 elementen in 
15 groepen

ortste scherpstelafstand: 1,5 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: klein-

beeldequivalent met 105-300 mm
iltermaat: 77 mm
onnekap: HB-29 (meegeleverd)
fmetingen: 87 x 215 mm
e icht: 1470 gram (1395 gram zonder

statiefbevestiging)

AF-S VR oom-Nikkor 70-200 mm f/2 8G IF-ED* (2, x) e i d S M s B

Een pe  i or hee t een dia ra marin  het dia ra ma moet in de amera orden esele teerd  
t pe i or is ompati el met alle eli htin sstanden van de i on          

serie  E  i  E   D serie  D serie  D  D  D s D  en D  en de  en  standen
van de  serie   serie en de  ndere amera s i n niet ompati el

*
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ectiefconstructie: 24 elementen in 
17 groepen

ortste scherpstelafstand: 2 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: klein-

beeldequivalent met 300-600 mm
iltermaat: 52 mm
onnekap: H -30 (meegeleverd)
fmetingen: 124 x 358 mm
e icht: 3150 gram

ectiefconstructie: 17 elementen in 
11 groepen ortste scherpstelafstand: 2,3 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: kleinbeeld-

equivalent met 120-600 mm iltermaat: 77 mm
onnekap: HB-24 (meegeleverd)
fmetingen: 91 x171 mm
e icht: 1340 gram (1210 gram zonder 

statiefbevestiging)

17

uperieur telezoomobjectief voor sport-
en portretopnamen
• Topklasse telezoomobjectief met hoge

lichtsterkte
• Maximale hoge lichtsterkte van f/2.8 over

het gehele zoombereik
• Drie elementen van ED-glas
• Draaiende zoomring voor nauwkeurige

zoombediening

-  VR x supertelezoomobjectief
• VR-systeem biedt het equivalent van een 

sluitertijd van 3 stops (achtmaal) sneller**
• Twee VR-standen beschikbaar: NORMAAL  en

ACTIEF
• Functie voor vooraf ingestelde scherpstelling
• M/A-functie voor snelle omschakeling tussen

autofocus en handmatige scherpstelling
• Vier elementen van ED-glas

** Zoals werd vastgesteld tijdens prestatietests van Nikon.
merking VR werkt met de Nikon F6, F5, F100, F80, F75, F65, D2-

serie, D1-serie, D200, D100, D70s/D70 en D50

: Elementen van ED las
: s eris he lenselementen
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AF-S VR oom-Nikkor 200-400 mm f/4G IF-ED* (2x) e i d S M s B

AF oom-Nikkor 80-200 mm f/2 8D ED (2,5x) e d s

AF VR oom-Nikkor 80-400 mm f/4 5-5 6D ED (5x) e d s B

ectiefconstructie: 16 elementen in 
11 groepen ortste scherpstelafstand: 1,8 m 
(1,5 m in macrostand) eeldhoek met Nikon DX
formaat: kleinbeeldequivalent met 120-300 mm
iltermaat: 77 mm onnekap: HB-7
fmetingen: 87 x 187 mm
e icht: 1300 gram

ompact, licht telezoomobjectief met 
vibratiereductie
• VR-systeem biedt het equivalent van een 

sluitertijd van 3 stops (achtmaal) sneller*
• Vibratiereductie voor de zoeker is uitschakel-

baar om stroom te sparen
• Meebewegen (panning) wordt automatisch

gedetecteerd
• Drie ED-glaselementen voor superieure optische

prestaties
• Diafragma met negen lamellen en ronde 

opening* Zoals werd vastgesteld tijdens prestatietests van Nikon
Opmerking: VR werkt met de Nikon F6, F5, F100, F80, F75, F65, 

D2-serie, D1-serie, D200, D100, D70s/D70 en D50
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roothoek-Nikkors zijn per-
fect geschikt voor opnamen

in kleine ruimten of bij het
maken van groepsopnamen.
Reisfotografie, landschapsop-
namen en commerciële foto-
grafie zijn slechts enkele van
de toepassingen waarvoor
deze objectieven geschikt zijn.
De 14 mm f/2.8D ED en 18
mm f/2.8D bieden de wijdste
blik, terwijl de 28 mm f/1.4D het
meest lichtsterke objectief in
deze groep is, waardoor dit
zeer geschikt voor opnamen bij
weinig licht.

oor een van de meest
unieke perspectieven in de
fotografie is er de 16 mm fish-
e e f/2.8D. Dit objectief, dat is
voorzien van Nikon's unieke
Close-Range Correction (CRC)
systeem, geeft een beeldhoek
van 180°, met een consistente
beeldkwaliteit op alle scherp-
stelafstanden.

tandaardobjectieven
danken hun naam aan het feit
dat hun beeldhoek van 46°
ongeveer overeenstemt met
die van het menselijk oog. Ze
zijn geschikt voor vele toepas-
singen, van landschappen tot
candid-opnamen. Hun grote
diafragma is een ander belang-
rijk voordeel. De 50 mm f/1.4D
is extreem lichtsterk, terwijl de
50 mm f/1.8D is de meest
compacte van alle AF Nikkor-
objectieven is.

G

roothoek en standaard
AF Nikkors – kenmerken-
de eigenschappen
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Fisheye roothoekAFNikkor objectie en
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ectiefconstructie: 8
elementen in 5 groepen

ortste scherpstelafstand:
0,25 m eeldhoek met
Nikon DX formaat: klein-
beeldequivalent met 

24 mm ilter meegeleverd : L37C, A2, 
B2, O56 onnekap: ngebou d

fmetingen: 63 x 57 mm
e icht: 290 gram

rd
n-

Beeldvullende fisheye voor 
spectaculaire beelden
• Beeldvullende fisheye-opnamen met een

beeldhoek van 180° (diagonaal)
• Close-Range Correction (CRC) levert hoge

prestaties op zowel kleine als grote 
afstanden

• Scherpstelling tot op 0,25 m

opklasse ultragroothoekobjectief voor
fotojournalistiek
• Hybride asferische lenselementen en 

ED-glaselement
• Beeldhoek met Nikon DX-formaat is 

equivalent met die van een 21 mm 
objectief in kleinbeeldformaat

• Rear Focusing (RF) systeem

Ultragroothoekobjectief voor 
architectuur- en landschapsfotografie
• Compact ultragroothoekobjectief met een

beeldhoek van 100°
• Gegoten asferisch glaselement en rear-

focusing systeem zorgen voor superieure
optische prestaties

• Uitstekende scherpte van het midden tot 
de hoeken

• Geavanceerd optisch systeem minimaliseert
coma, zelfs bij het grootste diafragma

Veelzijdig ultragroothoekobjectief voor
algemene fotografie
• Compacte ultragroothoekconstructie
• Close-Range Correction (CRC) systeem 
• Beeldhoek van 94° met hoge scherpte tot 

in de hoeken

ectiefconstructie: 13 elementen in 
10 groepen

ortste scherpstelafstand: 0,25 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: kleinbeeld-

equivalent met 27 mm iltermaat: 77 mm
onnekap: HB-8 (meegeleverd)
fmetingen: 82 x 58 mm
e icht: 380 gram

AF Fishe e-Nikkor 16 mm f/2 8D  d s

AF Nikkor 18 mm f/2 8D a  d s

ectiefconstructie: 14 elementen in 
12 groepen ortste scherpstelafstand: 0,2 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: kleinbeeld-

equivalent met 21 mm
iltermaat: 27 mm (montage aan de achter-

zijde) onnekap: ngebou d
fmetingen: 87 x 86,5 mm
e icht: 670 gram

AF Nikkor 14 mm f/2 8D ED ea  d s

: Elementen van ED las
: s eris he lenselementen

ectiefconstructie: 12 elementen in 
9 groepen ortste scherpstelafstand: 0,25 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: kleinbeeld-

equivalent met 30 mm
iltermaat: 62 mm onnekap: HB-4
fmetingen: 69 x 42,5 mm
e icht: 270 gram

