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NIKON AF-P 10-20MM 4,5-4,5.6 G DX KAMPAGNEPRIS
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Kampagne:
Sommer-rabat kampagne
Spar 745,- inkl.moms her og nu, når du køber dette Nikon objektiv. Rabatten er allerede fratrukket prisen.
Tilbuddet gælder til og med 15. august.
Læs mere her

26. maj 2019

Beskrivelse:
Udvid horisonten. Udforsk din kreativitet.
Storslåede billeder. Imponerende arkitektur. Indendørsbilleder med en klar rumfornemmelse. Imponerende nærbilleder. Det bliver
aldrig lettere at komponere det perfekte skud.
Ultravidvinkel med brændvidde på 10–20 mm gør det let at skabe udvidet rumfornemmelse, overdrive perspektiverne og skabe
opsigtsvækkende kompositioner. Nu behøver man ikke flytte sig bagud for at få alt med på billedet. Og med en fokusafstand på helt ned
til 0,22 m kan du tage nærbilleder, hvor motivet udfylder hele billedet.

Mindre med i tasken og mere med på billedet
Det kompakte design gør denne vidvinkelzoom til den perfekte ledsager til Nikons handy, digitale spejlreflekskameraer i
DX-format med høj opløsning.
Med en vægt på bare 230 g (ca.) er dette objektiv let at bruge og let at bære. Med sit design udviklet til at udnytte det fulde potentiale i
dit DSLR-kameras højopløsningsbilledsensor, skaber det smukke fotos og videoer, hvor end du tager hen.

Bemærkelsesværdig klarhed
Nyd de flotte, klare farver og skarpheden helt ud til kanten. Skyd løs uden at bekymre dig om kraftige lyskilder, der giver et
uventet genskin.
Dette objektiv sikrer fremragende klarhed og kontrast i hele billedfeltet – selv ved optagelse i klar solskin eller i modlys. Den
forvrængning, som ellers er typisk for vidvinkelobjektiver, er her altid under kontrol takket være den optiske konstruktion, der omfatter tre
asfæriske linseelementer.

Altid skarp
Uanset om du optager fotos eller videoer, er Nikons vibrationsreduktion (VR) med til at undgå rystede billeder og opnå skarpere
billeder under dårlige lysforhold.
Tag klarere fotos i skumringen, eller optag videoscener uden at få dem ødelagt af uønskede kamerarystelser. Den indbyggede VR giver
mulighed for stabile håndholdte optagelser selv ved længere lukkertider, hvilket er en stor hjælp under dårlige lysforhold. Funktionen er
støjsvag, selv når der optages video.

Dæmpet, hurtig og lydsvag autofokus
Fokusér på motivet med absolut præcision. Den næsten lydløse autofokus gør det muligt at optage video uden at få uønskede
fokuseringslyde med på lydsporet.
Nikons AF-P-objektiver er udstyret med en stepmotor, der fokuserer hurtigt, jævnt og lydløst. Når du zoomer ind for at tage et foto, kan
du fokusere på motivet med absolut præcision. Når du optager video, muliggør motoren glidende fokusskift fra motiv til motiv praktisk
talt uden støj fra drevet.

Ultra biografkvalitet
Giv dine videooptagelser et særligt touch. Komponer storslåede optagelser, der vil imponere tilskuerne til dine videoklip.
Skab dybde, få mere af landskabet med, eller giv billedet et ultravidvinklet perspektiv ved optagelser af video under begrænsede
pladsforhold. Du kan bruge den særlige fokusring til præcis manuel indstilling: langsomt og jævnt kan du flytte fokus fra forgrund til
baggrund. Eller omvendt.
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Specifikationer:
Producent

Nikon

Kategori

Objektiv

Objektiv type

Zoom

Brændvidde type

Wide-angle

Objektiv mount

DX (Nikon)

Kompatible mounts

DX (Nikon)

Special elementer/coatings

Three aspherical + Super Integrated Coating

Macro

Nej

Billedestabilisator

Ja

Autofokus

Ja

Vejrbestandig

Nej

Intern fokus

Ja

Linseelement / Gruppe

14 / 11

Maks synsvinkel

109° - 70°

Nærgrænse

22

Blændelameller

7

Største blænde

F 4.5 - 5.6

Mindste blænde

F 29

Brændvidde

10-20

Diameter i MM

77

Længde

73

Vægt

230

Filter diameter

72

Leverandør

NIKON DANMARK
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