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Nikon Z bajonettrendszer, mely új
képalkotási lehetőségeket kínál
A Z bajonettrendszer sokkal több, mint pusztán egy tükör nélküli rendszer. Ez a Nikon válasza az
állóképek és a videók képminőségével kapcsolatos, egyre növekvő igényekre, melyhez az optikai
gyártásban szerzett több mint egy évszázados tapasztalatából merít.
Az új Z-bajonett óriási rugalmasságot jelent az objektívek optikai kialakításában. Ennek
eredményeképpen az új NIKKOR Z objektívekkel páratlan felbontású és mélységű képek készíthetők.
A Nikon ezzel a rendszerrel tesz tanúbizonyságot a jövő iránti elkötelezettségéről a tükör nélküli
rendszerek terén. A rendszer központi része az úttörő optika, amely segít felszabadítani
és felfrissíteni kreativitását egy minden eddiginél jobb képminőséget, innovációkat
és megbízhatóságot ígérő útra lépve.
Üdvözli az új Nikon Z bajonettrendszer!
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„Miután használtam
a Z 7-et a poros
Madagaszkáron, tudom,
hogy mennyire jól
megbirkózik a
viszontagságokkal.”

Amikor először vettem a kezembe a Z 7-et, azonnal lenyűgözően kiegyensúlyozottnak éreztem. Ennek oka a vaskos markolat, amitől
a fényképezőgép nem érződik olyannak, mint egy mini DSLR. Egyszerű volt használatba venni, mert az összes gomb ott van, ahol
az ember várná. Egy D-SLR keresője megmutatja, hogy hogyan néz ki a jelenet, ezzel szemben az elektronikus kereső azt mutatja
meg, hogyan fog festeni a kép a jelenlegi beállítások használatával, vagyis azt kapjuk, amit látunk. Ez egy teljesen új módszere a
fotózásnak. „Miután néhány hétig használtam a Z 7-et a poros Madagaszkáron, tudom, hogy mennyire jól megbirkózik a
viszontagságokkal.” Így igazi öröm a fényképezés, és mivel mind a fényképezőgép, mind a NIKKOR Z objektívek olyan kompaktak
és könnyűek, mindig találok helyet a fotós táskámban, hogy magammal vihessem őket az útjaimra.
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"Az én stílusom friss, élénk
és impozáns. Szeretem a
természetes fényt
használni, és ezért
választottam a Z 6-ot.”

Ausztráliában élő étel- és életmódfotós vagyok, és az elmúlt 15 évben élettörténetek dokumentálásával foglalkoztam.
Az őszinte pillanatokat szeretném megragadni, friss, élénk és impozáns stílusban. Sokat használom a természetes fényt,
és ezért választottam a Z 6-ot. Mivel a Z 6 fényképezőgéppel könnyű utazni, és olyan, mintha a testem része lenne, így
lehetővé teszi, hogy szinte beleolvadjak a környezetembe. Fantasztikus a képminősége, és kiváló teljesítményt nyújt
gyenge fényben is, ami igazán jól jön az éttermi fotózáshoz. A Szemérzékelő AF az életmódfotózásban és a konyhában
is megkönnyíti a mozgó témák megörökítését, a vázba épített stabilizálásának köszönhetően pedig a kézből történő
fotózás is praktikus. Nagyon jól használható és sokoldalú, és igazán nagy segítség az energikus, valódi történetet
elmondó képek készítésében.
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„Egy kezdő fotósnak az
induláshoz egyértelműen a Z
50-et érdemes választania.”
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Fantasztikus lehetőség volt, hogy a Z 50-et elvihettem egy olasz útra. Amikor először kicsomagoltam, lenyűgözött, hogy
milyen kicsi és könnyű. Az ember nem is álmodhat jobb kombinációról, ha kalandra indul. Alig vártam, hogy a szokásos,
nehéz profi felszerelést lecserélhessem a kis Z 50-es szettre. A Z 50 is hozza azt az ergonomikus kialakítást, amit annyira
szeretek a Nikon fényképezőgépekben. Úgy érzem, meg tudtam vele valósítani a céljaimat Olaszországban. A két
darabos objektívszett lefedte azt gyújtótávolság-tartományt, amire szükségem volt, és a nagy látószögű képektől a
felnagyított részletekig mindennel elboldogultam. Nemcsak a képek, hanem a 4K-s videók minősége is lenyűgözött. „Egy
kezdő fotósnak az induláshoz – vagy bárkinek, aki tükör nélküli fényképezőgépre szeretne váltani – egyértelműen a Z
50-et érdemes választania.”
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A Z RENDSZER
T E C H N O LÓ G I Á J A