AF Nikkor 20 mm f/2 8D  d s

19

AFNikkor
roothoekobjectie en

AFNikkor Fisheye
objectie en
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uperieur groothoekobjectief voor 
landschappen of candid-opnamen
• Compact groothoekobjectief
• Lichtgewicht constructie
• Close-Range Correction (CRC) systeem 
• Beeldhoek van 84° met hoge scherpte 

tot in de hoeken

ichtsterk objectief voor landschappen en
situaties met einig licht, zo el binnen
als buiten
• Lichtsterk f/1.4 groothoekobjectief
• Ideaal voor fotograferen bij weinig licht
• Met hoge precisie geslepen asferisch lens-

element
• Close-Range Correction (CRC) systeem 

tandaardgroothoekobjectief voor 
algemene fotografie
• Compact en licht groothoekobjectief
• Beeldhoek van 74° voor veelzijdige 

toepassingen
• Scherpstelling tot op 0,25 m ectiefconstructie: 6 elementen in 

6 groepen ortste scherpstelafstand: 0,25 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: kleinbeeld-

equivalent met 42 mm
iltermaat: 52 mm onnekap: HN-2
fmetingen: 65 x 44,5 mm
e icht: 205 gram

AF Nikkor 28 mm f/2 8D d s
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ectiefconstructie: 9 elementen in 
9 groepen ortste scherpstelafstand: 0,3 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: klein-

beeldequivalent met 36mm
iltermaat: 52 mm onnekap: HN-1
fmetingen: 64,5 x 46 mm
e icht: 270 gram

ectiefconstructie: 11 elementen in 
8 groepen ortste scherpstelafstand: 0,35 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: kleinbeeld-

equivalent met 42 mm
iltermaat: 72 mm onnekap: H -7
fmetingen: 75 x 77,5 mm
e icht: 520 gram

AF Nikkor 24mm f/2 8D  d s

AF Nikkor 28 mm f/1 4D a   d s
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ectiefconstructie: 
6 elementen in 5 groepen

ortste scherpstelafstand:
0,45 m eeldhoek met
Nikon DX formaat: klein-

beeldequivalent met 75 mm
iltermaat: 52 mm onnekap: H -2
fmetingen: 63,5 x 39 mm
e icht: 155 gram

21

Veelzijdig groothoekobjectief voor een
breed toepassingsgebied
• Compact en licht groothoekobjectief
• Beeldhoek van 62°
• Ideaal voor reis- en candid-fotografie
• Scherpstelling tot op 0,25 m. ectiefconstructie: 6 elementen in 

5 groepen
ortste scherpstelafstand: 0,25 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: equiva-

lent aan 52,5 mm voor kleinbeeld
iltermaat: 52 mm onnekap: HN-3
fmetingen: 64,5 x 43,5 mm
e icht: 205 gram

AF Nikkor 35 mm f/2D d s

opklasse standaardobjectief
• Zeer lichtsterk standaardobjectief
• Buitengewoon geschikt voor reisfotografie

en portretten bij bestaand licht
• Opnamen zonder vertekening met een

superieure resolutie en kleurweergave
• Produceert contrastrijke opnamen, 

zelfs bij het grootste diafragma

ompact standaardobjectief
• Compact, voordelig standaardobjectief
• Lichtgewicht (155 gram)
• Uitgebreide scherptediepteregeling  

diafragmeert tot f/22
• Zeer geschikt voor close-up bij opnamen

in combinatie met automatische 
tussenring

ectiefconstructie: 
7 elementen in 6 groepen

ortste scherpstelafstand: 0,45 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: klein-

beeldequivalent met 75 mm
iltermaat: 52 mm onnekap: H -2
fmetingen: 64,5 x 42,5 mm
e icht: 230 gram

AF Nikkor 50 mm f/1 4D d s

AF Nikkor 50 mm f/1 8D d s
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: Elementen van ED las
: s eris he lenselementen

StandaardAFNikkor Objectie en

0511152_Nikkor_N   24-02-2006  16:58  Pagina 21



eet een bereik aan brand-
puntsafstanden van 85 mm

tot 600 mm, buitengewone opti-
sche constructies en eersteklas
autofocusprestaties hebben AF
Nikkor-tele-objectieven iedere seri-
euze fotograaf zeer veel te bieden.

Nikkor-tele-objectieven met
de aanduiding AF-S bieden een
ongelooflijk snelle en stille auto-
focus, dankzij Nikon's exclusieve
S . Deze tele-objectieven
leveren superieure autofocus-
prestaties voor de Nikon F6, F5,
F100, F90X, F90, F80, F75, F70,
F65, PRONEA S, PRONEA 600i,
D2-serie, D1-serie, D200, D100,
D70s/D70 en D50. Dit is onont-
beerlijk voor het fotograferen van
snel bewegende acties.
Bovendien bieden ze de hand-
matige scherpstelling voor ande-
re Nikon reflexcamera’s.

ndere eigenschappen van
AF-S Nikkors zijn de innovatieve

/A-functie waarmee u snel kunt
overschakelen van automatische
naar handmatige scherpstelling,
de ergonomisch geplaatste knop-
pen voor de scherpstelvergren-
deling en een begrenzer voor 
het scherpstelbereik die de auto-
focustijd verkort. 

oor uitzonderlijke portretop-
namen zijn de AF DC-Nikkors zeer
interessant. Deze bieden Nikon's
exclusieve Defocus-image Control
waarmee u de onscherpte van de
voor- of achtergrond kunt regelen
door aan een ring te draaien. Het
diafragma van negen lamellen van
deze objectieven biedt een vloei-
ende onscherpte die ideaal is voor
portretten.

Nikon biedt ook de AF-S en
AF-I teleconverters, die speciaal
zijn ontworpen voor AF-S en AF-I
Nikkor-objectieven. De brand-
puntsafstand van een Nikkor-tele-
objectief wordt vermenigvuldigd
met 1,4 bij gebruik van de C-
14E II/14E, met 1,7 bij de C-17E
II of met 2,0 bij de C-20E II/20E.

M

AF Nikkor-tele-objec-
tieven – kenmerkende
eigenschappen
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(DC-Nikkors, AF-S Nikkors, AF-S en AF-I teleconverters)

22

AFNikkor
tele objectie en
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et lichtsterkste Nikon tele-objectief, 
perfect voor portretten binnenshuis
• Middenbereik tele-objectief met hoge

prestaties
• Zeer hoge lichtsterkte van f/1.4
• IF-technologie (interne scherpstelling) 

voor een snelle AF-werking
• Ronde diafragma-opening voor natuurlijker

weergave van onscherpe delen

andzaam middenbereik tele-objectief 
ideaal voor portretten
• Lichtsterk tele-objectief
• RF (Rear Focusing) technologie voor 

snelle AF-werking
• Zeer compact en licht
• Ideaal voor portretopnamen binnen en 

buiten

ectiefconstructie: 9 elementen in 
8 groepen ortste scherpstelafstand: 0,85 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: kleinbeeld-

equivalent met 127,5 mm
iltermaat: 77 mm onnekap: HN-31

(meegeleverd)
fmetingen: 80 x 72,5 mm
e icht: 550 gram

ectiefconstructie: 6 elementen in 
6 groepen ortste scherpstelafstand: 0,85 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: kleinbeeld-

equivalent met 127,5 mm
iltermaat: 62 mm
onnekap: HN-23 (meegeleverd)
fmetingen: 71,5 x 58,5 mm
e icht: 380 gram

AF Nikkor 85mm f/1 4D IF i d s

AF Nikkor 85 mm f/1 8D  d s

: Elementen van ED las
: s eris he lenselementen

tandaardportretobjectief met 
Defocus-image ontrol
• Lichtsterk middenbereik tele-objectief met

Defocus-image Control
• Hoge lichtsterkte maakt opnamen bij weinig 

licht mogelijk
• Ronde diafragma-opening voor natuurlijker 

weergave van onscherpe delen
• RF (Rear Focusing) technologie voor snelle 

AF-werking

ectiefconstructie: 6 elementen in 
6 groepen ortste scherpstelafstand: 0,9 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: klein-

beeldequivalent met 157,5 mm
iltermaat: 72 mm onnekap: ngebou d
fmetingen: 79 x 111 mm
e icht: 640 gram

AF DC-Nikkor 105 mm f/2D   d s
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ele-objectief met hoge prestaties met
 en VR-systeem

• VR-systeem biedt het equivalent van een
sluitertijd van 3 stops sneller**

• Vier lenselementen van ED-glas waaronder
een van Super ED-glas

• Twee VR-standen beschikbaar: NORMAAL
en ACTIEF

• Functie voor vooraf ingestelde scherpstelling
Scherpstelling tot op 1,9 m.
 Zoals erd vastgesteld tijdens prestatietests van Nikon

ectiefconstructie: 13 elementen in 
9 groepen ortste scherpstelafstand: 1,9 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: kleinbeeld-

equivalent met 300 mm
iltermaat: 52 mm
onnekap: H -31 (meegeleverd)
fmetingen: 124 x 203 mm
e icht: 2900 gram

