
EISA Awards 2018/2019 voor de Nikon D850
en AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL
ED VR
Amsterdam, 16 augustus 2018: Nikon is verheugd te kunnen aankondigen dat de Nikon

D850 en het AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR teleobjectief voor 2018/2019

zijn uitgeroepen tot beste in de categorieën ‘Professional DSLR Camera’ en ‘Professional Lens’.

De awards, die worden uitgereikt door de European Imaging and Sound Association (EISA),

laten zien dat Nikon alles in het werk stelt om innovatieve apparatuur te ontwikkelen waarmee

fotografen hun creatieve en technische grenzen kunnen verleggen.

http://www.nikon.nl/nl_NL/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/af-s-nikkor-180-400mm-f-4e-tc1-4-fl-ed-vr
http://www.nikon.nl/nl_NL/product/digital-cameras/slr/professional/d850/camera-overview


Het commentaar van EISA over de Nikon D850, winnaar van de ‘Professional

DSLR Camera’ award voor 2018/2019:

http://nikon.grayling.nl/images/256657
http://nikon.grayling.nl/images/256701
http://nikon.grayling.nl/images/256702


De D850 is een uitstekende en krachtige full-frame D-SLR die alles aankan. Daarmee is deze

camera dit jaar de overtuigende winnaar in de categorie ‘Professional DSLR Camera’. De 45,7-

megapixel BSI CMOS-sensor maakt het mogelijk om zowel foto's in hoge resolutie als full-frame

4K UHD-video vast te leggen. De D850 legt zeven beelden per seconde vast bij volledige

resolutie (negen met het optionele battery pack) en heeft hetzelfde 153-punts autofocussysteem

als de Nikon D5, waarmee bewegende onderwerpen betrouwbaar kunnen worden gevolgd. De

grote en heldere optische zoeker maakt het eenvoudig om onderwerpen te kadreren.

 

http://nikon.grayling.nl/images/269175
http://nikon.grayling.nl/images/269176
http://nikon.grayling.nl/images/269181


OVER NIKON NEDERLAND

Nikon Nederland, Branch Office van Nikon GmbH, is operationeel sinds 1 augustus 2006 en gevestigd in
Amsterdam.

Het commentaar van EISA over de AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED

VR, winnaar van de ‘Professional Lens’ award voor 2018/2019:

Het eerste Nikon-objectief met ingebouwde teleconverter is voor veel professionele sport- en

actiefotografen een droom die werkelijkheid wordt. De gebruiksvriendelijke teleconverter biedt

een brandpuntsafstand van maximaal 560 mm bij een maximaal diafragma van f/5.6. Het

objectief staat garant voor scherpe beelden over het hele zoombereik, zelfs bij gebruik van het

maximaal diafragma. De doeltreffende stabilisatie maakt het mogelijk om te fotograferen met

sluitertijden tot vier stops langer dan anders mogelijk zou zijn. Het objectief is volledig

weerbestendig dankzij een fluorcoat die het voorste element beschermt tegen water, stof en vuil.

 

EISA is een samenwerkingsverband van 55 gerespecteerde Europese tijdschriften op het gebied

van consumentenelektronica. De awards worden jaarlijks uitgereikt aan nieuwe producten op

de markt die de meest geavanceerde technologie en aantrekkelijke functies koppelen aan de

beste prestaties in de desbetreffende klasse.

 

Ga voor meer informatie naar de website van EISA: https://www.eisa.eu/
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