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Product afbeelding

VARIETYI AM

Lens Pouch CL-1018 Zonnekap HB-32

Veelzijdig zoomobjectief in DX-formaat met een zoombereik van 18-140 mm (equivalent in 
kleinbeeld- en Nikon FX-formaat: 27-210 mm).

Compact en veelzijdig zoomobjectief in DX-formaat.

Met 7,8x zoom die zeer geschikt is voor allerlei verschillende onderwerpen en een compacte en 
lichte constructie is dit objectief een uitstekende allrounder.

Het vibratiereductiesysteem beperkt de effecten van cameratrilling tot een minimum voor scherpe 
beelden en waarborgt een stabiel zoekerbeeld. De Silent Wave Motor van Nikon zorgt voor een 
snelle en stille autofocus.

Belangrijkste kenmerken: 

  Veelzijdig zoomobjectief in DX-formaat met 7,8x zoom en een zoombereik van 18-140 
mm (equivalent in kleinbeeld- en Nikon FX-formaat: 27-210 mm).

  Zoombereik van groothoek tot tele: een ideaal draagbaar objectief dat perfect is voor 
allerlei soorten opnamen, van uitgestrekte landschappen tot gedetailleerde opnamen van 
verafgelegen onderwerpen.

  Hoge optische prestaties: één element van ED-glas (extra lage dispersie) en één asferisch 
lenselement zorgen voor een hoge resolutie en een scherp contrast, terwijl de meeste vormen 
van chromatische aberratie en kleurverspreiding (dispersie) tot een minimum worden beperkt.

  Vibratiereductiesysteem (VR): beperkt de effecten van cameratrilling tot een minimum, zodat 
u opnamen kunt maken met sluitertijden die tot vier stops langer zijn. Het VR-systeem werkt zelfs 
tijdens filmen stil.

  SWM (Silent Wave Motor) voor een snelle en fluisterstille autofocus.

  Compacte en lichte constructie met een weerbestendige vatting.

  Biedt zeer veel waar voor uw geld.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Focal length 18–140 mm
Maximum aperture f/3.5–5.6
Minimum aperture f/22–38
Angle of view 76° – 11°30”
Lens construction 17 elements in 12 groups (including 1 ED lens element, 1 aspherical lens element)
Focusing Nikon Internal Focusing (IF) System with autofocus controlled by Silent Wave Motor and separate 

focus ring for manual focus
Minimum focus distance 0.45 m (1.48 ft) from focal plane at all zoom positions
Maximum reproduction ratio Approx. 0.23 ×
No. of diaphragm blades 7 (rounded diaphragm opening)
Diaphragm Fully automatic
Filter-attachment size 67 mm (P = 0.75 mm)
Dimensions Approx. 78 mm maximum diameter × 97 mm (distance from camera lens mount flange)
Weight Approx. 490 g (17.3 oz)
Included accessories LC-67 67 mm snap-on Front Lens Cap, LF-4 Rear Lens Cap
Optional accessories HB-32 Bayonet Hood, CL-1018 Flexible Lens Pouch


