AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR

MTF-översikt

I AM ALL ABOUT REACH

Tillbehör

Objektivväska CT-608
(medföljer)

Inskjutningsbart cirkulärt
polariseringsfilter C-PL405
(tillval)

Motljusskydd HK-40
(medföljer)

Är du redo att gå ner i vikt? Nikons nya superteleobjektiv på 600 mm ger natur- och sportfotografer en
utomordentligt hög prestanda tack vare låg vikt och den allra senaste objektivtekniken. Två fluoritglas
förbättrar den optiska prestandan och reducerar vikten – det här objektivet väger bara 3 810 g. Nikons
imponerande vibrationsreducering i SPORT-läge ger dig smidiga fördelar när du följer snabba händelser.
Nyckelfunktioner:
Professionellt superteleobjektiv: 600 mm brännvidd och snabb maximal bländare på f/4.
Robust och lätt: fluoritglas hjälper till att reducera vikten på detta superteleobjektiv till endast 3 810 g
(ca). Objektivhuset är lätt, tåligt och pålitligt med en damm- och fuktsäker konstruktion i proffsklass.
Hög optisk prestanda: två fluoritglas, fyra ED-glas (Extra low Dispersion, extra låg färgspridning)
och Nikons Nano Crystal Coat ger minimal risk för kromatisk aberration och ghost-effekter.
Vibrationsreducering (VR): med SPORT-läge. VR minimerar kameraskakningar så att du kan
ta bilder med upp till fyra steg längre slutartider.¹ SPORT VR-läget ger en stadig sökarbild vid
fotografering av snabba rörelser medan slutarfördröjningen och bildhastigheten vid serietagning
liknar de som kan användas när vibrationsreduceringen är avstängd.
Elektromagnetiskt styrd bländare: ger konsekvent rätt exponering under snabba bildserier.
Nikons Silent Wave-motor (SWM): ger både extremt snabb och extremt tyst autofokusering,
som enkelt kan ändras till manuell fokusering.
Väljare för fokusgräns: har två lägen: FULL och ∞ - 10 m.
Fluorskikt: stöter aktivt bort vatten, damm och smuts utan att påverka bildkvaliteten. Skiktet
läggs på skyddsglaset i den främre delen av objektivet, vilket gör det enklare att rengöra glaset
utan att skada ytan.
Minsta fokusavstånd: 4,4 m
Stativfäste: nytt bärlager förbättrar hållbarheten och gör det lätt att växla mellan horisontell och
vertikal fotografering. Fästet sitter nära objektivets bakre del vilket gör det lätt att transportera,
och motljusskyddet kan vändas.
Kort monopod-gänga ingår: ger mer stabilitet vid användning av enbensstativ.
Väska CT-608 ingår: robust men lätt kameraväska med handtag som fälls in så att det är lätt
att stapla väskan.
¹ I normalläge baserat på CIPA-standard.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Brännvidd
Maximal bländare
Minsta bländare
Objektivkonstruktion
Bildvinkel
Fokusering
Minsta fokusavstånd
Maximal avbildningsskala
Antal bländarlameller
Bländaröppning
Filterstorlek
Mått
Vikt
Medföljande tillbehör

600 mm
f/4
f/22
16 element i 12 grupper (med fyra ED-linselement, två fluoritglas och linselement med Nano Crystal
Coat) och ett skyddsglas (med fluorskikt)
Nikons SLR-kameror med filmfunktion och D-SLR-kameror i FX-format: 4° 10’
Nikons D-SLR-kameror i DX-format: 2° 40’
Nikons interna fokussystem (IF) med autofokus som styrs av Silent Wave-motorn och en separat
fokusring för manuell fokusering
4,4 m från skärpeplan
0,14×
9 (rundad diafragmaöppning)
Elektromagnetisk
40,5 mm (drop-in)
Ca 166 × 432 mm
Ca 3 810 g
Inskjutningsbart främre objektivlock, Bakre objektivlock LF-4, Motljusskydd HK-40,
NC skruvfilter (neutralt färgfilter) med 40,5 mm gänga, Objektivväska CT-608, Rem LN-2, Monopod-gänga

