
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR

Φωτογραφία προϊόντος

Διαγράμματα MTF

Προαιρετικά εξαρτήματα

EVERYDAYI AM
Εάν κάνετε τα πρώτα σας βήματα στον κόσμο των φωτογραφικών μηχανών D-SLR, ο νέος φακός 
zoom NIKKOR 18–55 mm είναι η έξυπνη επιλογή. Είτε τραβάτε φωτογραφίες, είτε video, είναι ένας 
εξαιρετικός φακός για να έχετε πάντα μαζί σας. Η Απόσβεση κραδασμών της Nikon εξασφαλίζει 
σταθερές λήψεις ενώ ο νέος μηχανισμός Stepping Motor εστιάζει γρήγορα και είναι ιδανικός για τη 
λήψη video. Η δυνατότητα αλλαγής ρυθμίσεων στο μενού της φωτογραφικής μηχανής κι όχι με τη 
χρήση διακοπτών στο κυρίως σώμα του φακού, εξασφαλίζει έναν πιο εύχρηστο τρόπο λήψης.

Κύρια χαρακτηριστικά:

 Καθημερινή χρήση: compact, ελαφρύς φακός zoom 3,1x. Καλύπτει το εύρος εστιακής απόστασης 
18–55 (ισοδύναμο με 35 mm: 27–82,5 mm) με μέγιστο διάφραγμα f/3,5–5,6.

 Ομαλή αυτόματη εστίαση: Μηχανισμός Stepping Motor της Nikon. Γρήγορη, ακριβής και 
εξαιρετικά αθόρυβη αυτόματη εστίαση.  Εστιάστε στο θέμα σας αμέσως και με απόλυτη ακρίβεια κατά 
τη λήψη φωτογραφιών. Κατά τη λήψη video, ο μηχανισμός σάς επιτρέπει να αλλάζετε την εστίαση 
ομαλά, ουσιαστικά χωρίς κανένα μηχανικό θόρυβο.

 Εικόνες με ποιότητα της Nikon: περιλαμβάνονται δύο ασφαιρικά στοιχεία φακού που ελαχιστοποιούν 
τη σφαιρική εκτροπή και άλλες μορφές παραμόρφωσης για να εξασφαλίζετε φωτογραφίες υψηλής 
ανάλυσης και video με ζωντανά χρώματα, εντυπωσιακή αντίθεση και ευκρινείς λεπτομέρειες.

 Απόσβεση κραδασμών (VR): Η εντυπωσιακή Απόσβεση κραδασμών της Nikon διατηρεί την 
ευκρίνεια των εικόνων ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VR από το μενού της φωτογραφικής μηχανής.

 Αλλαγή ρυθμίσεων φακού στο μενού της φωτογραφικής μηχανής: πραγματοποιείτε μετάβαση 
μεταξύ της Αυτόματης και της Χειροκίνητης εστίασης και ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη λειτουργία 
VR από το μενού της φωτογραφικής μηχανής*. Καθώς δεν υπάρχουν διακόπτες στο κυρίως σώμα του 
φακού,  δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξετε από λάθος τις ρυθμίσεις ενώ πραγματοποιείτε μια λήψη.

 Ένας εξαιρετικά φορητός φακός καθημερινής χρήσης: Ιδιαίτερα compact και ελαφρύς, είναι 
ένας ιδανικός φακός για να έχετε μαζί σας. Το σώμα του φακού ζυγίζει μόλις 205 g και μπορεί να 
συμπτυχθεί σε μήκος μόλις 62,5 mm όταν δεν είναι σε χρήση, με αποτέλεσμα να είναι ευκολότερο να 
τον παίρνετε μαζί σας όπου πάτε.

*Λειτουργεί μόνο με συμβατές φωτογραφικές μηχανές: D5500/D5300/D3300. Στις συμβατές 
φωτογραφικές μηχανές ενδεχομένως να απαιτείται ενημέρωση υλικολογισμικού.

: Στοιχεία ασφαιρικού φακού

Θήκη φακού 
CL-0815

Σκίαστρο μπαγιονέτ 
HB-N106



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εστιακή απόσταση 18–55 mm
Μέγιστο διάφραγμα f/3,5–5,6
Ελάχιστο διάφραγμα f/22–38
Κατασκευή φακού 12 στοιχεία σε 9 ομάδες (με 2 στοιχεία ασφαιρικού φακού)
Γωνία προβολής Φωτογραφικές μηχανές Nikon D-SLR με φορμά DX: 76°-28°50’
Εστίαση Η αυτόματη εστίαση ελέγχεται από το μηχανισμό stepping motor και τον ξεχωριστό δακτύλιο 

εστίασης για χειροκίνητη εστίαση
Ελάχιστη απόσταση εστίασης 0,25 m από το εστιακό επίπεδο
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής 0.38 ×
Αριθμός λεπίδων διαφράγματος 7 (στρογγυλό άνοιγμα διαφράγματος)
Διάφραγμα Πλήρως αυτόματο
Μέγεθος προσαρτήματος 
φίλτρου

55 mm

Διάμετρος × μήκος (επέκταση 
από τη μοντούρα του φακού)

Περίπου 64,5 x 62,5 mm

Βάρος Περίπου 205 g
Παρεχόμενα αξεσουάρ Μπροστινό κάλυμμα φακού με κούμπωμα 55 mm LC-55Α, πίσω κάλυμμα φακού