AF-S VR Nikkor 200 mm f/2G IF-ED* e i d S M s B

24

AF Nikkor 180 mm f/2.8D IF-ED   © John Sha

iddenbereik tele-objectief met hoge
prestaties voor sportarena's of 
concertzalen
• Topklasse tele-objectief
• Perfect voor nieuws-, sport-, actie- en 

astrofotografie
• ED-glaselement
• Interne scherpstelling (IF)

ectiefconstructie: 8 elementen in 
6 groepen

ortste scherpstelafstand: 1,5 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: klein-

beeldequivalent met 270 mm
iltermaat: 72 mm onnekap: ngebou d
fmetingen: 78,5 x 144 mm
e icht: 760 gram

AF Nikkor 180 mm f/2 8D IF-ED e i d s

ectiefconstructie: 7 elementen in 
6 groepen

ortste scherpstelafstand: 1,1 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: klein-

beeldequivalent met 202,5 mm
iltermaat: 72 mm onnekap: ngebou d
fmetingen: 79 x 120 mm
e icht: 815 gram

opklasse tele-objectief met 
Defocus-image ontrol 
• Lichtsterk tele-objectief met Defocus-image

Control
• Hoge lichtsterkte maakt opnamen bij weinig

licht mogelijk
• Ronde diafragma-opening voor natuurlijker

weergave van onscherpe delen
• RF (Rear Focusing) technologie voor snelle

AF-werking

AF DC-Nikkor 135 mm f/2D   d s
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: ano Cr stal Coat 
: Elementen van uper ED las
: Elementen van ED las
: s eris he lenselementen

25

AF-S  Nikkor 300 mm f/2.8G IF-ED   © Fraser ar in

Een pe  i or hee t een dia ra marin  het dia ra ma moet in de amera orden esele teerd
t pe i or is ompati el met alle eli htin sstanden van de i on           serie

E  i  E   D serie  D serie  D  D  D s D  en D en de  en  standen van de  serie  
serie en  ndere amera s i n niet ompati el

*

icht en compact -  tele-objectief
• Hoge optische prestaties, ook met gebruik 

in combinatie met een teleconverter
• Elementen van ED-glas
• Scherpstelling tot op 1,45 m.
• M/A-functie voor snelle omschakeling tussen

autofocus en handmatige scherpstelling
• Diafragma met negen lamellen en ronde

opening

ele-objectief met  en VR voor 
serieuze sportfotografen
• VR-systeem biedt het equivalent van een slui-

tertijd van 3 stops sneller**
• Elementen van ED-glas
• Nano Crystal Coat vermindert ghost en flare 

en produceert daardoor heldere beelden
• M/A-functie voor snelle omschakeling 

tussen autofocus en handmatige scherpstelling
• Functie voor vooraf ingestelde scherpstelling

Zoals erd vastgesteld tijdens prestatietests van Nikon

AF-S Nikkor 300 mm f/4D IF-ED e i d S M s

ectiefconstructie: 10 elementen in 
6 groepen ortste scherpstelafstand: 1,45 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: kleinbeeld-

equivalent met 450 mm
iltermaat: 77 mm onnekap: ngebou d
fmetingen: 90 x 222,5 mm
e icht: 1440 gram (1300 gram zonder 

statiefbevestiging)

ectiefconstructie: 11 elementen in 8
groepen ortste scherpstelafstand: 2,3 m
(2,2 m voor MF) eeldhoek met Nikon 
formaat kleinbeeldequivalent met 450 mm
iltermaat: 52 mm onnekap: H -30 

(meegeleverd)
fmetingen: circa 124 x 267,5 mm
e icht: circa. 2870 gram

Opmerking: Nano Crystal Coat is aangebracht op 
de achterzijde (camerazijde) van lensoppervlakken.

e i d S M s  BAF-S VR Nikkor 300 mm f/2 8G IF-ED* 
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: Elementen van ED las
: s eris he lenselementen

AF-S Nikkor 500 mm f/4D IF-ED II      © Foto Natura

26

ectiefconstructie: 10 elementen in 7 groepen
ortste scherpstelafstand: 5,6 m (5,4 m bij MF)
eeldhoek met Nikon DX formaat: kleinbeeld-

equivalent met 900 mm
iltermaat: 52 mm onnekap: H -23
fmetingen: 166 x 430,5 mm
e icht: 4750 gram
 Bij normale temperaturen

AF-S Nikkor 500 mm f/4D IF-ED IIe i d S M s
Krachtig supertele-objectief met 
• Magnesiumlegering zorgt voor een laag gewicht
• Elementen van ED-glas
• M/A-functie voor snelle omschakeling 

tussen autofocus en handmatige scherpstelling
• Diafragma met negen lamellen en ronde 

opening
ectiefconstructie: 11 elementen in 

9 groepen ortste scherpstelafstand: 4,6 m
(4,4 m bij MF) eeldhoek met Nikon DX
formaat: kleinbeeldequivalent met 750 mm
iltermaat: 52 mm onnekap: H -24

(meegeleverd) fmetingen: 139,5 x 394 mm
e icht: 3430 gram 
 Bij normale temperaturen

AF-S Nikkor 600 mm f/4D IF-ED II e i d S M s
Krachtig supertele-objectief voor 
ver ver ijderde, snelbe egende onder-

erpen en natuurfotografie
• Magnesiumlegering zorgt voor een laag gewicht
• Elementen van ED-glas
• M/A-functie voor snelle omschakeling tussen

autofocus en handmatige scherpstelling
• Perfect voor sport- en snelle actiefotografie
• Diafragma met negen lamellen en ronde 

opening

ompact topklasse supertele-objectief
• Magnesiumlegering zorgt voor een laag

gewicht
• Ideaal voor natuur- en sportfotografie
• Elementen van ED-glas
• M/A-functie voor snelle omschakeling 

tussen autofocus en handmatige scherpstelling
• Diafragma met negen lamellen en ronde 

opening

ectiefconstructie: 11 elementen in 
9 groepen ortste scherpstelafstand: 3,5 m
(3,4 m bij MF) eeldhoek met Nikon DX
formaat: kleinbeeldequivalent met 600 mm
iltermaat: 52 mm
onnekap: H -25 (meegeleverd)
fmetingen: 159,5 x 351,5 mm
e icht: 4440 gram
 Bij normale temperaturen

AF-S Nikkor 400 mm f/2 8D IF-ED II e i d S M s
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Opmerking:
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AF- en AF-
teleconverters

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

• Ontworpen voor AF-S en AF-I Nikkor-
objectieven

• Verlengt de brandpuntsafstand met 40%
• Verlaagt de lichtsterkte met één stop
• Autofocus mogelijk met AF-S en AF-I Nikkor-

objectieven
ectiefconstructie: 5 elementen in 5 groepen

fmetingen: 66 x 24,5 mm
e icht: 200 gram

• Ontworpen voor AF-S en AF-I Nikkor-
objectieven

• Verlengt de brandpuntsafstand met 100%
• Verlaagt de lichtsterkte met 2 stops
• Autofocus mogelijk met AF-S en AF-I 

Nikkors met een lichtsterkte van f/2,8
ectiefconstructie: 7 elementen in 6 groepen

fmetingen: 66 x 55 mm
e icht: 355 gram

AF-I teleconverter TC-14E AF-I teleconverter TC-20E

• Geavanceerd ontwerp voor bevestiging op
de nieuwste AF-S Nikkor-objectieven

• Verlengt de brandpuntsafstand met 40%
• Verlaagt de lichtsterkte met één stop
• Autofocus mogelijk met AF-S en AF-I 

Nikkor-objectieven
• Voorlensdop BF-3A (kan ook worden 

gebruikt als bodydop)
ectiefconstructie: 5 elementen in 5 groepen

fmetingen: 66 x 24,5 mm
e icht: 200 gram

• Geavanceerd ontwerp voor bevestiging op 
de nieuwste AF-S Nikkor-objectieven

• Verlengt de brandpuntsafstand met 100%
• Verlaagt de lichtsterkte met 2 stops
• Autofocus mogelijk met AF-S en AF-I Nikkors

met een lichtsterkte van f/2.8
• Voorlensdop BF-3A (kan ook worden 

gebruikt als bodydop)
ectiefconstructie: 7 elementen in 6 groepen

fmetingen: 66 x 55 mm
e icht: 355 gram

AF-S teleconverter TC-14E II AF-S teleconverter TC-20E II

• Geavanceerd ontwerp voor bevestiging op 
de nieuwste AF-S Nikkor-objectieven

• Verlengt de brandpuntsafstand met 70%
• Verlaagt de lichtsterkte met 1,5 stop
• Autofocus mogelijk met AF-S en AF-I Nikkors

met een lichtsterkte van f/2.8
• Voorlensdop BF-3A (kan ook worden 

gebruikt als bodydop)
ectiefconstructie: 7 elementen in 4 groepen

fmetingen: 66 x 31,5 mm
e icht: 250 gram

AF-S teleconverter TC-17E II
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oor close-up fotografie zon-
der compromissen zijn

Micro-Nikkor-objectieven een
logische keuze voor uw Nikon
reflexcamera. 