A Z-BAJONETT
A Nikon a Z-bajonettrendszerrel a képalkotás jövőjére fókuszál
A Nikon évszázados fennállása során összegyűjtött optikai tudásanyagát és kiemelkedő feldolgozási és
gyártási technológiáit mind beépítette az új Z-bajonettrendszerbe, és ezzel új korszakot nyitott
a képalkotásban. Akár állóképeket, akár videókat készít, az új rendszer rendkívül valósághűen örökíti
meg a témát – olyan magas felbontást és finom tónusátmeneteket nyújtva, mint amilyeneket
a szemünkkel is érzékelünk.

Innováció és folytonosság: az F-bajonettől a Z-bajonettig
Egyre növekszik az igény egy olyan új rendszerre, amely új lehetőségeket teremt a képek készítésére, és
ezeket a lehetőségeket a jövőben is tovább bővíti. Ugyanúgy, ahogy az F-bajonett mindig lépést tartott
a legújabb képalkotó technológiákkal, az új Z-bajonettrendszer is folyamatosan igazodni fog az egyre
szerteágazóbb képkészítési igényekhez az elkövetkezendő években. Az új bajonett hihetetlen lehetőségei
újabb magasságokba emelik a képalkotást.

Nagyméretű bajonettzár 55 mm-es belső átmérővel és rövid, a peremtől számított
16 mm-es gyújtótávolsággal
Hogyan értük el a Z-bajonett lenyűgöző, új dimenziókat nyitó optikai teljesítményét? A tökéletes megoldást
az 55 mm-es belső bajonettátmérő és a peremtől számított 16 mm-es gyújtótávolság kombinációjában
találtuk meg. Ez a kombináció óriási rugalmasságot biztosít az optikai tervezésben, így
a Z-bajonettrendszer olyan hatalmas potenciállal rendelkezik, amellyel nemcsak ma, de a jövőben is felül
tudjuk múlni a fotósok igényeit és elvárásait. Egy olyan, rendkívül nagy fényerejű objektívet is ki tudtunk
fejleszteni, amelyet korábban lehetetlen lett volna megvalósítani.

Nagy sebességű és nagy volumenű kommunikáció, amely pontos, képkockáról
képkockára történő feldolgozást tesz lehetővé
Nagy sebességű, nagy adatmennyiségekkel is megbirkózó kommunikációs képességeinek köszönhetően
a Z-bajonett rengeteg rendkívül részletes információt képes átvinni a objektív és fényképezőgép váza
között valós időben. Mivel a leghatékonyabb AF-beállításokat és képfeldolgozást alkalmazhatja minden
képkockára, olyan képeket készíthet, amelyek sokkal valósághűbbnek érződnek.
A nagy sebességű, nagy volumenű kommunikáció a videófelvételek készítésekor is működik. Bár
a videófelvételek készítése során sokkal magasabb a képkockasebesség, rendkívül pontos kompenzáció
alkalmazható minden egyes képkockára.
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A Z RENDSZER
T EC H N O LÓ G I Á JA
A fényképezőgépvázban használt technológiák

A Nikkor Z objektívekben használt technológiák

Az optikai teljesítményt új szintre emelő képérzékelők
A Z sorozat fényképezőgépeinek képérzékelőit a objektív és a feldolgozási kapacitás optikai
teljesítményének maximalizálására hangolták – ezek jelentik a képalkotási folyamat első és
második lépését. Úgy tervezték őket, hogy jól működjenek minden későbbi NIKKOR Z
objektívvel, amelyekből maximális teljesítményt hoznak ki a képfeldolgozó rendszerrel egyetlen,
mindenre kiterjedő képalkotási rendszert alkotva.

