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AF-S DX NIKKOR 55–200mm f/4–5.6G ED VR II 
 
Helsinki, 6. tammikuuta 2015: Nikon esittelee tänään uuden AF-S DX NIKKOR 55–
200mm f/4–5.6G ED VR II -teleobjektiivin jolla on merkittävä kokoetu. Tämä 
pienikokoinen, kevyt ja helppokäyttöinen objektiivi sopii täydellisesti pieniin DX-koon 
kameroihin, kuten uuteen D5500:aan.  
 
Polttoväli ulottuu jopa 200 mm:iin asti, joten tämä pienirakenteinen zoomobjektiivi soveltuu 
erinomaisesti kaukaisista kohteista otettaviin lähikuviin, matkakuvaukseen, 
urheiluseikkailuihin ja harrastajan luontokuvaukseen. Virtaviivaisen rungon ansiosta voi ottaa 
telekuvia ilman raskaita varusteita, ja sisäänvedettävä objektiivimekanismi parantaa 
kuljetettavuutta vielä lisää. Optinen rakenne tuottaa dynaamisia, suurikontrastisia kuvia, ja 
automaattitarkennus on nopea, tarkka ja erittäin hiljainen. Teleobjektiiveissa välttämätön 
Nikonin tärinänvaimennusjärjestelmä takaa tarkat kuvat jopa telekuvausalueen ääripäässä 
kuvattaessa. 
 
Zurab Kiknadze, Product Manager, Lenses, Accessories & Software, Nikon Europe, sanoo: 
”NIKKOR 55–200mm on aina ollut yksi Nikonin suosituimmista zoomobjektiiveista, mutta sen 
uudessa versiossa kannettavuutta on parannettu entisestään. Houkuttelevan hintainen ja 
helppokäyttöinen objektiivi on erinomainen vaihtoehto aloitteleville järjestelmäkameran 
käyttäjille, jotka haluavat hankkia kevyen, mutta suorituskykyisen teleobjektiivin. Uusi 55–200 
mm:n objektiivi vastaa ergonomialtaan ja ulkokuoreltaan viime vuonna esiteltyä NIKKOR 18–
55mm VR -objektiivia. Nämä kaksi objektiivia kattavat nyt yhdessä koko kuvausalueen 
laajakulmasta aina telekuvaukseen asti. Aloittelevat järjestelmäkameran käyttäjät, jotka 
haluavat kuvata monipuolisesti, voivat nauttia molempien objektiivien eduista talouttaan tai 
selkäänsä rasittamatta.” 
 
Pienikokoinen teleobjektiivi  
NIKKOR 55–200mm soveltuu erinomaisesti luovuuden löytämiseen telekuvauksesta. Sillä 
pääsee lähelle toimintaa urheilutapahtumissa ja voi kuvata villieläimiä kaukaa, rajata kohteita 
vaikuttavia kaupunkimaisemia vasten tai keskittyä draamaan videota kuvattaessa. Pienen 
kokonsa ansiosta objektiivia on erittäin mukava käsitellä, ja se tuottaa laadukkaan optisen 
rakenteensa ansiosta kauniita ja teräviä kuvia ja videoita myös käsivaralta kuvattaessa. Kun 
kuvaaja kaipaa lisäulottuvuutta ilman lisäpainoa, tätä kevyempää vaihtoehtoa on vaikea 
löytää. 
 
Tärinänvaimennus (VR) 
Nikonin tärinänvaimennusjärjestelmä on suunniteltu käsivarakuvauksen vakautukseen, ja sen 
ansiosta voi kuvata jopa neljä askelta pidemmällä suljinajalla ilman, että kameran 
tärähtäminen aiheuttaa liike-epäterävyyttä ja heikentää kuvanlaatua. Telekuvauksessa on 
vähennettävä kameran tärähtämisen vaikutusta, ja Nikonin VR-tekniikka tunnetaan sen 
kyvystä tuottaa selkeitä kuvia ilman liike-epäterävyyttä kaikilla polttoväleillä. Siitä on erittäin 
paljon hyötyä kuvattaessa heikossa valaistuksessa tai zoomattaessa kaukana oleviin 
kohteisiin.  
 
Vaikuttava terävyys  
DX-koon kameran suorituskyvyn maksimointiin suunniteltu AF-S NIKKOR 55–200mm -
objektiivi tuottaa aina loistavia tuloksia. Optisen rakenteen 9 ryhmässä on 13 elementtiä, muun 
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muassa erittäin pienen hajonnan lasielementti, joka vähentää suurikontrastisten kuvien 
väriaberraatiota. Nikonin pienikokoinen SWM (Silent Wave Motor) -ultraäänimoottoritekniikka 
takaa automaattitarkennuksen hiljaisuuden, nopeuden ja täsmällisyyden, josta on hyötyä 
erityisesti villieläimiä tai videoita kuvattaessa. 
 
Pieni koko  
Vain 300 g painava NIKKOR 55–200mm on sisäänvedettynä vain 83 mm pitkä, joten se on 
telezoomobjektiiviksi erittäin pieni. Tämä kevyttä yleisteleobjektiivia etsiville käyttäjille 
tarkoitettu uusi NIKKOR-objektiivi sopii loistavasti NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II -
zoomobjektiivin pariksi. Kun näiden kahden objektiivin kanssa käytetään pientä DSLR-
kameraa, käytössä on tehokas kahden zoomin paketti, joka ei laukussa paljon paina. 

Objektiivin myynti alkaa 5.2.2015, ovh. 385 EUR.  
 
Lisätietoja:  
 
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 

 


