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Nikon esittelee erittäin laajakulmaisen AF-S NIKKOR 20mm 
f/1.8G ED -objektiivin 
 
Helsinki, 12. syyskuuta 2014: Nikon julkaisee tänään mielenkiintoisen uuden objektiivin 
luovaan valokuvaukseen: AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED:n. 
 

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED on dynaaminen, erittäin laajakulmainen FX-koon 
valovoimainen kiinteäpolttovälinen objektiivi, jonka suurin aukko on f/1,8. Se on ihanteellinen 
vaihtoehto silloin, kun halutaan liioitella perspektiiviä, laajentaa tilaa ja vetää katsoja kuvan 
maailmaan. Valovoimaisella aukolla saadaan pieni syväterävyysalue ja tasainen boke-efekti, 
ja objektiivi soveltuu loistavasti hämäräkuvaukseen. Erittäin suorituskykyinen optiikka tuottaa 
kuvia, jotka ovat teräviä reunasta reunaan ja joissa vääristymät ovat vähäisiä. Pienikokoista 
ja kevyttä objektiivia on myös helppo kuljettaa mukana. 
 
Zurab Kiknadze, Product Manager, Lenses, Accessories & Software, Nikon Europe, sanoo: 
”Vuonna 2014 tulee sattumalta myös kuluneeksi 20 vuotta AF NIKKOR 20mm f/2.8D -
objektiivin julkaisusta. Monet luovan valokuvauksen harrastajat käyttivät tätä objektiivia. 
Nikon päivittää nyt tämän objektiivin 2000-luvulle, ja käytännöllisesti katsoen sen kaikkia 
ominaisuuksia on parannettu. AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED -objektiivissa on 
valovoimaisempi aukko, nopeampi automaattitarkennus ja parempi optinen suorituskyky. 
Lisäksi siinä on käytetty Nikonin kuuluisaa nanokidepinnoitetta. Myös ergonomiaa ja 
rakennetta on parannettu. Vaikuttavien teknisten ominaisuuksien lisäksi uudessa 
objektiivissa on paljon luovaa potentiaalia, sillä erittäin laaja näkymä tuo valokuvaajille paljon 
mahdollisuuksia visuaalisen näkemyksen toteuttamiseen. Tällaiset objektiivit lämmittävät 
valokuvaajan mieltä, ja uusi NIKKOR 20 mm f/1,8 -objektiivi onkin tervetullut lisä 
valovoimaisten kiinteäpolttovälisten NIKKOR-objektiivien joukkoon.” 
 
Perspektiivi, joka vie katsojan kuvaan   
Uusi NIKKOR 20mm f/1,8 soveltuu loistavasti monenlaisiin kuvaustilanteisiin. Pienikokoisena 
ja monipuolisena se sopii erinomaisesti kuvaukseen sisätiloissa, kaduilla kuvaamiseen, 
maisemakuvaukseen ja jopa vedenalaiseen valokuvaukseen. Se on myös erinomainen valinta 
kuvattaessa videokohtauksia, joissa katsojan halutaan olevan keskellä tapahtumia. 
Valokuvaajat, jotka haluavat vetää katsojat mukaan kuvaan tai kuvata ahtaissa tiloissa, voivat 
ottaa vaikuttavia kuvia hyödyntämällä 20 mm:n polttoväliä ja erittäin laajaa kuvakulmaa. 
Objektiivissa on valovoimainen  aukko f/1,8 ja erinomaiset hämäräkuvausominaisuudet, joten 
se erottaa kohteen selkeästi taustasta sekä tuottaa kauniin ja tasaisen boke-efektin. 
Valokuvaajat voivat kuvata joustavasti lyhyillä suljinajoilla ja saada kirkkaita kuvia myös 
hämärässä valaistuksessa. Myös etsimen kuva on kirkas. Nikonin SWM-ultraäänimoottorin 
ansiosta automaattitarkennus on tasaista, hiljaista ja nopeaa. Koska lyhin tarkennusetäisyys 
on 0,2 m, on helppo päästä niin lähelle kohteita, että ne täyttävät koko kuvan.  
 
Suuren tarkkuuden kuvat  
Nykyisten kennojen tarkkuusvaatimusten mukaan suunnitellulla NIKKOR 20mm f/1,8 -
objektiivilla voi ottaa upeita kuvia ja HD-videoita. Uudenlaisen optisen rakenteen 11 ryhmässä 
on 13 elementtiä, joista kaksi on erittäin pienen hajonnan ED-lasielementtejä ja kaksi 
asfääristä AS-linssielementtiä. Nikonin ED-lasi varmistaa terävyyden ja kontrastin myös 
suurilla aukoilla. AS-elementit varmistavat, että vääristymät ovat erittäin hyvin hallinnassa 
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näinkin laajalla polttovälillä. Nanokidepinnoite vähentää haamukuvia ja linssiheijastuksia.  
 
Näppärä kuljettaa mukana 
Kevyt, pienikokoinen ja valovoimainen objektiivi sopii etenkin niille valokuvaajille, jotka ovat 
valmiita menemään lähelle kohdetta ja ottamaan dynaamisia kuvia monenlaisissa 
kuvaustilanteissa. Koska se painaa vain 355 g, sitä on erittäin helppo kuljettaa mukana ja sen 
käyttö käsivaralta on miellyttävää. FX-koon kennoille optimoidussa AF-S NIKKOR 20mm 
f/1.8G ED:ssä on laaja 30 mm:n kuvakulma, kun sitä käytetään DX-koon DSLR-kamerassa.  
 
AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED:n mukana toimitetaan pehmeä objektiivilaukku CL-1015 ja 
vastavalosuoja HB-72. 
 
Objektiivin suositushinta on 875 € (sis. alv) ja sen myynti alkaa 25. syyskuuta 2014.  
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Tiina Ahteela 
0400 729 349 
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Tuotetiedot 
Jyrki Tuppurainen 
050 577 2676 
jyrki.tuppurainen@nikon.fi 
 

Lisätietoja Nikonin palkituista tuotteista on osoitteessa www.europe-nikon.com  
 
Nikon perustettiin Japanissa vuonna 1917 ja se on maailman johtava digitaalisen optiikan ja tarkkuusoptiikan 
valmistaja. Nikon tunnetaan nykyään ympäri maailmaa digitaalisista järjestelmäkameroistaan, vaihdettavista 
NIKKOR‐objektiiveistaan ja COOLPIX‐kompaktikameroistaan. Nikon on ainoa iso optiikan valmistaja, joka 
vieläkin valmistaa lasinsa kokonaan itse pystyäkseen hienosäätämään objektiivin ominaisuudet ja 
maksimoimaan laadun ja suorituskyvyn. Nikon on myös ainoa valmistaja, joka on pysynyt alkuperäisessä 
objektiivisuunnittelussaan yli 50 vuotta. Muita Nikonin tuoteryhmiä ovat mm. kiikarit, etäisyysmittarit ym. 
mittausinstrumentit, skannerit, mikroskoopit ja puolijohdekomponentit. Nikon Corporation on listattu Tokion 
pörssiin. www.europe‐nikon.com 

 


