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Beskrivelse:
NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
Find den perfekte vinkel, og hold den. Dette kompakte NIKKOR Z 24-70mm f/4 S-zoomobjektiv leverer ægte fuldformatbilleder.
Uanset om du optager stillbilleder eller video, kan du indfange utrolige detaljer med dit Nikon Z-kamera. Helt ud i kanten af billedet.

Det er ikke kun en nem løsning
Hvis du vil have fleksibilitet til at kunne håndtere alle optagesituationer, så er dette 24–70 mm-zoomobjektiv med konstant
maksimumblænde på f/4 sagen. Lige fra motiver i dårligt lys til high-speed action får du flere detaljer, større dybde og flere farver i
hvert eneste billede og video, du optager.

Indfang motivet
En tætteste fokusafstand på kun 0,3 m i hele zoomområdet giver dig kontrol over billedet – fra nærbillede til uendelig.

Skarphed uden sidestykke
Den konstante blændeåbning på f/4 sikrer flotte resultater under dårlige lysforhold samt ensartet eksponering i hele zoomområdet. Få
maksimal billedkvalitet uden høj ISO-indstilling.

Ægte lysstyrke. Helt ud i kanten af billedet.
Dette zoomobjektivs overlegne opløsningsevne sikrer naturtro gengivelse af hver eneste komponent i billedet. Lystabet i billedets
yderkanter reduceres, så lysstyrken bevares i hele billedet. Du får skarphed helt ud til kanten, flotte farver og dyb kontrast.

Alle lysforhold
Dette objektiv har indbygget vibrationsreduktion, så du kan optage op til fem lukkertrin langsommere, end det ellers ville være muligt.¹
Tag klarere billeder i skumringen, eller optag videoscener uden at få dem ødelagt af uønskede kamerarystelser.
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Specifikationer:
Producent

Nikon

Kategori

Objektiv

Objektiv type

Zoom

Brændvidde type

Normal
Wide-angle

Objektiv mount

Z (Nikon)

Kompatible mounts

Z (Nikon)

Fullframe

Ja

Special elementer/coatings

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

Billedestabilisator

Nej

Autofokus

Ja

Vejrbestandig

Ja

Intern fokus

Ja

Modlysblænde

Yes

Linseelement / Gruppe

14 / 11

Maks synsvinkel

84° - 34° 20'

Nærgrænse

30

Blændelameller

7

Største blænde

F4

Mindste blænde

F22

Brændvidde

24-70

Diameter

78

Længde

89

Vægt

500

Filter diameter

72

Leverandør

NIKON DANMARK
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