Elke AF Micro-Nikkor kan
worden gediafragmeerd tot
f/32 en de PC Micro-Nikkor
zelfs tot f/45. Hierdoor is een
maximale scherptediepte haal-
baar, die essentieel is voor
close-up en macro-opnamen.
Bovendien zorgen Nikon's
Super Integrated Coating en
Close-Range Correction-sys-
teem voor superieure optische
prestaties en kleurreproductie.

e drie AF Micro-Nikkors
met vaste brandpuntsafstand
(60 mm f/2.8D, 105 mm
f/2.8D, 200 mm f/4D IF-ED)
stellen de fotograaf in staat
zonder accessoires close-ups
op ware grootte (1:1) te
maken.

e AF oom icro-Nikkor
70-180 mm f/4.5-5.6D ED
voegt een opmerkelijke flexibili-
teit toe aan close-up fotografie.
Naast het duidelijke voordeel
van de veelzijdigheid van meer-
dere brandpuntsafstanden biedt
dit objectief u de mogelijkheid
het perspectief en de reproduc-
tieverhouding terwijl u zoomt aan
te passen tot 1:1,3. De Optics
Design Research Group van de
Optics Society of Japan selec-
teerde dit objectief als beste
objectief van 1998.

e C icro-Nikkor 85
mm f/2.8D is voorzien van een
kantel- en schuifmechanisme
(tilt/shift) waarmee fotografen
perspectief, vertekening en de
scherpstelling kunnen beïn-
vloeden. Met een macromoge-
lijkheid van 1:2 (halve grootte)
is dit objectief ideaal voor recla-
mefotografen die table-top 
productopnamen maken.

AF Micro- en PC Micro-
Nikkors – kenmerkende
eigenschappen
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ectiefconstructie:
6 elementen in 
5 groepen

ortste scherpstelaf
stand: 0,39 m

eeldhoek met Nikon DX formaat: klein-
beeldequivalent met 127,5 mm

erkafstand : 210 mm
iltermaat: 77 mm onnekap: HB-22
fmetingen: 83,5 x 109,5 mm
e icht: 770 gram

De erkafstand is de afstand tussen de
voorzijde van het objectief en het onder erp.
Een grote erkafstand is enselijk bij close-up
opnamen omdat er minder snel schadu en op
het onder erp vallen en bijvoorbeeld insecten
minder snel zullen vluchten.

ectief
constructie:
9 elementen in 
8 groepen

ortste scherpstel
afstand: 0,314 m eeldhoek met Nikon DX
formaat: kleinbeeldequivalent met 157,5 mm

erkafstand : 136 mm iltermaat: 52 mm
onnekap: H -7 fmetingen: 75 x 104,5 mm
e icht: 560 gram

ectiefconstructie:
8 elementen in 
7 groepen ortste
scherpstelafstand:

0,219 m eeldhoek met Nikon DX formaat:
kleinbeeldequivalent met 90 mm

erkafstand : 90,4 mm iltermaat: 62 mm
onnekap: HN-22
fmetingen: 70 x 74,5 mm
e icht: 440 gram

29
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Micro-
ende

Nikon's meest compacte icro-objectief voor
close-up- en algemene fotografie
• Veelzijdig objectief voor macrofotografie
• Close-up tot op circa 0,22 m 

(reproductie-verhouding 1:1)
• Close-Range Correction (CRC) geeft hoge

prestaties op zowel kleine als grote 
scherpstelafstanden

iddenbereik icro-tele-objectief voor 
close-up en candid-fotografie
• Veelzijdig middenbereik tele-objectief voor

portret- en detailopnamen
• Close-up tot op circa 0,31 m 

(reproductieverhouding 1:1)
• Close-Range Correction (CRC) systeem

icro-tele-objectief voor close-up  en 
natuuropnamen
• Extreem veelzijdig tele-objectief met grote 

werkafstand
• Close-up tot op circa 0,5 m 

(reproductieverhouding 1:1)
• Werkafstand van 26 cm voor comfortabele 

close-up opnamen
• Close-Range Correction (CRC) systeem 
• Diafragma met negen lamellen en ronde opening
• Elementen van ED-glas

’s erelds eerste -zoomobjectief voor 
macrofotografie
• Veelzijdig telezoomobjectief voor macrofotografie
• Close-up tot op circa 0,37 m 

(reproductieverhouding 1:1,3)
• Effectief diafragma varieert niet met scherp-

stelafstand
• Diafragma met negen lamellen en ronde opening
• ED-glaselement
• Zelfs levensgrote weergave (1:1) is mogelijk 

met voorzetlens No. 6T (op 180 mm)

iddenbereik tele-
objectief met kantel-
en schuifmechanis-
me en macro-
mogelijkheden
• Groot kantel- en

schuifbereik (kantelen:
±8,3°, schuiven:
±12,4 mm)

• Macrocapaciteit van
1/2 ware grootte (op
0,39 m)

• Objectiefrotatie van
±90° voor veelzijdige
kantel- en schuif-
effecten.

ectiefconstructie: 13 elementen in 
8 groepen ortste scherpstelafstand: 0,5 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: klein-

beeldequivalent met 300 mm
erkafstand : 260 mm

iltermaat: 62 mm onnekap: HN-30
fmetingen: 76 x 193 mm
e icht: 1190 gram

ectiefconstructie: 18 elementen in 
14 groepen ortste scherpstelafstand: 0,37 m
eeldhoek met Nikon DX formaat: kleinbeeld-

equivalent met 105-270 mm
erkafstand : 112,4 mm iltermaat: 62 mm

onnekap: HB-14 (meegeleverd)
fmetingen: 75 x167 mm e icht: 1010 gram

AF Micro-Nikkor 60 mm f/2 8D  d s

AF Micro-Nikkor 105 mm f/2 8D  d s

AF Micro-Nikkor 200 mm f/4D IF-ED e i  d s

AF oom-Micro Nikkor 70-180 mm f/4 5-5 6D ED e d s

Opmerking: i  e rui  van matri metin  o  entrum eri hte
metin  met dit o e tie  evesti d op een amera
uit de serie dient u de eli htin s orre tie voor
mat la en in te stellen op 

: Elementen van ED las
: s eris he lenselementen

C Micro-Nikkor 85 mm f/2 8D  d s

Opmerking: De eli htin smetin  en het litssturin ss steem
van de amera er en niet orre t als u het 
o e tie  antelt en o  s hui t tilt shi t  o  als u 
een ander dia ra ma dan het ma imale dia ra ma

e rui t  antelen en s huiven van het o e tie
unnen eni e vi netterin  veroor a en  Dit 

o e tie  an niet orden e rui t in om inatie
met de E  amera

Alleen het gezicht van het onder erp is
scherp. (met kantelen)
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Specificaties
Objectief- Beeldhoek Beeldhoek met ortste aangegeven aximale Diameter x lengte

