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Beskrivelse:
Sport. Dyreliv. Natur. Dette hurtigtfokuserende supertelefotoobjektiv har det perfekte forhold mellem størrelse og ydeevne. Nyd
friheden med en rækkevidde på 500 mm, kompakt konstruktion og en fantastisk billedkvalitet.

Robust og alsidigt
Rallybanen set fra luften. Rovfugle i luften. Optag stillbilleder og video i fjerne eller udfordrende situationer uden at skulle være
bekymret for objektivet.
Phase Fresnel (PF)-linseelementet er med til at gøre objektivt kompakt, og en fluorbelægning afviser vand, støv og snavs. Alle
objektivhusets bevægelige dele er forseglet for at beskytte mod støv og vanddråber. Stativringen er forsynet med kuglelejer, så man
hurtigt og nemt kan skifte mellem vandret og lodret optageindstilling.

Knivskarpe optagelser
Dyreliv ved solnedgang. Motiver i hårdt gadelys. Nyd fordelene ved skarphed helt ud til billedets kanter samt minimal flare og næsten
intet fald i lysintensiteten, selv med helt åben blænde eller i modlys.
Tre ED-glaselementer sikrer billeder med levende farver og dyb kontrast. Nikons antireflekterende nanokrystalbelægning sikrer klare
billeder med minimal flare og ghosting, selv i situationer med modlys. PF-linseflare minimeres effektivt, og objektivets overlegne
opløsning sikrer fremragende gengivelse af punktformede lyskilder. Også helt ude i kanten af billedet.

Højhastigheds-autofokus
Dette objektiv reagerer hurtigt og præcist, når motivet flytter sig. Elektromagnetisk blændestyring giver ensartede eksponeringer ved
høje billedhastigheder.
Nikons Silent Wave-motor sikrer meget hurtig og støjsvag autofokus. Med Avanceret AF-tracking kan du følge motiver i hurtig
bevægelse – også når de bevæger sig uforudsigeligt eller med varierende hastighed eller nærmer sig kameraet med høj fart. Den
elektromagnetiske blænde sikrer hurtig, automatisk eksponeringskontrol og maksimal præcision. Kontakten til fokusbegrænsning har to
positioner (FULL og ∞–5 m), der giver dig ekstra kontrol over, hvor hurtigt der fokuseres på motivet.
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Specifikationer:
Producent

Nikon

Kategori

Objektiv

Objektiv type

Prime

Brændvidde type

Tele

Objektiv mount

FX (Nikon)

Kompatible mounts

FX (Nikon)
DX (Nikon)

Fullframe

Ja

Special elementer/coatings

1 PF + 3 ED elements, Nano Crystal and fluorine coatings

Billedestabilisator

Ja

Autofokus

Ja

Vejrbestandig

Ja

Intern fokus

Ja

Modlysblænde

Yes

Linseelement / Gruppe

19 / 11

Maks synsvinkel

5°

Nærgrænse

300

Blændelameller

9

Største blænde

F5.6

Mindste blænde

F32

Brændvidde

500

Diameter

106

Længde

237

Vægt

1460

Filter diameter

95

Leverandør

NIKON DANMARK

Saturday, March 6, 2021

