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Uusi AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G 

Innokkaille katuvalokuvauksen harrastajille 

Helsinki, 7.tammikuuta 2014 – Nikon julkistaa tänään FX-kokoisen kiinteäpolttovälisen 
objektiivin, jota monet katuvalokuvauksen harrastajat ovat odottaneet – AF-S NIKKOR 
35mm f/1.8G. 
 
Nikonin uudella 35 mm:n objektiivilla kuvaat täydellä aukolla selkeitä ja kontrastisia kuvia. 
Objektiivi on suunniteltu korkean megapikselin  digitaalisille järjestelmäkameroille. Tämä  
laajakulmaobjektiivi on ihanteellinen katuvalokuvaukseen ja luonnollisessa ympäristössä 
otetuille muotokuville, maisemille ja kaupunkinäkymille. Se mahdollistaa kohteiden 
rajaamisen ja taustan kuvaamisen kohteen intimiteetistä tinkimättä. NIKKOR 35mm f/1.8G on 
kevyempi, kompaktimpi ja edullisempi kuin vastaavat ammattilaisversiot ja se tulee olemaan 
suosittu klassista 35 mm:n polttoväliä käyttävien valokuvaajien keskuudessa. 
 
"35 mm:n polttoväli on ollut erityisen tärkeä lukemattomille katu-, dokumentti- ja 
reportaasivalokuvaajille valokuvauksen alkuajoista lähtien. Nikonin 35mm f/1.4 -objektiivin 
päivityksen seurauksena halusimme tarjota saman harrastelijavalokuvaajille. Olemme 
parannelleet optista suunnittelua ja varustaneet linssin suuremmalla f/1.8 aukolla 
nykyaikaisia teräväpiirtoisia ja digitaalisia järjestelmäkameroita varten. Sen hinta on 
edullinen, minkä ansiosta yhä useammat valokuvaajat voivat hankkia sen ja ymmärtää, miksi 
35 mm:n polttovälillä on valokuvauksessa erityisasema", sanoo Zurab Kiknadze, Product 
Manager, Nikon Europe. 
 
Klassinen estetiikka, klassinen polttoväli 
Uusi NIKKOR 35mm f/1.8 ikuistaa kauniisti mitkä tahansa kohteet vilkkaista kaduista 
luonnollisessa ympäristössä otettuihin muotokuviin ja päivämaisemista öisiin kaupunkikuviin. 
35 mm:n polttoväliä arvostetaan, koska se tarjoaa ainutlaatuisen tavan rajata kuvat. Se on 
aina ollut tärkeä valokuvaukseen liittyvä perusominaisuus. 35mm:n kuvakulma on tarkoitettu 
valokuvaajille, jotka haluavat ikuistaa katujen energian ja rytmin. Se tarjoaa tunteisiin 
vetoavan perspektiivin, jonka ansiosta katsoja on toiminnan ytimessä. Muotokuvaajat, jotka 
haluavat välittää katsojalle yhteyden kohteen ja sen ympäristön välillä, voivat kuvata 
lähietäisyydeltä sisällyttäen kuvaan silti asiayhteyteen liittyvän taustan. Uuden NIKKORIN 
monikäyttöinen ja helposti kannettava optinen suunnittelu ja kevyt rakenne takaavat, ettet 
halua lähteä kotoa ilman sitä.  
 
Nopea ja viimeistelty  
Tämä objektiivi tarjoaa nopean f/1.8-aukon ansiosta poikkeuksellisen syväterävyyden 
hallinnan kohteen ja taustan erottelua varten. Kuten nopealta NIKKOR-objektiivilta voi 
odottaa, erityisesti sen kuvanlaatuun on kiinnitetty huomiota: bokeh on pyöreä ja kauniin 
tasainen pyöristetyn aukon ja tarkennuspisteestä taustalle ulottuvan asteittaisen liike-
epäterävyyden ansiosta. Ison aukon edut merkitsevät myös joustavuutta kuvatessasi 
nopeammilla suljinnopeuksilla, selkeitä tuloksia hämärässä ja kirkkaampaa etsinkuvaa 
tarkoille sommitelmille.  
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Maineikas NIKKOR-laatu  
Nykyajan suuren tarkkuuden kennoille kehitetty NIKKOR 35mm f/1.8 tuottaa korkean luokan 
terävyyden ja kontrastin koko kuva-alueelle. Sen rinnakkaiselta objektiivilta (ammattimainen 
NIKKOR 35mm f/1.4) lainatun optisen suunnittelun ansiosta pistevalolähteet toistetaan 
pienimmällä mahdollisella komaheijastuksella, mikä mahdollistaa upeiden maisemien 
kuvaamisen. Optinen rakenne sisältää 11 elementtiä kahdeksassa ryhmässä. Siinä 
käytetään yhtä asfääristä objektiivielementtiä ja yhtä ED-lasielementtiä väriaberraation 
vähentämiseen ja tarkkojen, kontrastisten tulosten takaamiseen. Automaattitarkennus on 
tasainen, hiljainen ja nopea Nikonin SWM-ultraäänimoottorin ansiosta. Lyhin 
tarkennusetäisyys on 0,25 m.  
 
Vapaa vaeltamaan  
NIKKOR 35mm f/1.8 on kevyt, kompakti ja edullinen objektiivi, joka ansaitsee paikkansa 
jokaisen vaativan valokuvaajan laukussa. Tämä kannettava objektiivi on kevyt kantaa ja 
nopea kuvaamaan, mikä kannustaa kuvaajaa tutkimaan vielä muutaman kadun, joilla voi 
tapahtua jotain kiinnostavaa. NIKKOR 35mm f/1.8 on optimoitu Nikonin FX-kokoisille 
kameroille, ja se on hyvä vaihtoehto Nikonin DX-kokoa käyttäville valokuvaajille, jotka etsivät 
nopeaa objektiivia klassisten kuvien ikuistamiseen uskomattomin värein ja kontrastein. AF-S 
NIKKOR 35mm f/1.8G -objektiiviin sisältyy pehmeä CL-0915-objektiivipussi ja HB-70-
vastavalosuoja. 
 
Objektiivi tulee myyntiin 20.2.2014. Suositushinta on 619 EUR. 
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Lisätietoja Nikonin palkituista tuotteista saat osoitteesta www.nikon.fi. 

 

mailto:tiina.ahteela@nikon.fi
mailto:jyrki.tuppurainen@nikon.fi

