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Nikons två nya zoomobjektiv i DX-format med 18–55 mm 
brännvidd ger bättre vardagsbilder 
 
Stockholm, 5 januari 2016: Nikon utökar sitt sortiment med NIKKOR-objektiv med två 
nya zoomobjektiv i DX-format, för bättre fotografier och filmer i vardagen. Det 
kompakta formatet och zoomintervallet som sträcker sig från vidvinkel till standard 
gör att AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR och AF-P DX NIKKOR 18–55mm 
f/3.5–5.6G passar bra i väskan tillsammans med instegsmodellerna bland Nikons D-
SLR-kameror. 

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

 

Vare sig motivet är stadsvyer och vidsträckta landskap eller porträtt och familjens stora 

högtider är de här mångsidiga objektiven perfekta när du vill bevara vardagens höjdpunkter. 

Båda objektiven har den populära brännvidden 18–55 mm, med ett maximalt bländartal på 

f/3,5–5,6. Det här är de första NIKKOR-objektiven som använder Nikons nya pulsmotor som 

fokuserar snabbt – perfekt när du filmar. AF-P DX NIKKOR 18–55mm VR innehåller Nikons 

teknik för vibrationsreducering, vilket ger tydliga bilder utan oskärpa, även i svagt ljus. Båda 

objektiven har en mekanism för objektivindrag så att de tar lite plats i väskan. Fotografer som 

precis har börjat med D-SLR-kameror får en riktigt bra balans mellan bildkvalitet, 

mångsidighet och ett bra pris (särskilt när de köps i ett paket). 

Zurab Kiknadze, produktchef för objektiv, tillbehör och programvara på Nikon Europe säger: 

”Vi är stolta över att lansera de här nya tillskotten i Nikons sortiment med objektiv på 18–

55 mm. De här objektiven uppfyller vår målsättning om att se till att fotografer som just har 

börjat använda Nikons D-SLR-system får bästa möjliga introduktion till NIKKOR-optiken. Vi 

har arbetat med att göra objektiven smidigare, med lägre vikt och mindre mått, men den 

stora förändringen är att de innehåller Nikons pulsmotor. Det märks att autofokus har blivit 

mycket snabbare och tystare än förut. Oavsett om man filmar eller fotograferar med de här 
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objektiven på 18–55 mm får man riktigt bra bildkvalitet. Dessutom är de smidiga och stabila, 

utan krångel.” 

Ny pulsmotor – jämn, snabb autofokus 

Tack vare Nikons pulsmotor fokuserar båda de nya objektiven tyst, och de är snabbare än 

någonsin. När du zoomar in för att ta ett fotografi fokuserar de direkt på motiven, med 

precision. Vill du hellre filma gör motorn att du smidigt kan fokusera på ett nytt motiv nästan 

helt ljudlöst. Enklare kontroller, kompakt format 

Objektiven är utformade för att hjälpa nya fotografer att hitta mer intuitiva sätt att fotografera. 

Båda NIKKOR-objektiven med 18–55 mm brännvidd är perfekta för den som är nybörjare 

inom D-SLR-fotografering. Den kompakta och lätta konstruktionen gör båda objektiven enkla 

att hantera. Det här är även de första Nikonobjektiven där användarna kan använda 

kameramenyn för att växla mellan autofokus och manuell fokusering samt slå av och på VR*. 

Eftersom det inte sitter några kontroller på själva objektivhuset riskerar man inte att ändra 

några inställningar av misstag när det är dags att trycka av.  

Objektivet AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR väger 205 g och AF-P DX NIKKOR 

18–55mm f/3.5–5.6G väger bara 195 g. Båda objektiven dras in när de inte används, vilket 

gör att de tar otroligt lite plats i väskan, och om du vill låta objektivet sitta kvar på kameran 

när du är ute och reser är det inte i vägen. Priset för objektivet, NIKKOR 18–55mm f/3.5–

5.6G VR, är 2590 kronor och för det andra objektivet, NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G, är 

priset 1990 kronor. 

För pressbilder, vänligen besök http://press.nikon.se 
 

Presskontakt 
Irena Strozyk, marknadskoordinator på Nikon, tel: 070- 995 58 25 eller e-post: 
strozyk@nikon.se   
Lars Pettersson, produktspecialist på Nikon, tel: 08-594 109 12 eller e-post: 
lars.pettersson@nikon.se 
 

FOOTNOTE 

* Fungerar endast med kompatibla kameror: D5500/D5300/D3300. Den fasta programvaran 

kan behöva uppdateras på kompatibla kameror.  
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