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LEHDISTÖTIEDOTE 

Uusi AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR -objektiivi täyttää 
kuva-alan, mutta ei laukkua 
 
Helsinki, 6.tammikuuta 2015:    Nikon esittelee tänään uuden AF-S NIKKOR 300mm f/4E 
PF ED VR -objektiivin. Tämä laadukas kiinteäpolttovälinen objektiivi on ensimmäinen 
F-bajonetilla varustettu NIKKOR-objektiivi, jossa on Phase Fresnel -linssielementti. 
Objektiivissa pieni koko, teleulottuvuus ja loistava kuvanlaatu ovat erinomaisessa 
tasapainossa keskenään. 
 
Valokuvaajat, jotka etsivät suorituskykyistä ja kannettavaa teleobjektiivia, pitävät varmasti 
uudesta NIKKOR 300mm f/4 -objektiivista. Tämä urheilu- ja luontokuvaukseen, 
matkakuvaukseen ja tarkasti rajattujen, yksityiskohtaisten muotokuvien ottamiseen soveltuva 
NIKKOR-objektiivi täyttää kuva-alan, mutta ei kameralaukkua. Phase Fresnel (PF) -
linssielementti vähentää merkittävästi objektiivin kokoa ja painoa, kun taas suurin aukko f/4, 
300 mm:n polttoväli ja viimeisin VR-tekniikka takaavat erinomaiset tulokset. Fluoripinnoite 
hylkii tehokkaasti vettä, pölyä ja likaa kuvanlaatua heikentämättä, joten objektiivilla voi kuvata 
monenlaisissa olosuhteissa. 
 
”Nikon pyrkii jatkuvasti tekemään uusia innovaatioita varmistaakseen, että jokainen uusi 
objektiivi on edeltäjäänsä parempi. Ajoittain tuotteista syntyy uusi sukupolvi, joka mullistaa 
objektiivin käyttötavat. Uusi 300 mm:n objektiivi on juuri tällainen. Koska objektiivi on 
edeltäjäänsä huomattavasti pienempi ja kevyempi, enää ei jää koosta kiinni mahtuuko se 
laukkuun mukaan matkalle. Se on niin kevyt, että se soveltuu myös odottamattomiin 
työtehtäviin. Tämä NIKKOR-objektiivi lisää kuvaamisen vapautta ja kaluston kannettavuutta 
ennennäkemättömällä tavalla, mikä tuo uutta joustoa 300 mm:n polttovälin käyttöön”, kertoo 
Zurab Kiknadze, Product Manager, Lenses, Accessories & Software, Nikon Europe. 
 
Kohde lähelle 
Phase Fresnel (PF) -linssielementti pitää rungon erittäin pienenä ja kevyenä ilman, että 
kuvanlaatu heikkenee. Suurin aukko f/4, 300 mm:n polttoväli ja vakuuttava VR-tekniikka 
takaavat erinomaisen suorituskyvyn heikossa valaistuksessa ja tuottavat kauniin bokeh-
efektin. Sähkömagneettinen himmenin parantaa suorituskykyä entisestään, sillä se parantaa 
vakautta automaattivalotusta käytettäessä ja varmistaa siten valotusten yhtenäisyyden ja 
tarkkuuden erityisesti suurilla kuvataajuuksilla kuvattaessa. Käytettävissä on kolme 
tarkennustilaa: A/M (automaattitarkennus on ensisijainen myös tarkennusrengasta 
käytettäessä), M/A (mahdollistaa välittömän siirtymisen automaattitarkennuksesta 
käsisäätöön AF-tilassa) ja M (käsitarkennus). 
 
SPORT-tila 
Nikonin maineikas tärinänvaimennustekniikka (VR) mahdollistaa kuvaamisen jopa 4,5 askelta 
pidemmällä suljinajalla.* Upouuden SPORT-tärinänvaimennustilan ansiosta nopeasti liikkuvia 
kohteita voi panoroida selkeästi. SPORT-tila on suunniteltu tuottamaan vakaa etsinkuva 
kuvattaessa nopeaa liikettä. Sen ansiosta sarjakuvauksen kuvausnopeus ja laukaisun 
tavallista lyhyempi aikaviive ovat samaa luokkaa kuin silloin, kun tärinänvaimennus on poissa 
käytöstä. 
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Uusi optinen rakenne 
Uusi NIKKOR 300mm f/4 on ensimmäinen F-bajonetilla varustettu objektiivi, jossa on Phase 
Fresnel (PF) -linssielementti. Nikonin kehittämä Phase Fresnel -elementti korjaa 
väriaberraatiota tehokkaasti diffraktioilmiön avulla: se vähentää laadukkaiden kuvien 
ottamiseen tarvittavien linssielementtien määrää sekä pienentää merkittävästi objektiivin 
kokoa ja painoa. Tämän lisäksi Nikonin ED-lasi takaa terävyyden, asfäärinen linssielementti 
korjaa ei-toivottuja vääristymiä ja Nikonin heijastamaton nanokidepinnoite vähentää 
haamukuvia ja linssiheijastuksia.  
 
Mukana kulkeva tehopakkaus 
Vain 755 g painava NIKKOR 300mm f/4 on huomattavasti pienempi ja kevyempi kuin 
edeltäjänsä. Halusipa kuvaaja päästä entistä pidemmälle itseään väsyttämättä, ottaa telekuvia 
ilman jalustaa tai saada teleobjektiivin mahtumaan kameralaukkuun siltä varalta, että sattuisi 
tarvitsemaan sitä, tämä objektiivi tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia – ja tuloksia. Objektiivissa 
on fluoripinnoite, joka lisää kestävyyttä ja helpottaa lasin puhdistamista sen pintaa 
vahingoittamatta, joten objektiivia voi käyttää monenlaisissa olosuhteissa. 
 
Lisävarusteet 
AF-S NIKKOR 300mm f/4 -objektiivin mukana tulee uusi vastavalosuoja HB-73 ja 
objektiivilaukku CL-M3.Valinnainen RT-1-jalustarengas lisää vakautta mahdollistamalla 
objektiivin vapaan kiertoliikkeen ja helpottaa vaihtoa pysty- ja vaaka-asennon välillä jalustaa 
käytettäessä. 
 
Objektiivin myynti alkaa 29.1. ja ovh on 2219 EUR. 
 
* Normaalitilassa, perustuu CIPA-standardeihin. 

 
Markkinointi 
Tiina Ahteela 
0400 729 349 
tiina.ahteela@nikon.fi 

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

Lisätietoja Nikonin palkituista tuotteista: www.nikon.fi ja www.facebook.com/NikonFinland.  
 
 
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 

 