Nagy teljesítményű rendszer, amely optimális a nagy képpontszámú
képérzékelőkhöz
A Z sorozat által használt EXPEED 6 képfeldolgozó rendszert úgy fejlesztettük ki, hogy a Z
sorozat felhasználói élménye megközelítse azt az érzést, melyet a professzionális D-SLR gépek
használói is élvezhetnek. Számtalan információt dolgoz fel mind az elektronikus keresőn (EVF)
megjelenő kép létrehozása, mind a nagy képpontszámú állóképek és filmek előállítása során,
és mindezt olyan gyorsan és pontosan, hogy ettől használata természetesebb érzés a
felhasználóknak.

Drasztikusan továbbfejlesztett videós képminőség
A Z-bajonettrendszer jobb képminőséget kínál mind az állóképek, mind a videókészítés terén az
olyan tényezőknek köszönhetően, mint a kép teljes területén nagy felbontást kínáló objektívek;
az objektív teljesítményét maximálisra növelő, rendkívül pontos mechanizmus; valamint a precíz
AF-teljesítmény. Mi több, a váz és a objektív közötti gyors és nagy volumenű adatcsere lehetővé
teszi a részletes objektívinformációk felhasználását a képfeldolgozás során is.

Rendkívül pontos hibrid AF állóképek és videók esetén is
A Z sorozat olyan hibrid AF-rendszert alkalmaz, amely a képsíkban lévő fázisérzékelő AF és
a kontrasztérzékelő AF kombinációját használja. Ennek a rendszernek az egyik legnagyobb
előnye a képterület élességpontjai
által nyújtott széles lefedettség. Ez a
Z sorozat modelljeiben az
egypontos AF használatakor
jelentősen, kb. 90%-ra növekedett. A
Szemérzékelő AF* hatékony eszköz a
portrék készítéséhez. Nyomon követi
a modell szemét, és arra rögzíti az
élességet, ami különösen akkor
hasznos, ha a modell mozog.
* Automatikus AF-mező használatával készített
állóképeknél.

Nagy nagyítású, nagy felbontású elektronikus kereső a természetes hatású
látványért
Ahhoz, hogy a fotós a fotózásra koncentrálhasson, fontos, hogy a jelenet hogyan jelenik meg
a fényképezőgép keresőjén. A Nikon a fejlett optikai technológiáit és a különféle megjelenítési
technológiákat felhasználva rendkívül kényelmesen használható elektronikus keresőt (EVF)
hozott létre.

Strapabíróság, amely a legváltozatosabb körülmények között is lehetővé
teszi a fotózást
A Z sorozat egyik célkitűzése a hagyományos D-SLR gépektől megszokott – vagy annál is
magasabb szintű – megbízhatóság, hogy a felhasználóknak magabiztosan kihasználhassák
a rendszer kisebb súlyát, és számos különböző helyzetben is jobb minőségű képeket
készíthessenek. A Nikon név a megbízhatóság szinonimája, és olyan minőséget takar, amely
a Z sorozat stílusos külseje mögött is egyértelműen megmutatkozik.
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Összetett élességállító rendszer, amely javítja a képalkotási teljesítményt
A nagy sebességű és nagy pontosságú meghajtást biztosító több AFvezérlőegységnek köszönhetően az élességcsoportok helyzete pontosan
kontrollálható, ami rendkívül pontos és nagy sebességű AF-vezérlést eredményez.
Ezenkívül a torzítások hatékony csökkentésével kiváló képalkotási teljesítmény érhető
el a teljes fényképezési tartományban, beleértve a kis távolságokat is.
• A rendszert tartalmazó objektívek: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S, NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

ARNEO bevonat nélkül
Beeső fény

ARNEO bevonat a szellemképek és a becsillanás hatékony
csökkentéshez
Az ARNEO bevonat egy tükröződésmentes bevonatrendszer, amely rendkívül
alacsonyra csökkenti a tükröződést az objektív felületére függőlegesen beeső fény
esetén. Az átlós irányú beeső fény esetén kifejezetten hatékony nanokristály
bevonatnak köszönhetően tiszta és éles képek készíthetők minimális
szellemképhatással és becsillanással még akkor is, ha a fényforrás a képen belül
helyezkedik el.
• A rendszert tartalmazó objektívek: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S, NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

