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Groothoeklens: Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
aberratie tot het minimum, zelfs bij een maximaal diafragma.
Nikon's Nano Crystal Coat beperkt beeldschaduwen en
lichtvlekken tot het minimum, zelfs in situaties met tegenlicht.
Geweldige controle
Nikon's exclusieve Silent Wave Motor en technologieen voor
interne scherpstelling maken een nauwkeurige, zeer snelle
autofocus en superstille werking mogelijk. Met de schakelaar
voor de scherpstelstand M/A kunt u de scherpstelling
handmatig corrigeren door eenvoudigweg aan de
scherpstelring te draaien.
Gebouwd om de tand des tijds te kunnen weerstaan
Dit is een stoer objectief met een metalen vatting. Een
rubberen afdichting beschermt tegen stof en vocht. Een
ingebouwde zonnekap beschermt het voorste bolle element
van het objectief.

€ 1649,-

Eigenschappen:

14-24mm f/2.8G ED AF-S Zoom-Nikkor: professionele zoom
met extreme groothoek. Geintegreerde zonnekap. Tas: CL-M3
is meegeleverd. Nano Crystal Coat vermindert
schaduwbeelden en schitteringen. SWM (Silent Wave Motor).
Fotojournalistiek en landschap. Een objectief dus met extreme
groothoek en groot diafragma met een revolutionair optisch
ontwerp. Dit opmerkelijke professionele objectief is voorzien
van Nano Crystal Coat om de effecten van schaduwbeelden
en schitteringen te verminderen, en biedt een randscherpte
die zelfs de scherpte van vergelijkbare objectieven met een
vast diafragma kan overtreffen.
Uitzonderlijk objectief. Exceptionele beelden

Brandpuntsafstand

14-24 mm

Diameter

98 mm

Gewicht

1000 g

Kleur

Zwart

Lengte

131.5 mm

Lensvatting

Nikon

Maximum diafragmaopening

f/2.8

Zoomlens of primelens

Zoom

Type lens

Groothoek

Met zijn ultragroothoekzoombereik van 14-24 mm en
constante maximale diafragma van f/2.8 levert dit objectief
ongeevenaarde prestaties. Het is het favoriete objectief voor
veel professionals die gebeurtenissen, landschappen,
architectuur, interieurs en zelfs portretten van dichtbij
fotograferen. U kunt constant uitzonderlijke resultaten
verwachten, zelfs als u met het beschikbare licht fotografeert.
Ongeevenaarde prestaties
Vertekening wordt opmerkelijk goed beheerst voor zo'n
ultragroothoekzoomobjectief. Twee ED-glaselementen en drie
asferische lenselementen beperken coma en andere soorten
Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig.
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