
AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED

CLOSER I AM

Θήκη φακού 
CL-1020

Σκίαστρο μπαγιονέτ 
HB-77

Οι περιπέτειες των υπερ-τηλεφακών ξεκινούν με αυτό το φακό zoom με φορμά DX.

Εάν θέλετε να εξερευνήσετε τα δημιουργικά πλεονεκτήματα της λήψης τηλεφωτογραφιών, αυτός ο 
ελαφρύς μακρύς φακός είναι ιδανικός σύντροφος. Απολαύστε την ευελιξία που σας παρέχει για να 
αποτυπώνετε πανέμορφες μακρινές σκηνές, μοναδικές φωτογραφίες κατά τα ταξίδια σας ή 
ερασιτεχνικές φωτογραφίες της άγριας φύσης. Ο φακός εστιάζει γρήγορα και αθόρυβα με 
αποτέλεσμα να είναι ιδανικός και για τη λήψη video εκτός από φωτογραφίες. Παράλληλα, η 
βελτιωμένη σχεδίαση εξασφαλίζει ότι αυτός ο φακός συνδυάζεται τέλεια με τις μικρότερες DSLR με 
φορμά DX της Nikon.

Κύρια χαρακτηριστικά:

  Ελαφρύς υπερ-τηλεφακός zoom: καλύπτει το εύρος zoom 70-300 mm (ισοδύναμο 35 mm: 
105-450 mm), με μέγιστο διάφραγμα f/4,5-6,3.

  Ομαλή και γρήγορη 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.

  Φωτογραφίες ποιότητας Nikon: ένα γυάλινο στοιχείο εξαιρετικά χαμηλής διασποράς (ED), 
το οποίο ελαχιστοποιεί τη χρωματική εκτροπή και αποδίδει εικόνες υψηλής ανάλυσης με 
ζωντανά χρώματα, καθαρές λεπτομέρειες και τέλεια αντίθεση.

  Απλοποιημένος έλεγχος: εναλλαγή μεταξύ αυτόματης και χειροκίνητης εστίασης από το 
μενού της φωτογραφικής μηχανής*. Δεν υπάρχουν διακόπτες στο ίδιο το κυρίως σώμα του 
φακού κι επομένως δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξετε από λάθος τις ρυθμίσεις ενώ 
πραγματοποιείτε λήψη.

*Αυτός ο φακός είναι συμβατός με φωτογραφικές μηχανές της σειράς D3000 από την D3300 και μετά, της σειράς D5000 από 
την D5200 και μετά και της σειράς D7000 από την D7100 και μετά. Η D500 είναι επίσης συμβατή. Λάβετε υπόψη ότι στις 
συμβατές φωτογραφικές μηχανές ενδεχομένως να απαιτείται ενημέρωση υλικολογισμικού.

Φωτογραφία προϊόντος

Διαγράμματα MTF

Προαιρετικά εξαρτήματα

 ED glass elements



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εστιακή απόσταση 70-300 mm
Μέγιστο διάφραγμα f/4,5-6,3
Ελάχιστο διάφραγμα f/22-32
Κατασκευή φακού 14 στοιχεία σε 10 ομάδες (1 γυάλινο στοιχείο ED)
Γωνία προβολής 22°50’-5°20’
Ελάχιστη απόσταση εστίασης 1,1 m
Μέγιστος λόγος  
αναπαραγωγής

0,22 ×

Αριθμός λεπίδων 
διαφράγματος

7 (στρογγυλεμένες)

Μέγεθος προσαρτήματος 
φίλτρου

58 mm

Διάμετρος × μήκος (επέκταση 
από τη μοντούρα του φακού)

Περίπου 72 × 125 mm

Βάρος Περίπου 400 g
Παρεχόμενα αξεσουάρ Μπροστινό κάλυμμα φακού με κούμπωμα 58 mm LC-58, πίσω κάλυμμα φακού (λευκό)