Visszavert fény
Hagyományos többrétegű
bevonat
Lencse

ARNEO bevonat
Beeső fény
Visszavert fény
ARNEO bevonat

Nagy átmérőjű, csiszolt aszferikus objektívelem a hatékony
torzításkorrekcióhoz

Lencse

Egyenletesen pontos lencsefelületet biztosítanak és olyan magas törésmutatóval
rendelkező üvegből készülnek, amelyet korábban nehezen alkalmazhatónak tartottak
az öntött üvegek esetében. Ezek az aszferikus objektívelemek továbbfejlesztett
korrekciós képességeikkel hatékonyan egyenlítik ki a különféle objektívtorzításokat.
• Ilyen objektívelemeket tartalmazó objektív: NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct
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A Nikon első FX-formátumú tükör
nélküli fényképezőgépe 45,7
megapixeles tényleges felbontásával
a legtöbbet hozza ki a NIKKOR Z
objektívek soha nem látott optikai
teljesítményéből.

• A Nikon FX-formátumú, hátsó megvilágítású

CMOS-érzékelője 45,7 megapixeles tényleges
felbontással és képsíkban lévő fázisérzékelő
AF-képpontokkal rendelkezik.

• Az EXPEED 6 képfeldolgozó rendszer ISO 64 és
25600 közötti normál érzékenységtartományt
támogat (amely ISO 32–102400 egyenértékig
terjeszthető ki).

• Hibrid AF-rendszer, amely 493 élességállítás

ponttal*1 teszi lehetővé a képalkotási terület kb.
90%-ának vízszintes és függőleges irányú
lefedését.

• Az új Szemérzékelő AF-funkció az automatikus
AF-mezőt használó módokban (AF-S, AF-C)
automatikusan észleli az emberi szemeket, és
azokra állítja az élességet. (2.0-s firmwareverzióval.)

• A Picture Control rendszer közepes hatótávolságú
élesítési paraméterrel és 20 további Creative
Picture Control opcióval rendelkezik.

• Az N-log funkció kihasználja a 10 bites HDMI-

kimenet széles színmélységtartományát,
gazdagabb átmeneteket rögzítve a hatékonyabb
színgradáció érdekében.

• A teljes képes, 4K-s UHD (3840 x 2160)/30p

• Képérzékelő-eltolás, kamerán belüli

• A megközelítőleg 3 690 000 képpontos Quad-

• A nagy sebességű sorozatfelvétel kb. 9 kép/mp

videó tiszta és éles felvételt biztosít, amely teljes
mértékben kihasználja a NIKKOR Z objektívek
kiváló optikai teljesítményét.
VGA elektronikus kereső (EVF) a Nikon kiváló
optikai és képfeldolgozási technológiáit
felvonultatva kényelmesen megtekinthető,
kristálytiszta képet biztosít.
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Objektív: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S © Kenta Aminaka

rázkódáscsökkentő (VR) mechanizmus, melynek
hatása kb. 5,0 lépésközzel*2 rövidebb záridő
használatának felel meg2.

-ig*3 terjedően teszi lehetővé a mozgó témák
megörökítését.

• Időzített fényképezés, amellyel 8K-s time-lapse
videók készíthetők*4.

*1 FX-formátumban, egypontos
AF esetén.
*2 A CIPA-szabványok alapján. Ez
az érték akkor érhető el, ha a
NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
objektívet használja, a zoom
pedig maximális telefotópozícióban van.
*3 12 bites RAW-, JPEG- vagy
TIFF-formátum használatakor,
nagysebességű (kiterjesztett)
sorozatfelvétel esetén. Az első
képen rögzített AE esetén.
*4 Külső gyártó szoftvere
szükséges.
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Minden kreatív vágyához –
többfunkciós, FX-formátumú tükör
nélküli fényképezőgép nagy
érzékenységgel és nagy
teljesítménnyel, valamint videós
funkciókkal

• A Nikon FX-formátumú, hátsó megvilágítású

CMOS-érzékelője 24,5 megapixeles tényleges
felbontással és képsíkban lévő fázisérzékelő
AF-képpontokkal rendelkezik.

