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Beskrivelse:
AF-S VR Zoom-Nikkor 24-120mm f/4.0 ED* (5.0x)
Kompakt objektiv med ED glas og hele 5x zoomområde perfekt til rejsen, hvis du kun vil tage ét objektiv med. Vibration Reduction
systemet giver dig mulighed for at håndholde med op til 4 trin længere lukkerhastighed uden at få rystede billeder. Lynhurtig og lydløs
fokusering med Silent Wave motoren.
ED:
ED-glas betegner en glas kvalitet der benyttes til linse elementer der skal korrigerer for kromatisk aberration. Dette giver mulighed for at
producer objektiver der tegner skarpere og gengiver farverne korrekt.
Kromatisk aberration er farvede konturlinjer langs kontrastlinjer - grene mod himmel, kant af bygning mod himmel etc.
SIC:
Super Integrated Coating betegnelse en multilags coating, Nikon benytter på de fleste objektiver.
Denne coating mindsker sløring forårsaget af interne refleksioner fra blandt andet billede sensorerne.
Resultatet er øget skarphed og en ensartet farve gengivelse.
ASP:
Asfæriske linseelementer benyttes til at korrigerer for asymmetrisk aberration.
IF
Intern Focus. Al bevægelse af linseelementer i objektivet ved fokusering foregår inde i objektivet. Det er en stor fordel, ved brug af
polariserings filter og filterholdere, der ikke roterer med rundt ved fokusering.
G:
G objektiver videresender elektronisk oplysninger om motiv afstanden til kamerahuset. Denne oplysning bruges af kameraets lysmåler
til at beregne den korrekte eksponering, eksempelvis 3D Matrix-lysmålings metode.
SWM:
AF-S objektiver er udstyret med Silent Wave Motor, der sikre en meget hurtig, lydløs og præcis autofokus.
M/A:
M/A funktionen gør det muligt at skifte fra autofokus til manuel fokusering, stort set uden forsinkelse.
VR:
VR-systemet, vibration reduktion, minimerer uskarpe billeder der skyldes kamerarystelser, der forekommer ved lange lukketider og
'ustabil' vindpåvirket fotograf, samt ustabilt kamerastativ. Funktion giver mulighed for at eksponere med lukketider der er 3 lukkertrin
længere.
FX:
FX er Nikon betegnelse på den nye generation af full-frame, 24x36, kameraer og objektiver
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Specifikationer:
Producent

Nikon

Kategori

Objektiv

Objektiv type

Zoom

Brændvidde type

Wide-angle
Normal
Tele

Objektiv mount

FX (Nikon)

Kompatible mounts

DX (Nikon)
FX (Nikon)

Fullframe

Ja

Special elementer/coatings

2 ED elementer og 3 asfæriske elementer samt Nano Crystal coat

Macro

Nej

Billedestabilisator

Ja

Autofokus

Ja

Vejrbestandig

Nej

Intern fokus

Ja

Modlysblænde

HB-53

Linseelement / Gruppe

17/13

Nærgrænse

45

Blændelameller

9

Største blænde

F/4.0

Mindste blænde

F/22

Brændvidde

24-120

Diameter

84

Længde

104

Vægt

710

Filter diameter

77

Leverandør

NIKON DANMARK
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