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Nikon presenterar AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G 
- Snabbt vidvinkelobjektiv i FX-format 
Stockholm 19 april 2012: Nikon presenterar idag ett nytt, fast vidvinkelobjektiv med 
snabb bländare – AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G. 

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G är ett välkommet tillskott i Nikons utbud av objektiv med fast 
brännvidd i FX-format. Det har en ny optisk design som matchar perfekt de senaste 
systemkamerorna med hög upplösning. Den stora (f/1,8) bländaren ger skarpare bilder i 
svag belysning och en fantastisk bokeh. Den nya optiska konstruktionen ger vackert 
återgivna bilder. 

"Med det här efterlängtade objektivet utökar Nikon sitt redan omfattande utbud av 
vidvinkelobjektiv och fyller tomrummet mellan 24 mm och 35 mm NIKKOR-objektiven perfekt. 
Med en brännvidd på 28 mm kan du fånga motiv i ett brett perspektiv samtidigt som den 
förbättrade optiska konstruktionen håller oönskad optisk förvrängning under kontroll. Det är 
ett idealiskt objektiv för alla vidvinkelentusiaster, säger Zurab Kiknadze, produktchef för 
objektiv, tillbehör och programvara på Nikon Europe. 

Tilltalande bredd 
Det snabba och kompakta objektivet AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G är det perfekta valet för 
fotografer som vill ta vidvinkelbilder och få ut det bästa möjliga av en högupplöst 
systemkamera. Brännvidden på 28 mm är idealisk när du fotograferar trånga utrymmen, 
fantastiska vyer eller stadslandskap och gatuscener. Den stora bländaren på f/1,8 ger skarpa 
bilder i svag belysning och en perfekt balans mellan skärpa och bokeh som perfekt 
framhäver dina motiv. Den snabba bländaren ger dessutom en ljus sökarbild. 

Optimal konstruktion 
AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G har en helt ny optisk design som matchar den allt högre 
upplösningen i moderna systemkameror med skarpa, vackert tecknade stillbilder och filmer. 
Två asfäriska linselement minimerar aberrationer och korrigerar den förvrängning som kan 
uppstå med vidvinkelperspektiv. Nikons exklusiva Nano Crystal Coating minskar spökbilder 
samt linsöverstrålning och en Silent Wave-motor (SWM) ger dig tyst autofokus med hög 
precision. 

Kompakt och tåligt 
AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G är väderskyddat och väger bara 330 g. Det är ett robust och 
ändå lätt och kompakt objektiv som enkelt passar i vilken kameraväska som helst. Objektivet 
är kompatibelt med systemkameror i Nikons FX-format och när det används tillsammans 
med systemkameror i Nikons DX-format ger det en brännvidd motsvarande 42 mm. Det är 
dessutom fullt kompatibelt med Nikons instegsmodeller i systemkamerasegmentet som inte 
har inbyggd autofokusmotor.Med objektivet medföljer motljusskyddet HB-64 och den mjuka 
objektivpåsen CL-0915. 
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Specifikationer: 

Brännvidd 28 mm 

Maximal bländare f/1,8 

Minsta bländare f/16 

Bildvinkel (135) 75° 

Bildvinkel (DX) 53° 

Objektivkonstruktion 11 element i 9 grupper 

Nano Crystal Coat Ja 

Asfäriska linselement 2 

Minsta fokusavstånd 0,25 m 

Största avbildningsskala 0,22 x 

Antal blad 7 (rundade) 

Fokussystem Rear Focusing 

AF-motorsystem Inbyggd SWM 

M/A Ja 

VR-effekt Nej 

Filterstorlek 67 mm 

Monteringsring Fast 

Motljusskydd HB-64 (ingår) 

Fodral CL-0915 (ingår) 

Avståndsskala Ja 

Material i objektivfäste Metall 

Max. diameter x längd 
Cirka 73,0 x 80,5 mm 

2,9 x 3,2 tum 

Vikt Cirka 330 g 
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Säljstart för AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G är 24 maj till det rekommenderade priset 6 790 kr 
inklusive moms. 

För pressbilder, vänligen besök http://press.nikon.se 

Presskontakt 
Susanna Lindblad, sälj- och marknadsassistent, tel: 070-245 47 41 eller e-post: 
lindblad@nikon.se     
För produktrelaterade frågor kontakta Mats Haglund, produktspecialist, tel: 08-594 109 08 
eller e-post: haglund@nikon.se 
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