• Az EXPEED 6 képfeldolgozó rendszer ISO 100 és
51200 közötti normál érzékenységtartományt
támogat (amely ISO 50–204800 egyenértékig
terjeszthető ki).

• Hibrid AF-rendszer, amely 273 élességponttal*

1

teszi lehetővé a képalkotó terület kb. 90%-ának
vízszintes és függőleges irányú lefedését .

• Az új Szemérzékelő AF-funkció az automatikus
AF-mezőt használó (AF-S, AF-C) módokban
automatikusan észleli az emberi szemeket, és
azokra állítja az élességet. (2.0-s firmwareverzióval.)

• A teljes képpontkiolvasással rendelkező teljes

képes, 4K-s UHD (3840 x 2160)/30p videó tiszta
és éles felvételt eredményez, amely teljes
mértékben kihasználja a NIKKOR Z objektívek
kiváló optikai teljesítményét.
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•

Az N-log funkció kihasználja a 10 bites HDMIkimenet széles színmélységtartományát,
gazdagabb átmeneteket rögzítve a hatékonyabb
színgradáció érdekében.

•

A Picture Control rendszer közepes hatótávolságú
élesítési paraméterrel és 20 további Creative
Picture Control opcióval rendelkezik.

Objektív: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S © Dominique Cherry

• A nagy sebességű sorozatfelvétel kb. 12 kép/mp

-ig*2 terjedően teszi lehetővé a tovatűnő pillanatok
megörökítését.

• A megközelítőleg 3 690 000 képpontos QuadVGA elektronikus kereső (EVF) a Nikon kiváló
optikai és képfeldolgozási technológiáit
felvonultatva kényelmesen megtekinthető,
kristálytiszta képet biztosít.

• Képérzékelő-eltolás, kamerán belüli

rázkódáscsökkentő (VR) mechanizmus, melynek
hatása kb. 5,0 lépésközzel rövidebb záridő
használatának felel meg*3.

*1 FX-formátumban, egypontos
AF esetén.
*2 12 bites RAW-, JPEG- vagy
TIFF-formátum használatakor,
nagysebességű (kiterjesztett)
sorozatfelvétel esetén. Az első
képen rögzített AE esetén.
*3 A CIPA-szabványok alapján. Ez
az érték akkor érhető el, ha a
NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
objektívet használja, a zoom
pedig maximális telefotópozícióban van.
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NAGYOB B ALKOTÁSI
SZABADSÁG
Akár professzionális, akár kezdő fotós, a Nikon Z 6 Essential
Movie szettben megtalálja azokat az alapvető eszközöket,
amelyekkel új szintre emelheti videótartalmait. Ilyen erős és
rugalmas alapokkal a következő lépés csak Önön múlik.

Z 6 Essential Movie szett

• A Nikon Z 6 rendkívül magas minőségű videót kínál

bármely képkockasebesség esetén. 6K-s felbontásról
teljes képpontkiolvasással túlmintázott, kiváló 4K-s
felvételeket kínál. A fényképezőgépbe épített
öttengelyes rázkódáscsökkentés az elektronikus VR-rel
együtt biztosítja a stabil felvételeket. Az Atomos nyílt
protokoll támogatásának köszönhetően pedig
zökkenőmentesen integrálható a mellékelt Atomos
Ninja V.*1

• A Z 6 fényképezőgépre felhelyezett FTZ

bajonettadapter segítségével az F-bajonettes NIKKOR
objektíveket is szabadon használhatja. Semennyit sem
romlik a képminőség. Ráadásul a rázkódáscsökkentés
(VR) nélküli objektívek előtt is megnyílik az élesség új
dimenziója a fényképezőgépbe épített VR-funkcióval.