Objectief constructie op Nikon DX- leinste scherpstelafstand reproductie- Filtermaat Objectiefkoker Zonnekap (afstand vanaf Ge icht
(groepen/ kleinbeeld- formaat diafragma [macro-instelling] verhouding (mm) objectiefvatting) (g)

elementen) formaat [m] [macro-instelling] (mm)
DX
AF DX Fisheye 10,5 mm f/2.8G ED 7/10 180 22 0,14 1/5 monta e aan e achter i e L-0715 In e ou 3  2,5 305
AF-S DX 12-24 mm f/4G IF-ED 7/11 - 1 22 0,3 1/8,3 77 L-S2 B-23 82,5  0 4 5
AF-S DX 17-55 mm f/2.8G IF-ED 10/14 7 -28 50 22 0,3 1/5 77 L-1120 B-31 85,5  110,5 755
AF-S DX 18-55 mm f/3.5-5. G ED 5/7 7 -28 50 22 0,28 1/3,2 52 L-0715 B-33   74 210
AF-S DX 18-70 mm f/3.5-4.5G IF-ED 15/13 7 -22 50 22 0,38 1/ ,2 7 L-0 15 B-32 73  75,5 3 0
AF-S DX  18-200 mm f/3.5-5. G IF-ED12/1 7 8 18 0,5 1/4,5 72 L-1018 B-35 77  ,5 5 0
AF-S DX 55-200 mm f/4.5-5. G ED /13 28 50 -8 22 0,75 1/3,5 52 L-0815 B-34 8  7 225
Zoom
AF-S 17-35 mm f/2.8D IF-ED 10/13 104 - 2 7 -44 22 0,28 1/4, 77 L-S3, L-7 B-23 82,5  10 745
AF 18-35 mm f/3.5-4.5D IF-ED 8/11 100 - 2 7 -44 22 0,33 1/ ,7 77 L-S1 B-23 82,7  82,5 370
AF 24-85 mm f/2.8-4D IF 11/15 84 -28 30 1 -18 50 22 0,5 0,21 1/5,  1/2 72 L-S1 B-25 78,5  82,5 545
AF-S 24-85 mm f/3.5-4.5G IF-ED 12/15 84 -28 30 1 -18 50 22 0,38 1/4,7 7 L-S2 B-28 73  72,5 400
AF-S  24-120 mm f/3.5-5. G IF-ED 13/15 84 -20 30 1 -13 20 22 0,5 1/4,8 72 L-S2 B-25 77  4 575
AF-S 28-70 mm f/2.8D IF-ED 11/15 74 -34 20 53 -22 50 22 0,7 0,5 1/8,  1/5, 77 L-S1, L-32S B-1 88,5  121,5 35
AF 28-80 mm f/3.3-5. G / 74 -30 10 53 -20 38 0,35 1/3,4 58 L-S1, L-32S B-20 ,5  4 1 5
AF 28-100 mm f/3.5-5. G /8 74 -24 20 53 -1 22 0,5 1/4,8 2 L-S2, L-32S B-27 8  80 245
AF 28-105 mm f/3.5-4.5D IF 12/1 74 -23 20 53 -15 20 22 0,5 0,22 1/5,2 1/2 2 L-S2, L-4 B-18 73  81,5 455
AF 28-200 mm f/3.5-5. G IF-ED 11/12 74 -12 20 53 -8 22 0,44 1/3,2 2 L-S2 B-30 8,5  71 3 0
AF 35-70 mm f/2.8D 12/15 2 -34 20 44 -22 50 22 0,  0,28 1/7,7 1/4 2 L-S2, L-33S B-1 71,5  4,5 5
AF-S DX 70-200 mm f/2.8G IF-ED 15/21 34 20 -12 20 22 50 -8 22 1,5 1/ ,1 77 L-M2 B-2 87  215 1470
AF 70-300 mm f/4-5. D ED /13 34 20 -8 10 22 50 -5 20 32 1,5 1/3, 2 L-S4, L-72 B-15 74  11 505
AF 70-300 mm f/4-5. G /13 34 20 -8 10 22 50 -5 20 22 1,5 1/3, 2 L-S4, L-72 B-2 74  11 ,5 425
AF 80-200 mm f/2.8D ED 1 11/1 30 10 -12 20 20 -8 22 1,8 1,5 1/7,1 1/5, 77 L-M2, L-43A B-7 87  187 1300
AF  80-400 mm f/4.5-5. D ED 1 11/17 30 10 - 10 20 -4 32 2,3 1/4,8 77 L-M1 B-24 1  171 13 0
AF-S  200-400 mm f/4G IF-ED 1 17/21 12 20 - 10 8 -4 32 2 1/3,7 52 L-L2 K-30 124  358 3275
Fishe e
AF Fisheye 1  mm f/2.8D 5/8 180 107 22 0,25 1/10 Mee ele er L-S1, L-31S In e ou 3  57 2 0
Groothoe
AF 14 mm f/2.8D ED 12/14 114 0 22 0,2 1/ ,7 Monta e aan e achter i e L-S2 In e ou 87  8 ,5 70
AF 18 mm f/2.8D 10/13 100 7 22 0,25 1/ ,1 77 L-S1, L-47 B-8 82  58 380
AF 20 mm f/2.8D /12 4 70 22 0,25 1/8,3 2 L-S1, L-30S, L-37 B-4   42,5 270
AF 24 mm f/2.8D / 84 1 22 0,3 1/8, 52 L-S1, L-30S, L-34A N-1 4,5  4 270 
AF 28 mm f/1.4D 8/11 74 53 1 0,35 1/8,3 72 L-S1, L-44 K-7 75  77,5 520
AF 28 mm f/2.8D / 74 53 22 0,25 1/5, 52 L-S1, L-30S, L-34A N-2 5  44,5 205
AF 35 mm f/2D 5/ 2 44 22 0,25 1/4,2 52 L-S1, L-30S N-3 4,5  43,5 205
Normaal
AF 50 mm f/1.4D /7 4 31 30 1 0,45 1/ ,8 52 L-S1, L-30S -2 4,5  42,5 230
AF 50 mm f/1.8D 5/ 4 31 30 22 0,45 1/ , 52 L-S1, L-30S -2 3,5  3 155
Tele
AF 85 mm f/1.4D IF 8/ 28 30 18 50 1 0,85 1/8,8 77 L-S1, L-44 N-31 80  72,5 550
AF 85 mm f/1.8D / 28 30 18 50 1 0,85 1/ ,2 2 L-S1, L-15S, L-31S N-23 71,5  58,5 380
AF D  105 mm f/2D / 23 20 15 20 1 0, 1/7,7 72 L-S3, L-38 In e ou 7   111 40
AF D  135 mm f/2D /7 18 12 1 1,1 1/7,1 72 L-S4, L-38 In e ou 7   120 815
AF 180 mm f/2.8D IF-ED /8 13 40 22 1,5 1/ , 72 L-S4, L-38 In e ou 78,5  144 7 0
AF-S  200 mm f/2G IF-ED /13 12 20 8 22 1, 1/8,1 52 L-L1 K-31 124  203 2, 00
AF-S  300 mm f/2.8G IF-ED 8/11 8 10 5 20 22 2,2 1/ ,1 52 L-L1 K-30 124  2 7,5 2870
AF-S 300 mm f/4D IF-ED 1 /10 8 10 5 20 32 1,45 1/3,7 77 L-M2 In e ou 0  222,5 1440
AF-S 400 mm f/2.8D IF-ED II 1 /11 4 10 22 3,5 1/7,7 52 T-402, L-L2 K-25 15 ,5  351,5 4440
AF-S 500 mm f/4D IF-ED II 1 /11 5 3 10 22 4, 1/8.2 52 T-502, L-L2 K-24 13 ,5  3 4 3,430
AF-S 00 mm f/4D IF-ED II 1 7/10 4 10 2 40 22 5, 1/8, 52 T- 0 , L-L2 K-23 1   430,5 4,750
Speciaal 
AF Micro 0 mm f/2.8D 7/8 3 40 2 30 32 0,21 1 2 L-S1, L-32S N-22 70  74,5 440
AF Micro 105 mm f/2.8D 8/ 23 20 15 20 32 0,314 1 52 L-S3, L-7 S-7 75  104,5 5 0
AF Micro-Nikkor 200 mm f/4D IF-ED 8/13 12 20 8 32 0,5 1 2 L-M2, L-43A N-30 7   1 3 11 0
AF  70-180 mm f/4.5-5. D ED 1 14/18 34 20 -13 40 22 50 - 32 0,37 1/1,32 2 L-M1, L-71 B-14 75  1 7 1010
AF-S  AF-I Teleconverters*2

T -14E II/14E 5/5 L-S1, L-30S   24,5 200
T -17E II 4/7 L-0715, L-S1, L-30S   31,5 250
T -20E II/20E 3 /7 L-S1, L-31S   55 355

