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Beskrivelse:
Nikkor Z 50mm f/1,8 S
Den fremragende optiske ydelse i dette S-Line NIKKOR Z-objektiv i fuldformat sætter en ny standard for f/1,8-objektiver. Med
lysstyrke og detaljer, som overstråler de tidligere f/1,4-objektiver, er det ikke blot en ny type 50 mm-objektiv. Det er en helt ny fremtid
for utrolig fotografering.

Skarpere
Fremragende gengivelse af punktformede lyskilder, f.eks. fra gadelys om aftenen, opnås ved at minimere sagittal koma.
Punktformede lyskilder vises som fine, afrundede punkter, også helt ud til kanten af billedet.

Lysere
To ED-glaselementer og to asfæriske linseelementer sikrer knivskarpe, flotte billeder med rige farver og dyb kontrast.

Smuk bokeh
Blændeåbningen på f/1,8 og den afrundede, nibladede blænde sikrer en blød, naturlig bokeh. Højlys gengives som diskrete punkter.
Du får smukke, bløde resultater, også selvom du blænder en smule ned.

Altid præcist
Flydende linseelementer sikrer præcist fokus tæt på motivet. En elektromagnetisk blænde sikrer præcise eksponeringer ved hurtig
optagelse af billedserier.

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

Lydløs under optagelsen
Den næsten lydløse stepmotor sikrer stille optagelse med gengivelse af fuld følelsesmæssig effekt. Med en lydløs indstillingsring, som
giver dig mulighed for knivskarp fokusering, kan intet distrahere dig fra de mest højspændte scener.
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Specifikationer:
Producent

Nikon

Kategori

Objektiv

Objektiv type

Prime

Brændvidde type

Normal

Objektiv mount

Z (Nikon)

Kompatible mounts

Z (Nikon)

Fullframe

Ja

Special elementer/coatings

2 ED + 3 aspherical elements, Nano Crystal Coat

Billedestabilisator

Nej

Autofokus

Ja

Vejrbestandig

Ja

Modlysblænde

Yes

Linseelement / Gruppe

11 / 9

Maks synsvinkel

47°

Nærgrænse

25

Blændelameller

9

Største blænde

F1,8

Mindste blænde

F16

Brændvidde

50

Diameter

73

Længde

86

Vægt

370

Filter diameter

62

Leverandør

NIKON DANMARK
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