• A Z 6 fényképezőgép széles Z-bajonettjének, valamint

a bajonett és az érzékelő közötti rövid távolságnak
köszönhetően a filmes objektívek széles választéka is
használható. A kedvenc fix objektívjétől az osztályban
ajánlott zoomobjektívig. Mindössze a megfelelő
bajonettadapterre van szüksége.*2

• Kihasználhatja a rugalmas megfigyelés és

felvételkészítés előnyeit a szerkesztésre kész ProRes- és
DNxHR-formátumban. 4K-s, 10 bites felvételeket
rögzíthet az N-Log funkcióval. Vagy egyidejűleg
rögzíthet tömörítetlen, 8 bites 4K-s/UHD-videófájlokat
a memóriakártyára és a Atomosra. A szett része egy
hálózati adapter, valamint egy caddy is a
merevlemezhez.

• Ez a fényképezőgép tartókeret és felső markolat két
méretben biztosít rögzítőfuratokat, és rendelkezik
ARRI-kompatibilis toldóegységek elhelyezéséhez
használható furatokkal is. A markolattal stabilabb
felvételeket készíthet, így könnyebbé válik a
fényképezőgép mozgatása és a téma követése.
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• Gyorsan válthat a fényképezési helyzetek között.

A SmallRig fényképezőgép-tartókeret beépített
Manfrotto-kompatibilis gyorszáras rendszert alkalmaz,
így másodpercek alatt átszerelhető az egyik állványról
vagy monopodról a másikra.

• Az Atomos Ninja V a Magic Arm rögzítőszerkezettel

szerelhető a fényképezőgép tartókeretére. A két
állítható, gömbfejű csavaros rögzítőelem
kiemelkedően stabil megfigyelést tesz lehetővé
bármilyen szögben. A középső szárnyas anya rögzíti
és oldja ki a teljes kart.

• Soha nem kell abbahagynia az alkotást. 2 darab

5200 mAh-s akkumulátor és egy gyorstöltő
gondoskodik arról, hogy az Atomos még a
leghosszabb felvételkészítéseket is kibírja. Egy további
EN-EL15b akkumulátor biztosítja, hogy a Z 6 mindig
készen álljon a következő felvételre.

*1 A NINJA és az ATOMOS az
ATOMOS bejegyzett védjegyei.
*2 Az adapterek külső gyártóktól
szerezhetők be.
* Ez a szett nem tartalmaz
objektívet és merevlemezt.
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A Nikon első DX-formátumú, tükör
nélküli fényképezőgépe kivételes
képalkotási teljesítményt és
számtalan különböző
kifejezésmódot kínál egy kompakt
és könnyű, mégis tartós vázban.

• A Nikon DX-formátumú CMOS-érzékelője

20,9 megapixeles tényleges felbontással és
képsíkban lévő fázisérzékelő AF-képpontokkal
rendelkezik.

• Az EXPEED 6 képfeldolgozó rendszer ISO 100 és
51200 közötti normál érzékenységtartományt
támogat (videófelvételek esetén legfeljebb az
ISO 25600 beállítás támogatott).

• Hibrid AF-rendszer, amely 209 élességponttal*

teszi lehetővé a képalkotó terület kb. 90%-ának
vízszintes és függőleges irányú lefedését.

• Az új Szemérzékelő AF-funkció automatikusan

észleli az emberi szemeket, és azokra állítja az
élességet, hogy természetes hatású portrék
készülhessenek a spontán pillanatokban..

•

Egyszerű, kiváló minőségű kép- és videókészítés
a dönthető monitor 180°-os lefelé billentésével.

• A Picture Control rendszer közepes hatótávolságú
élesítési paraméterrel és 20 további Creative
Picture Control opcióval rendelkezik.

• A kivágási tényezővel kapcsolatos korlátozások

nélküli, teljes képes 4K-s UHD (3840 x 2160)/30p
videó tiszta és éles felvételt kínál, amely teljes
mértékben kihasználja a NIKKOR Z objektívek
kiváló optikai teljesítményét.
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• A megközelítőleg 2 360 000 képpontos QuadVGA elektronikus kereső (EVF) a Nikon kiváló
optikai és képfeldolgozási technológiáit
felvonultatva kényelmesen megtekinthető,
kristálytiszta képet biztosít.

• Nagy sebességű sorozatfelvétel kb. 11 kép/mp
sebességgel és AF/AE-funkcióval, mely segíti
a mozgó témák megörökítését.