0511152_Nikkor_N   27-02-2006  10:07  Pagina 30



31

x lengte
and vanaf Ge icht TC-201 TC-301 TC-14A TC-14B TC-14E/ TC- TC-20E/ AF-3 aximaal aantal AF-4 ax. aantal
iefvatting) (g) 14E II 17E II 20E II te gebruiken te gebruiken
mm) HN-36 zonnekappen HN-37 zonnekappen

 2,5 305 Niet ruik aar Niet ruik aar
 0 4 5 ✔ 0 ✔ 0

 110,5 755 ✔ 0 ✔ 0
 74 210 ✔ 0 ✔ 0

 75,5 3 0 ✔ 0 ✔ 0
 ,5 5 0 ✔ 0 ✔ 0
 7 225 ✔ 0 ✔ 0

 10 745 1 1 ✔ 0 ✔ 0
 82,5 370 1 1 ✔ 0 ✔ 0
 82,5 545 1 1 ✔ 0 ✔ 0

 72,5 400 ✔ 0 ✔ 0
 4 575 ✔ 0 ✔ 0
 121,5 35 4 4 ✔ 0 ✔ 0

 4 1 5 ✔ 0 ✔ 0
 80 245 ✔ 0 ✔ 0 

 81,5 455 1 1 ✔ 0 ✔ 0
 71 3 0 1 1 ✔ 1 ✔ 2

 4,5 5 1 1 ✔ 1 ✔ 2
 215 1470 2 2 2 ✔ 0 ✔ 2
 11 505 1 1 ✔ 3 ✔ 4
11 ,5 425 ✔ 3 ✔ 4
 187 1300 4 4 1 ✔ 0 ✔ 3
 171 13 0 4 ✔ 2 ✔ 3
 358 3275 2 1 1 Niet ruik aar Niet ruik aar

 57 2 0 1 1 Niet ruik aar Niet ruik aar

 8 ,5 70 1 1 Niet ruik aar Niet ruik aar
 58 380 1 1 ✔ a 0 ✔ 0

 42,5 270 1 1 ✔ 0 ✔ 0
 4 270 1 1 ✔ 0 ✔ 1

 77,5 520 1 1 ✔ 0 ✔ 1
 44,5 205 1 1 ✔ 0 ✔ 1
 43,5 205 1 1 ✔ 0 ✔ 2

 42,5 230 3 3 ✔ 1 ✔ 3
 3 155 1 1 ✔ 1 ✔ 3

 72,5 550 1 1 ✔ 1 ✔ 3
 58,5 380 1 5 ✔ 2 ✔ 4
 111 40 ✔ 1 ✔ 5
 120 815 1 ✔ 1 ✔ 4
 144 7 0 4 4 ✔ 5 ✔ 5
 203 2, 00 2 2 2 Niet ruik aar Niet ruik aar

 2 7,5 2870 2 2 2 Niet ruik aar Niet ruik aar
222,5 1440 1 1 2 1 1 ✔ 2 ✔ 5
 351,5 4440 1 1 2 2 2 Niet ruik aar Niet ruik aar
 3 4 3,430 1 1 2 1 1 Niet ruik aar Niet ruik aar

 430,5 4,750 1 1 2 1 1 Niet ruik aar Niet ruik aar

 74,5 440 1 1 ✔ 1 ✔ 3
104,5 5 0 5 ✔ 3 ✔ 5
 1 3 11 0 ✔ 5 ✔ 5
 1 7 1010 1 1 ✔ 2 ✔ 3

 24,5 200
 31,5 250
 55 355

*1 Statiefbevestigingsring ordt meegeleverd
*2 Compatibel met 

AF-S en AF-I Nikkor-objectieven,
behalve AF-S 17-35 mm f/2.8D IF-ED,
24-85 mm f/3.5-4.5G IF-ED,
VR 24-120 mm f/3.5-5.6G IF-ED, 28-70 mm f/2.8D IF-ED en 
DX Nikkor-objectieven.

*3 Automatische scherpstelling is alleen mogelijk met 
een AF-S of AF-I Nikkor-objectief met een lichtsterkte 
(maximaal diafragma) van f/2,8.

1 Bruikbaar.
2 Bruikbaar. Autofocus is mogelijk.
3 Bij gebruik van een kleiner diafragma dan f/11 met snelle 

sluitertijden kan de belichting af en toe ongelijkmatig zijn.
4 Bruikbaar, maar er kan af en toe vignettering optreden.
5 Er kan af en toe vignettering optreden. Bij gebruik van een kleiner

diafragma dan f/11 met snelle sluitertijden kan de belichting af en
toe ongelijkmatig zijn.

— Niet bruikbaar.

✔ Bruikbaar.
*a Vignettering treedt op.
*b Lichte vignettering treedt op.
*c Vignettering treedt alleen onder bepaalde omstandigheden op.

Opmerking: Namen van zonnekappen geven het type aan.
HN voor schroeftype, HR voor rubberen
schroeftype, HK voor opsteektype, HS voor
vastkliktype en HB voor bajonettype.

AF
Nikkor objectie en
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ikon biedt een ro aal assortiment aan
handmatig instelbare objectieven, van de
15 mm ultragroothoek tot de krachtige
1000 mm Reflex-Nikkor en de unieke
C-Nikkor

N
Een veelzijde en 

unieke collectie objectieven
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C-Nikkor-objectief
De PC of Perspective Control
Nikkor is een onmisbaar objectief
voor architectuur- en interieurfo-
tografie. Het PC-Nikkor 28 mm
f/3.5 objectief voorziet u  Nikon
reflexcamera van perspectiefcon-
trole. Dit objectief kan 11 mm ten
opzichte van de optische as or-
den verschoven en 360° orden
gedraaid

-T pe Nikkor-objectief
o el de 45 mm f/2.8 P als de

500 mm f/4 P IF-ED heeft een
ingebou de CPU (centrale ver-
erkingseenheid) voor de auto-

matische belichtingsmogelijkhe-
den van de nieu ste Nikon
reflexcamera’s.

Reflex-Nikkor-objectieven
Reflex-Nikkors maken gebruik
van een combinatie van spiegels
en lenselementen, gebaseerd op
het principe van de catadioptri-
sche telescoop (spiegelreflex-
telescoop). De 500 mm f/8 en de
1000 mm f/11 zijn beide compact
en licht van ge icht.

Objectie en
methandmatige scherpstelling
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Specificaties

*1 Met Close-Range Correction (CRC) systeem.
*2 Statiefbevestigingsring ordt meegeleverd.
*3 Handmatig instelbaar diafragma met voorkeuzering.
*4 Filter voor-/achterzijde.
*5 De belichtingsmeting en het flitssturingssysteem van

de camera erken niet correct als u het objectief 
kantelt en/of schuift (tilt/shift) of als u een ander 
diafragma dan het maximale diafragma gebruikt.
Kantelen en schuiven van het objectief kunnen enige 
vignettering veroorzaken.
Dit objectief kan niet orden gebruikt in combinatie 
met de PRONEA S-camera.

*6 Met een PK-13 ring.
*7 Met een PK-11 ring.

1 Bruikbaar.
2 Bij gebruik van een kleiner diafragma dan f/11 

met snelle sluitertijden kan de belichting af en toe
ongelijkmatig zijn.

3 Bruikbaar, maar er kan af en toe vignettering 
optreden.

4 Er kan af en toe vignettering optreden. Bij gebruik van
een kleiner diafragma dan f/11 met snelle sluitertijden
kan de belichting af en toe ongelijkmatig zijn.

5 Te gebruiken als schroeffilter aan achterzijde ordt 
ver ijderd.

— Niet bruikbaar.

✔ Bruikbaar.
*a Vignettering treedt op.
*b Lichte vignettering treedt op.
*c Vignettering treedt alleen onder bepaalde omstandig

heden op.

