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Nikonin zoomobjektiivien valikoima laajenee uudella 18–
300 mm:n DX-koon superzoomilla 
 
Helsinki, 10. huhtikuuta 2014: Nikon julkistaa tänään AF-S DX NIKKOR 18–300mm 
f/3.5–6.3G ED VR:n, tehokkaan ja erittäin pienikokoisen objektiivin, jonka 16,7-
kertainen zoom ulottuu laajakulmasta aina superteleen saakka.  
 
Objektiivi sopii erinomaisesti kuvaajille, jotka haluavat käyttää samaa objektiivia kaikissa 
mahdollisissa kuvaustilanteissa eivätkä halua ylimääräistä painoa laukkuun. Tämän uuden 
NIKKOR-objektiivin ulottuvuus on yhtä erinomainen kuin Nikonin kiitellyn AF-S DX NIKKOR 
18–300mm f/3.5–5.6G ED VR:n, mutta se on rungoltaan huomattavasti pienempi. Objektiivi 
sopiikin mainiosti aloitteleville valokuvauksen harrastajille, jotka haluavat pitää varustuksen 
kevyenä mutta silti käyttää kuvakulmia monipuolisesti. Nikonin edistyksellisen 
objektiivisuunnittelun ansiosta tämän todellisen monikäyttöobjektiivin pieni koko ei tarkoita 
tinkimistä kuvanlaadusta. ED-lasielementit ja asfääriset linssielementit tuottavat tarkkoja, 
suurikontrastisia kuvia. Nikonin tärinänvaimennusjärjestelmä taas varmistaa erittäin selkeät 
valokuvat ja elokuvat myös kuvattaessa käsivaralta supertelealueella. Erittäin ulottuvana ja 
vahvana suoriutujana objektiivi sopii erinomaisesti niin matkoille kuin harrastajan urheilu- ja 
eläinkuvaukseen.  
 
Objektiiveista, lisävarusteista ja ohjelmistoista vastaava Nikon Europen tuotepäällikkö Zurab 
Kiknadze kertoo: ”NIKKOR-tuotesarjassa on laaja valikoima erinomaisia objektiiveja, jotka 
loistavat tietynlaisten kohteiden tai tilanteiden kuvauksessa, mutta niissä joudutaan usein 
tekemään kompromisseja monipuolisuudessa, koossa tai hinnassa. Uuden NIKKOR 18–
300mm -objektiivin kohdalla kompromissit voi unohtaa. Valokuvauksen harrastajille on nyt 
tarjolla monikäyttöinen objektiivi, jonka ulottuvuus on sama kuin nykyisessä DX-koon 18–
300 mm:n zoomobjektiivissa mutta joka on huomattavasti pienikokoisempi ja edullisempi. 
Nikonin zoomvalikoimaa hienolla tavalla kasvattava uusi NIKKOR 18–
300mm -superzoomobjektiivi korostaa DX-koon kätevyyttä kuljetettavuuden kannalta.” 
 
Erinomainen ulottuvuus, pieni koko 
AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR tuo käytännössä minkä tahansa kohteen ja 
sommitelman kuvaajan ulottuville. Yllättävän pienen koon ansiosta objektiivi on oiva valinta, 
kun halutaan matkustaa mahdollisimman kevyin varustein. Monipuolinen 16,7-kertainen 
zoomausalue ulottuu laajakulmasta supertelekuvaukseen (vastaa 35 mm:n kameran 
polttoväliä 27–450 mm) ja soveltuu lukuisiin eri tilanteisiin: ryhmäkuvista avariin maisemiin ja 
kiinnostaviin kaupunkinäkymiin sekä kaukaa kuvatuista urheilutilanteista luontokuvaukseen. 
Tämä superzoom sopii tarpeeseen kuin tarpeeseen. Objektiivi on suunniteltu äärimmäistä 
monipuolisuutta ja helppoa kuljetettavuutta silmällä pitäen. Koska siinä on kehittynyt optinen 
ja mekaaninen rakenne, rungosta on voitu tehdä pieni tinkimättä kuvanlaadusta. Isosiskoaan 
pienempi ja kevyempi uusi NIKKOR 18–300mm VR vastaa toiveisiin tehokkaasta ja 
edullisesta monikäyttöobjektiivista, jota on helppo kuljettaa mukana ja jolla voi kuvata mitä 
tahansa kohteita. 
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Tasaisuutta ja vakautta 
Tämä Nikonin tärinänvaimennusjärjestelmällä varustettu superzoom tuottaa selkeitä ja 
teräviä kuvia niin kuvattaessa laajakulmalla ryhmäkuvaa heikossa valaistuksessa kuin 
zoomattaessa kaukana oleviin kohteisiin. Nikonin VR-teknologia on suunniteltu 
käsivarakuvauksen vakautukseen, ja sen ansiosta voi kuvata tavallista pidemmillä 
suljinajoilla niin, ettei kameran tärähtäminen heikennä kuvanlaatua. Optinen 
tärinänvaimennusjärjestelmä vakauttaa myös etsinkuvan, mikä parantaa 
automaattitarkennuksen ja rajauksen tarkkuutta erityisesti 300 mm:n zoomausalueen 
pidemmillä polttoväleillä. Tämän lisäksi Nikonin SWM-ultraäänimoottori varmistaa 
automaattitarkennuksen tarkan ja hiljaisen toiminnan koko laajalla zoomausalueella. 
Automaattitarkennuksesta voi myös siirtyä helposti käsisäätöön.  
 
Taattu optinen suorituskyky  
NIKKOR 18–300mm VR -objektiivissa on 16 elementtiä 12 ryhmässä. Optiikka on 
suunniteltu tuottamaan erinomaisia tuloksia suuritarkkuuksisissa DX-koon digitaalisissa 
järjestelmäkameroissa. Kolme ED-lasielementtiä ja kolme asfääristä linssielementtiä 
ehkäisevät tehokkaasti superzoomeissa esiintyviä aberraatioita: Nikonin erittäin pienen 
hajonnan ED-lasielementit minimoivat väriaberraation suurimmillakin aukoilla kuvattaessa, ja 
asfääriset linssielementit estävät aberraatiot miltei kokonaan. 
 
Kevyt zoomobjektiivi 
Vain 550 gramman painoinen AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR on 
polttoväliinsä nähden hämmästyttävän kevyt. Objektiivissa on säänkestävä kiinnike, ja 
zoomin lukitus estää zoomin ”vaeltamisen” (objektiivin liikkumisen omasta painostaan, kun 
se on kallistettuna kuljetuksen aikana) ja auttaa pitämään objektiivin pienessä tilassa, kun 
sitä ei käytetä.  
 
Objektiivi tulee myyntiin 24.4.2014 ja sen suositushinta on 815 EUR. 
 
Yhteystiedot: 
 
Markkinointi 
Tiina Ahteela 
0400 729 349 
tiina.ahteela@nikon.fi 

Tuotetiedot 
Jyrki Tuppurainen 
050 577 2676 
jyrki.tuppurainen@nikon.fi 
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