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Nikon lanserar vidvinkelobjektivet AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED 
 
Stockholm, 12 september 2014: Nikon lanserar i dag ett spännande nytt objektiv för 
kreativa fotografer: AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED. 
 
Med detta nya fasta objektiv i FX format med en största bländare på f/1,8, är det här 
objektivet perfekt när du vill framhäva perspektiven, och ta fascinerande bilder. Den 
ljusstarka bländaren ger ett kort skärpedjup och mjuk bokeh-effekt samt garanterar att det 
här objektivet ger ett fantastiskt resultat i svagt ljus. Optik med hög prestanda ger skärpa 
ända ut i kanterna med minimal distorsion, och den kompakta, lätta konstruktionen gör det 
enkelt att bära med sig. 

− Som av en händelse firar AF NIKKOR 20mm f/2.8D, som har varit ett populärt objektiv hos 
många kreativa fotoentusiaster, 20-årsjubileum i år. Nu tar Nikon med objektivet in i 2000-
talet och förbättrar praktiskt taget alla viktiga aspekter. AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED har 
en mer ljusstark bländare, snabbare autofokus och förbättrad optisk prestanda samt Nikons 
berömda Nano Crystal Coat och förbättrad ergonomi och konstruktion. Förutom att det här 
nya objektivet har imponerande tekniska specifikationer erbjuder det ett enormt kreativt 
värde, vilket ger fotografer möjlighet att utforska de visuella möjligheter de ser. Objektiv som 
detta berör fotografen inom oss och vi är mycket glada över att välkomna nya NIKKOR 20 
mm f/1,8 till den uppdaterade serien av ljusstarka NIKKOR-objektiv med fast brännvidd, 
säger Zurab Kiknadze, produktchef för objektiv, tillbehör och programvara på Nikon Europe. 

Fantastiskt perspektiv   
Nya NIKKOR 20 mm f/1,8 ger fantastisk prestanda i en mängd olika situationer. Det här 
objektivet är kompakt och mångsidigt och passar vid fotografering av interiörer, 
gatureportage, vida landskap och till och med under vatten. Det är även ett bra val för att 
filma stora filmscener. Fotografer som vill kunna förtrolla tittaren, eller som vill ha möjlighet 
att fotografera i trånga utrymmen, kan utnyttja brännvidden på 20 mm och vidvinkeln fullt ut 
för att skapa fängslande bilder. Den stora maximala bländaren på f/1,8 möjliggör en synlig 
skillnad av motiv och bakgrund och en vackert mjuk bokeh-effekt. Förutom att dra nytta av en 
ljusare sökarbild, får fotografer även möjlighet att fotografera med snabbare slutartider och få 
skarpare bilder i svagt ljus. Autofokusen är jämn, tyst och snabb, tack vare Nikons Silent 
Wave-motor (SWM), och minsta fokusavstånd är 0,2 m, vilket gör det enkelt att komma nära 
inpå och få motivet att fylla hela bilden.  

Högupplösta bilder  
Nya NIKKOR 20 mm f/1,8 är konstruerat för att få plats med de moderna sensorernas krav 
på hög upplösning och ger fantastiska foton och HD-filmer. Den moderna optiska 
konstruktionen har 13 element i 11 grupper, inklusive två ED-glaselement och två asfäriska 
linselement. Nikons ED-glas ger skärpa och kontrast även med större bländare och de 
asfäriska linselementen säkerställer att distorsion är exceptionellt välkontrollerat för en så 
pass stor brännvidd. Nano Crystal Coat-beläggningen minimerar ghost-effekt och 
linsöverstrålning.  
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Kompakt 
Det här objektivet är lätt, kompakt och ljusstarkt – perfekt för fotografer som är redo att 
komma nära inpå motivet och ta dynamiska bilder i många olika miljöer. Det väger bara 355 
g, så det är enkelt att bära med sig och bekvämt att använda utan stativ. AF-S NIKKOR 
20mm f/1.8G ED är optimerat för sensorer i FX-format och erbjuder en vidvinkel på 30 mm 
vid användning med en D-SLR i DX-format.  

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED levereras med den mjuka CL-1015-väskan och 
motljusskyddet HB-72. Säljstart är den 25 september och det rekommenderade priset är 7 
890 kr. 

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

Presskontakt 
Irena Strozyk, marknadskoordinator på Nikon, tel: 070- 995 58 25 eller e-post: 
strozyk@nikon.se   
Mats Haglund, produktspecialist på Nikon, tel: 08-594 109 19 eller e-post: 
mats.haglund@nikon.se 
 
 

http://www.europe-nikon.com/
http://www.nikon.se/
http://press.nikon.se/
mailto:strozyk@nikon.se
mailto:mats.haglund@nikon.se