Objectie enmet handmatige
scher stellin

Objectief- Beeldhoek ortste aximale Diameter x 
constructie op klein- leinste aangegeven reproductie- Filtermaat lengte aximum- aximum-

Objectief (groepen/ beeld- diafragma scherpstel- verhouding (mm) Objectief- Zonnekap (afstand Ge icht TC- TC- TC- TC- AF-3 aantal AF-4 aantal
elementen) formaat afstand [macro- [macro- koker vanaf (g) 201 301 14A 14B te gebruiken te gebruiken

met Nikon instelling] instelling] objectiefvatting) HN-36 HN-37
DX-formaat [m] (mm) zonnekappen zonnekappen

Groothoek
15 mm f/3.5*1 11/14 110° 22 0,3 1/12,5 Meegeleverd CL-S2, CL-17 Ingebou d 90 x 83,5 630 1 — 1 — Niet bruikbaar
18 mm f/3.5 *1 10/11 100° 22 0,25 1/8,3 72 CL-S1, CL-34A, CL-37 HK-9 75 x 61,5 350 1 — 3 — ✔*a 0 ✔ 0
20 mm f/2.8 *1 9/12 94° 22 0,25 1/8,3 62 CL-S2, CL-30S HK-14 65 x 42,5 260 1 — 1 — ✔*b 0 ✔ 0
24 mm f/2*1 10/11 84° 22 0,3 1/8,6 52 CL-S1, CL-31S, CL-34A HK-2 63 x 51,5 300 1 — 1 — ✔ 0 ✔ 1
24 mm f/2.8*1 9/9 84° 22 0,3 1/8,8 52 CL-S1, CL-30S, CL-34A HN-1 63 x 46 275 1 — 1 — ✔ 0 ✔ 1
28 mm f/2*1 8/9 74° 22 0,25 1/5,4 52 CL-S1, CL-31S, CL-32S HN-1 63 x 58,5 345 1 — 1 — ✔ 0 ✔ 1
28 mm f/2.8*1 8/8 74° 22 0,2 1/3,9 52 CL-S1, CL-30S, CL-34A HN-2 63 x 44,5 250 1 — 1 — ✔ 0 ✔ 1
35 mm f/1.4*1 7/9 62° 16 0,3 1/5,6 52 CL-S1, CL-31S, CL-32S HN-3 67,5 x 62 400 2 — 2 — ✔ 0 ✔ 1
35 mm f/2 6/8 62° 22 0,3 1/5,7 52 CL-S1, CL-31S, CL-32S HN-3 63 x 51,5 280 1 — 1 — ✔ 0 ✔ 1
45 mm f/2.8 P 3/4 50° 22 0,45 1/7,6 52 achte tas meegeleverd HN-35 63 x 17 120 — — — — ✔ 3 ✔ 4

tandaard
50 mm f/1.2 6/7 46° 16 0,5 1/7,9 52 CL-S1, CL-31S, CL-34A HS-12, HR-2 68,5 x 47,5 360 1 — 1 — ✔ 1 ✔ 2
50 mm f/1.4 6/7 46° 16 0,45 1/6,8 52 CL-S1, CL-30S HS-9, HR-1 63 x 40 250 2 — 2 — ✔ 1 ✔ 3
50 mm f/1.8 5/6 46° 22 0,6 1/9,6 52 CL-30S HR-4, HS-11 63 x 27,5 145 1 — 1 — ✔ 2 ✔ 3
Tele
85 mm f/1.4*1 5/7 28°30' 16 0,85 1/7,9 72 CL-S2 HN-20 80,5 x 64,5 620 2 — 2 — ✔ 1 ✔ 3
105 mm f/1.8 5/5 23°20' 22 1 1/7,6 62 CL-S1, CL-15S Ingebou d 78,5 x 80,5 580 2 — 2 — ✔ 1 ✔ 3
105 mm f/2.5 4/5 23°20' 22 1 1/7,7 52 CL-S1, CL-32S Ingebou d 64 x 69,5 435 1 — 3 — ✔ 3 ✔ 5
135 mm f/2 4/6 18° 22 1,3 1/7,5 72 CL-S2, CL-15S Ingebou d 80,5 x 93,5 860 2 — 2 — ✔ 1 ✔ 4
135 mm f/2.8 4/5 18° 32 1,3 1/7,5 52 CL-S1, CL-32S Ingebou d 64 x 83,5 435 3 — 1 1 ✔ 3 ✔ 5
180 mm f/2.8 ED 5/5 13°40' 32 1,8 1/7,5 72 CL-S4, CL-38 Ingebou d 78,5 x 130 800 2 — 2 — ✔ 2 ✔ 5
200 mm f/2 IF-ED*2 8/10 12°20' 22 2,5 1/9,5 Gelatinefilter CT-200 Ingebou d.HE-4 132 x 225,5 2550 2 — 4 2 Niet bruikbaar
400 mm f/3.5 IF-ED*2 6/8 6°10' 22 4,5 1/9,8 122/39*4 CL-61A Ingebou d 134 x 296 2800 — 1 3 1 Niet bruikbaar
500 mm f/4 P IF-ED*2 6/8 5° 22 5 1/9,1 39 CT-500 HK-17 138 x 384 3,000 — 1 — 1 Niet bruikbaar
600 mm f/5.6 IF-ED*2 6/7 4°10' 32 5 1/7,3 39 CT-603 Ingebou d.HE-4 132 x 387,5 2,800 — 1 — 1 Niet bruikbaar
800 mm f/5.6 IF-ED*2 6/8 3° 32 8 1/9,1 52 CT-800 Ingebou d, HE-3 163 x 546 5450 — 2 — 2 Niet bruikbaar
Reflex
500 mm f/8*2 6/6 5° — 1,5 1/2,5 82/39*4 CL-39 HN-27 89 x 109 840 3 — 3 5 Niet bruikbaar ✔ 5
1000 mm f/11*2 5/5 2°30' — 8 1/7,1 39 CL-29 Ingebou d 119 x 233,5 1900 — 5 — 5 Niet bruikbaar
Zoom
28-85 mm f/3.5-4.5 11/15 74°-28°30' 22 0,8 [0,23] 1/8,3 [1/3,4] 62 CL-S1, CL-33S HK-16 67 x 89 510 1 — 1 — ✔ 0 ✔ 0
35-70 mm f/3.3-4.5 7/8 62°-34°20' 22 0,5 [0,35] 1/6,7 [1/4,3] 52 CL-S1, CL-31S HN-2 63 x 61 250 1 — 1 — ✔ 0 ✔ 1
35-105 mm f/3.5-4.5 12/16 62°-18° 22 1,4 [0,27] 1/11,6 [1/4] 52 CL-S1, CL-33S HK-11 64 x 86,5 510 1 — 1 — ✔ 0 ✔ 0
35-200 mm f/3.5-4.5 13/17 62°-12°20' 22 1,6 [0,3] 1/7 [1/4] 62 CL-S3, CL-13A HK-15 70 x 119 740 3 — — — ✔ 0 ✔ 1
70-210 mm f/4.5-5.6 8/11 34°20'-11°50' 32 1,5 1/6 52 CL-38 HR-1 64 x 104 375 1 — 1 — ✔ 2 ✔ 3

peciaal
PC 28 mm f/3.5*3 8/9 74° 22 0,3 1/6,7 72 CL-S2, CL-34A HN-9 78 x 64,5 380 — — — — ✔*C 0 ✔ 0
PC Micro 85 mm f/2.8D*5 5/6 28°30' 45 0,39 1/2 77 CL-75 HB-22 83,5 x 109,5 770 — — — 1 ✔*C 0 ✔ 0
Micro 55 mm f/2.8*1 5/6 43° 32 0,25 1/2 52 CL-S1, CL-31S, CL-32S, HN-3 63,5 x 62 290 1 — 1 — ✔ 1 ✔ 3

CL-33S*6, CL-15S*6

Micro 105 mm f/2.8*1 9/10 23°20' 32 0,41 1/2 52 CL-S4, CL-32S, HS-14 66,5 x 83,5 515 1 — 1 — ✔ 3 ✔ 5
CL-33S, CL-38*7

Micro 200/4 IF*2 6/9 12°20' 32 0,71 1  2 52 CL-S4, CL-36, CL-45 Ingebou d 66 x 172 800 — 1 3 1 ✔ 2 ✔ 5
Teleconverters
TC-201 5/7 — — — — — CL-S1, CL-30S — 64,5 x 52 230 — — — — — — — —
TC-301 5/5 — — — — — CL-S1, CL-33S — 64,5 x 115 325 — — — — — — — —
TC-14A 5/5 — — — — — CL-S1, CL-30S — 65 x 25,5 145 — — — — — — — —
TC-14B 5/5 — — — — — CL-S1, CL-30S — 65 x 34 165 — — — — — — — —
Fotografisch 

3/5 — — — — — CL-S1 — 65,4 x 56 200 — — — — — — — —tussenstuk
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Het maximale dia-
fragma van een
objectief bepaalt

hoe u in bepaalde lichtsituaties kunt foto-
graferen. De diafragmawaarde wordt aan-
gegeven met de f-waarde, die op ver-
schillende manieren kan worden uitge-
drukt: f/8, F/8 en 1:8 hebben bijvoorbeeld
alle betrekking op hetzelfde effectieve dia-

fragma. Objectieven met een groot maxi-
maal diafragma (lage f-waarden) stellen
fotografen in staat bij weinig licht kortere
sluitertijden te gebruiken. Daardoor hebt u
minder snel een statief of flitser nodig,
hebt u meer mogelijkheden om de scherp-
tediepte te regelen (zie hieronder) en hebt
u een helderder zoekerbeeld, zodat
gemakkelijker kan worden scherpgesteld.

