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Nikon introduceert het ultragroothoekobjectief AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

12 SEPTEMBER 2014, AMSTERDAM

SAMENVATTING

Vandaag kondigt Nikon een interessant nieuw objectief voor creatieve fotografen aan: de AF-
S NIKKOR 20mm f/1.8G ED. Met een dynamisch ultragroothoekperspectief en een groot
maximaal diafragma van f/1.8 is dit FX-formaat objectief met vaste brandpuntsafstand ideaal
wanneer u het perspectief wilt overdrijven, de ruimte wilt vergroten en veelomvattende
beelden wilt vastleggen. Het grote diafragma produceert een kleine scherptediepte met een
vloeiende bokeh en zorgt ervoor dat dit objectief uitblinkt bij weinig licht. De hoogwaardige
optiek produceert een scherpte van rand tot rand met een minimale vertekening en dankzij
het compacte, lichte ontwerp is dit objectief zeer handzaam.

Overrompelend perspectief

De nieuwe NIKKOR 20mm f/1.8 levert superieure prestaties in uiteenlopende situaties. Dit
compacte en veelzijdige objectief is uitstekend geschikt voor binnenopnamen,
straatreportages, uitgestrekte landschappen en zelfs onderwaterfotografie en het vormt een
uitstekende keuze voor het filmen van meeslepende filmscènes. Fotografen die de kijker het
beeld in willen trekken of die de flexibiliteit willen om te fotograferen in kleine ruimten,
profiteren optimaal van de brandpuntsafstand van 20 mm en de extreem grote beeldhoek om
zo boeiende beelden te creëren. Dankzij het grote maximale diafragma van f/1.8 valt er zeer
veel licht in dit objectief waardoor het onderwerp en de achtergrond duidelijk van elkaar
worden gescheiden en een prachtige vloeiende bokeh ontstaat. Fotografen hebben de
flexibiliteit om te fotograferen met kortere sluitertijden en krijgen heldere opnamen bij weinig
licht, terwijl ze ook profiteren van een helderder zoekerbeeld. De autofocus is vloeiend, stil en
snel, dankzij Nikon's Silent Wave Motor (SWM), en de kortste scherpstelafstand is 0,2 m,
zodat u gemakkelijk dichtbij kunt komen om onderwerpen beeldvullend vast te leggen.

Hogeresolutiebeelden

De nieuwe NIKKOR 20mm f/1.8 is ontwikkeld om te voldoen aan de vereisten van de moderne
sensoren met een hoge resolutie en produceert daardoor prachtige foto's en HD-video's. Het
moderne optische ontwerp bestaat uit 13 elementen in 11 groepen, inclusief twee elementen
van ED-glas (extra lage dispersie) en twee asferische lenselementen (AS). Nikon’s ED-glas



staat garant voor scherpte en contrast, zelfs bij een groter diafragma, terwijl de AS-elementen
ervoor zorgen dat vertekening zeer goed wordt tegengegaan voor zo'n brede groothoek. Nano
Crystal Coat beperkt beeldschaduwen en lichtvlekken tot het minimum.

Zorgeloze handzaamheid

Dit objectief is licht, compact en snel en is daarmee ideaal voor fotografen die dichtbij willen
komen en dynamische beelden willen maken van allerlei locaties. Aangezien het objectief
slechts 355 gram weegt, is het uitermate handzaam en zeer comfortabel voor opnamen uit de
hand. De AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED is geoptimaliseerd voor FX-formaat sensoren en
biedt een grote beeldhoek van 30 mm bij gebruik op een DX-formaat D-SLR.

De AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED wordt geleverd met de CL-1015 flexibele objectieftas en
de HB-72 zonnekap en is naar verwachting leverbaar vanaf 25 september 2014 voor de
adviesprijs van €819,-.

CITATEN

"Toevallig vieren we in 2014 de 20e verjaardag van de AF NIKKOR 20mm f/2.8D, dat
een populair objectief was bij veel creatieve fotografen. Nu heeft Nikon dit objectief
overgeheveld naar de 21e eeuw en is het in vrijwel elk opzicht verbeterd. De AF-S
NIKKOR 20mm f/1.8G ED heeft een groter diafragma, een snellere autofocus en levert
betere optische prestaties, maar beschikt daarnaast ook over Nikon’s vermaarde Nano
Crystal Coat en een verbeterde ergonomie en constructie. Dit nieuwe objectief heeft
niet alleen indrukwekkende technische specificaties, maar biedt ook een grote
creatieve meerwaarde doordat fotografen de visuele mogelijkheden van een
allesomvattend beeld kunnen onderzoeken. Een objectief als dit haalt de fotograaf in
ons naar boven en we zijn erg blij dat we de nieuwe NIKKOR 20mm f/1.8 mogen
verwelkomen in het vernieuwde assortiment NIKKOR-objectieven met vaste
brandpuntsafstand en groot diafragma."
— Matthieu van Vliet, Country Manager Nikon Nederland

AFBEELDINGEN



http://nikon.grayling.nl/images/141405
http://nikon.grayling.nl/images/141408
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fnikon.grayling.nl%2F85294-i-am-immersive&text=Nikon+introduceert+het+ultragroothoekobjectief+AF-S+NIKKOR+20mm+f%2F1.8G+ED&via=iamnikonNL&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fnikon.grayling.nl%2F85294-i-am-immersive
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fnikon.grayling.nl%2F85294-i-am-immersive&title=I+AM+IMMERSIVE&summary=Nikon+introduceert+het+ultragroothoekobjectief+AF-S+NIKKOR+20mm+f%2F1.8G+ED&source=Nikon%20Nederland


Grayling
Stijn Zwinkels 

T. +31 (0) 20 575 4009 

M. +31 (0) 6 108 908 93 

Stijn.Zwinkels@grayling.com

Grayling
Irene Martini 

T. +31 (0) 20 575 4005 

M. +31 (0)6 3069 3486 

Irene.Martini@grayling.com

WOORDVOERDERS

http://nikon.grayling.nl/images/141407
http://nikon.grayling.nl/images/141406
http://nikon.grayling.nl/images/141405
http://nikon.grayling.nl/images/141408
mailto:Irene.Martini@grayling.com
mailto:Stijn.Zwinkels@grayling.com


OVER NIKON NEDERLAND

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