ﻧﯿﮑﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ و ﻟﻨﺰﻫﺎی وﯾﮋه
ﺟﺸﻦ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ اش را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۶
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ژاﭘﻨﯽ ﻧﯿﮑﻮن ﻗﺼﺪ دارد ﺟﺸﻦ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،دو دﺳﺘﮕﺎه دورﺑﯿﻦ و ﭼﻬﺎر ﻋﺪد از ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی  D5و  D500ﻫﻤﺮاه ﺳﻪ ﻋﺪد ﻟﻨﺰ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎ  f/2.8و ﯾﮏ ﻋﺪد ﻟﻨﺰ ﺗﻠﻪ
ﻓﻮﺗﻮ  70-200ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی.

ﻧﯿﮑﻮن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻮم ﻣﺮداد ﻣﺎه ،ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
دورﺑﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪ ای  D5ﻧﯿﮑﻮن ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ای ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد از ﺟﻨﺲ آﻟﯿﺎژ ﻣﺲ ،ﻗﻠﻊ و روی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
 Gunmetalﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺸﻦ ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ
و دﻓﺘﺮﭼﻪ ای در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻧﯿﮑﻮن در اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر آن ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران اﻫﺪا ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .دورﺑﯿﻦ  D500ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺪﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ،ﻧﯿﮑﻮن از ﭼﻬﺎر ﻟﻨﺰ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﯿﺰ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده:
ﻟﻨﺰ
ﻟﻨﺰ
ﻟﻨﺰ
ﻟﻨﺰ

 24-14ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی f/2.8 ED
 70-24ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی f/2.8 ED VR
 200-70ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی f/2.8E FL ED VR
 200-70ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی E

ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ دورﺑﯿﻦ  D5ﻧﯿﮑﻮن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮﭼﻤﺪار اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده ،و ﻣﺪل  D500ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻣﺎ ﺣﺴﮕﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ
 APS-Cﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻘﻮل ﺗﺮ ،ﯾﮑﯽ از ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی  DSLRﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺑﺎزار ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺟﺸﻦ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﯿﮑﻮن در ﺗﺎرﯾﺦ  25ﺟﻮﻻی ) 2017ﺳﻮم ﻣﺮداد ﻣﺎه (1396
ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ و ﻧﺤﻮه ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻔﺎرﺷﯽ وﺟﻮد
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی آﺗﯽ اﺧﺒﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ،و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺎ
ﻧﺪارد.
ً
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺘﯽ روﺑﺮو ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داران و ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺮ و ﭘﺎ ﻗﺮص اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ:
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