Objectieven met een kleiner maximaal
diafragma (hoge f-waarden) leiden eerder
tot langere sluitertijden bij weinig licht,
maar zijn wel kleiner en lichter dan licht-
sterkere objectieven. Nikon biedt een aan-
tal Nikkor-objectieven met dezelfde
brandpuntsafstand, maar met een ver-
schillend maximaal diafragma, wat de
keuzemogelijkheden sterk verruimt.

De scherptediepte is het ge-
bied in de foto voor en achter

het hoofdonderwerp dat met een aanvaard-
bare scherpte wordt vastgelegd. U regelt de
scherptediepte door het diafragma aan te
passen. Hoe kleiner het diafragma (hoger 
f-waarde), des te groter is de scherptediepte.
Dat betekent dat bij een groter diafragma, 
bijvoorbeeld f/1.8, de achtergrond onscherp
is, terwijl bij een kleiner diafragma, zoals f/16
of f/22, een groot deel van de foto scherp is.

De brandpuntsafstand is hier-
bij ook belangrijk, aangezien de
scherptediepte toeneemt toe met
de brandpuntsafstand. Daardoor
geven groothoekobjectieven een
veel grotere scherptediepte over
de gehele brandpuntsafstand
dan tele-objectieven.

De keu e van het o ectief is een van de moeili kste eslissingen aar u als fotograaf voor 
komt te staan  aange ien het o ectief epaalt at en hoe u fotografeert  ieronder he en e een 

aantal technische factoren op een ri t e ge et  aar u i  het kie en van het geschikte 
o ectief rekening mee kunt houden

et juiste objectief kiezen – 
enkele over egingen

De beeldhoek verwijst naar het
overzicht of beeldgebied dat een objectief
biedt. Een andere beeldhoek kan de
manier waarop u de wereld door het
objectief ziet ingrijpend wijzigen. 

De brandpuntsafstand bepaalt in prin-
cipe de beeldhoek: hoe korter de brand-
puntsafstand, des te groter is de beeld-
hoek en des te kleiner worden onderwer-

pen weergegeven. Een langere brand-
puntsafstand betekent een kleinere beeld-
hoek en een grotere weergave. Een 50
mm standaardobjectief heeft een beeld-
hoek van 46° en geeft onderwerpen op
ongeveer dezelfde grootte weer als het
menselijk oog ze ziet. 

Groothoekobjectieven bieden een gro-
ter overzicht en zijn het favoriete objectief

van landschapsfotografen en fotografen
die in een beperkte ruimte moeten wer-
ken. Tele-objectieven halen verafgelegen
onderwerpen dichterbij en bieden een
smallere beeldhoek die indrukwekkende
close-ups kan geven voor vele soorten
fotografie.

Perspectief is het gemakkelijkst uit 
te leggen met behulp van een voorbeeld en
wordt volledig bepaald door de afstand tus-
sen de camera en het onderwerp (zie de
foto’s hierboven). 

In het kort gaat het bij perspectief om de
relatieve grootte en de diepte van onder-

werpen binnen een foto oftewel hoe ver de
voorgrond en de achtergrond uit elkaar lij-
ken te liggen. Wanneer onderwerpen op de
voorgrond veel groter lijken dan die in de
achtergrond, wat bij groothoekobjectieven
gebeurt, spreken we van een overdreven
perspectief. 

Een begrip van de verschillende per-
spectieven die de verschillende objectieven
bieden, helpt u bij de keuze van het juiste
objectief om bepaalde fotografische effec-
ten te creëren.

eeldhoek

erspectief

Maximaal diafragma
(f- aarde)

Scherptediepte

16mm 20mm 24mm 28mm 35mm 50mm

105mm 135mm 180mm 210mm 300mm 600mm

20mm 50mm 200mm 400mm

Grote scherpte-
diepte (f/16)

leine scherptediepte (f/2.8)
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L

onnekappen
Zonnekappen verminderen strooilicht,
waardoor flare wordt verminderd en ghost
wordt geëlimineerd. Ze bieden ook extra
bescherming voor het objectief.

Lensdoppen
Deze doppen zijn vervaardigd uit hard plas-
tic, metaal of leer en beschermen de voor-
ste en achterste delen van het objectief
tegen stof, vuil en krassen.
Voorlensdoppen zijn leverbaar in de volgen-
de filtermaten: 52 mm, 58 mm, 62 mm, 
72 mm, 77 mm, 85 mm, 95 mm, 108 mm.
De achterlensdop LF-1 is compatibel met
alle objectieven.

Objectiefdraagriem
De objectiefdraagriem LN-1 kan gemakke-
lijk orden aangepast, zodat u hiermee
diverse objectieven, zelfs de grote, z are
tele-objectieven, comfortabel aan een
schouder kunt dragen. Compatibel met de
autofocusobjectieven AF-S 300/2.8D, AF-
S/AF-I 400/2.8D, AF-S 500/4D en AF-S
600/4D en de volgende objectieven voor
handmatige scherpstelling: 200/2, 300/2.8,
400/2.8, 400/3.5, 500/4P, 600/5.6 en
800/5.6.

Objectiefkokers
Nikon-objectiefkokers houden uw optische
uitrusting vrij van stof en vocht, en bieden
bescherming tegen schokken. 
Cilindrische koker (C ): uitgevoerd in
mooi zwart kunstleer, bekleed met een
zachte stof.

offer (C ): deze stevige koffer wordt
geleverd bij grotere objectieven, zoals de
supertele-objectieven.

achte tas (No. 58 62, C -S1 S4/ 1/
2/ 1/ 2): voor allerlei objectieven met

uiteenlopende brandpuntsafstanden.

A essoiresr Nikkor objectie en

CL CL
CL L

CL CL CL CL CL L

C

o  

CL

Close-up accessoires
Automatische tussenringen PK en PN
Deze ringen — PK-11A, PK-12, PK-13 en
PN-11 — zijn compact, licht en makkelijk
te bevestigen en bieden een groot aantal
reproductieverhoudingen. Ze komen tus-
sen de camera en het objectief en kunnen
afzonderlijk of in combinatie worden
gebruikt.
Voorzetlenzen
Nikon's voorzetlenzen worden rechtst-
reeks in de schroefdraad aan de voorzijde
van het objectief geschroefd en vormen zo
een eenvoudige, handige manier om de
vergroting te versterken, zonder dat dit
van invloed is op de belichting en de DDL-
meting. Ze zijn voorzien van Nikon
Integrated Coating voor een optimaal
beeldcontrast en minder flare.
Statiefverhoger
AH-5 voor de PC Micro-Nikkor 85mm
f/2.8D
Als de PC Micro-Nikkor 85mm f/2.8D wordt
gebruikt in combinatie met een statief,
geeft de AH-5 de extra ruimte die nodig is
om het kantel- en schuifmechanisme te
kunnen gebruiken.

Fotografisch tussenstuk
Met dit tussenstuk kunt u de Nikon
Fieldscopes III/III A/EDIII/EDIII A gebrui-
ken als een 800 mm f/12.8 (1000 mm
f/13.3 met de ED78/ED78A/ ED82/ ED82A)
supertele-objectief.

Fieldscope-adapter voor
digitale reflexcamera's FSA-L1

Verander uw Fieldscope in een 1200
mm* of 1500 mm* supertele-objectief
voor Nikon digitale reflexcamera's en
maak spectaculaire close-upfoto's.

* kleinbeeldequivalent
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