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Nikon esittelee AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1,8G -objektiivin  
Uusi suuriaukkoinen kiinteäpolttovälinen DX-koon objektiivi  

 
Amsterdam, Alankomaat, 9.2.2008 – Nikon Europe tuo markkinoille uuden suuriaukkoisen DX 

NIKKOR -objektiivin, AF-S DX NIKKOR 35mm f/1,8G:n. Uusi objektiivi soveltuu erinomaisesti 

laajakulmakuvien ottamiseen ja on oivallinen esimerkiksi luonto- ja maisemakuvaajien käyttöön. 

Tällä objektiivilla Nikon nostaa optista tietotaitoaan vieläkin korkeammalle tasolle. 

 

Uuden objektiivin suurin aukko on f/1,8, mikä saa aikaan kirkkaan etsinkuvan, kauniisti sumenevan taustan 

ja lyhyen terävyysalueen. Objektiivin erittäin pieni rengastyyppinen NIKKOR SWM (Silent Wave Motor) 

-ultraäänimoottori tekee tarkennuksesta hiljaista ja tarkkaa myös kameroissa, joissa ei ole 

yhdysrakenteista moottoria, kuten Nikon D40:ssä ja Nikon D60:ssä.  

 

"Tämä objektiivi on erinomainen ja luova vaihtoehto monien asiakkaiden kamerapakettiensa mukana 

hankkimien perusobjektiivien rinnalle", toteaa Nikon Europen tuotejohtaja Ludovic Drean ja lisää: 

"Uskomme, että monet asiakkaat, erityisesti valokuvauksen opiskelijat, pitävät tätä objektiivia edullisena 

vaihtoehtona valokuvausjärjestelmänsä laajentamiseen.” 

  

AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1,8G  

Pienikokoinen ja kevytrakenteinen AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1,8G -objektiivi on hinnaltaan edullinen, ja 

muiden NIKKOR-objektiivien tavoin sen kuvantoisto ja kuvanlaatu ovat erinomaisia. Rengastyyppinen 

SWM-ultraäänimoottori mahdollistaa hiljaisen automaattitarkennuksen. Vaikka kaikki linssiryhmät siirtyvät 

tarkennuksen aikana, etuosa ja suodatinkierre eivät kierry eikä objektiivin pituus muutu, mikä on kätevää 

käytettäessä suodinkierteeseen kiinnitettävää langatonta SB-R200-salamalaitetta. 

 

Optisen rakenteensa ansiosta AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1,8G -objektiivilla otetuissa kuvissa on 

zoomiobjektiivilla otetuista kuvista poikkeava ulkoasu ja tunnelma. Objektiivin mitat ja optinen muotoilu 

soveltuvat erinomaisesti tilannekuviin ja maisemakuvaukseen, jossa kuvakulma vastaa ihmissilmän 

kuvakulmaa. Pyöreä seitsenlehtinen himmennin tekee tarkentumattomista elementeistä luonnollisen 
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näköisiä. DX-koon järjestelmäkamerassa kuvakulma vastaa 35 mm kameran polttoväliä 50 mm.   

 

AF-S NIKKOR 35 mm f/1,8G -objektiivissa on käytettävissä kaksi tarkennustilaa – M/A (käsisäätöä 

painottava automaattitarkennus) ja M (käsitarkennus). M/A-tilassa käsitarkennukseen on mahdollista 

siirtyä nopeasti automaattitarkennuksen aikana. Objektiivissa on myös kumitiiviste, joka minimoi 

kosteuden pääsyn objektiiviin kiinnityksen ympäriltä. Lähin tarkennusetäisyys on 0,3 metriä. 

 

Tekniset tiedot 
 AF-S DX NIKKOR 35 mm 

f/1,8G  
Koko DX-koko 
Polttoväli 35 mm 
Suurin/pienin aukko f/1,8–22 
Objektiivin rakenne 8 elementtiä 6 ryhmässä (yksi 

asfäärinen hybridilinssi) 
Kuvakulma 44° 
Pienin 
tarkennusetäisyys 

0,3 m 

Suurin kuvaussuhde 0,16-kertainen 
Himmenninlehtien 
määrä 

7 (pyöristettyjä) 

Tarkennus Automaattitarkennus 
yhdysrakenteisella 
ultraäänimoottorilla ja 
käsitarkennus 

Suodinkierteen koko 52 mm 
Halkaisija x pituus Noin φ70 x 52,5 mm 
Paino Noin 210 g 

 

AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1,8G -objektiivin mukana toimitetaan 52 mm:n paikalleen napsautettava 

etulinssin suojus LC-52, objektiivin takasuojus LF-1, bajonettikiinnitteinen suoja HB-46 ja pehmeä 

objektiivilaukku CL-0913. AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1,8G tulee myyntiin maaliskuun 2009 puolivälissä, ja 

sen suositushinta on 235 euroa. 
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Lisätietoja: 

Nikon Nordic AB, Suomen toimisto 

Maajohtaja 

Ismo Lento 

Puh. 040 849 8082 

Sähköposti: lento@nikon.fi 

Nikon Nordic AB, Suomen toimisto 

Tuoteasiantuntija 

Jyrki Tuppurainen 

Puh. 020 758 9577, 050 577 2676 

Sähköposti: tuppurainen@nikon.fi 
 

 

Lisätietoja Nikonin palkituista tuotteista on osoitteessa www.nikon.fi 

 

• Paikalliset hinnat ja saatavuus saattavat vaihdella alueittain. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä ominaisuuksia ja 

varusteita ilman eri ilmoitusta. Joulukuu 2008 © 2008 Nikon Corporation. 

 

 