• Kézzel nyitható beépített vaku kb. 7 méteres

kulcsszámmmal, amely több fényt ad, amikor
szükség van rá.

* DX-formátumban,
egypontos AF esetén.

N I KKO R Z o b jek tívek
Kifejezetten a Nikon Z bajonettrendszerhez, nagyobb átmérőjű objektívrögzítő résszel
A NIKKOR Z objektívek a Nikon Z bajonettrendszerhez készültek, amely teljesen megújult jellemzőkkel bír – ilyen például a
nagy, 55 mm-es belső átmérő és a rövid, a peremtől számított 16 mm-es gyújtótávolság. Ezek a jellemzők sokkal nagyobb
rugalmasságot biztosítanak az objektívtervezésében, ezzel pedig az optikai teljesítmény új dimenziója nyílik meg.
Miközben nagymértékben bővítik a rendelkezésre álló képi kifejezésmódok tárházát, a NIKKOR Z objektívek figyelemreméltó
lehetőségeket kínálnak. Mindez annak köszönhető, hogy a NIKKOR koncepcióból egyenesen megörökölt, hagyományos
optikai technológiákat a Nikon folyamatosan fejlődő technológiáinak dinamizmusával egyesítik.

Az S sorozat legjobbja: a NIKKOR átütő
optikai teljesítményre való törekvésének
csúcspontja
Ez a objektív korábban még soha nem
látott módon képezi le a témákat, többek
között a rendkívül alacsony
mélységélességű képalkotásának
köszönhetően.

S sorozat

(NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct)

NIKKOR Z
24mm f/1.8S

NIKKOR Z
35mm f/1.8 S

NIKKOR Z
50mm f/1.8 S
Sokoldalú objektívek, melyek az optikai
teljesítmény új dimenzióját kínálják
Ezek az objektívek magasabb szintű
képalkotási teljesítményt biztosítanak, kiváló
reprodukciós képességekkel és magas
felbontással még a kép szélén is. Ez
a technológia az objektív maximális
rekesznyílásának minden lehetőségét
kihasználja.

NIKKOR Z
85mm f/1.8 S

Egyéb objektívek

NIKKOR Z
14-30mm f/4 S

NIKKOR Z
24-70mm f/4 S

NIKKOR Z
24-70mm f/2.8 S

Kiegyensúlyozott, nagy teljesítményű
objektívek

NIKKOR Z
DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

NIKKOR Z
DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR

Ezek az objektívek optimális egyensúlyt
teremtenek a továbbfejlesztett
funkcionalitás, a kompakt kialakítás és
a költséghatékonyság között, miközben
megtartják az S sorozat alapkoncepcióját.

Optikai teljesítmény a következő generációnak: S sorozatú NIKKOR Z objektívek
A NIKKOR Z objektívek S sorozatánál nemrégiben sokkal magasabb szintű dizájnalapelveket és
a minőség-ellenőrzést vezettünk be, amelyek még szigorúbbak, mint a Nikon régről megörökölt
normái. Az S sorozat megnevezést csak olyan objektívek kaphatják meg, amelyek a különböző
szempontok – például az MTF-görbék, a háttérelmosódási jellemzők és a videóteljesítmény –
értékelésénél megfeleltek ezeknek a jóval szigorúbb normáknak.
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NIKKOR Z 58mm
f/0.95 S Noct
Az S sorozat legjobbja, kézi élességállítású objektív
f/0,95 maximális rekesznyílással, amely a Z-bajonett
minden lehetőségét kiaknázza.

• Az új Noct f/0,95 maximális rekesznyílásával és az új
•
•
•

FX-FORMÁTUMÚ NIKKOR Z OBJEKTÍVEK

•
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Fényképezőgép váz: Z 7 © Christian Ammann

•
•
•
•

bajonettrendszernek köszönhetően a képalkotási teljesítmény új
dimenzióját nyitja meg.
A maximális rekeszérték kiemelkedő felbontóképességét a nagy
fényerejű objektíveknél gyakran tapasztalható különböző
torzítások intenzív ellensúlyozása révén éri el.
Az elmosódási effektusok lehetőségeinek maximális
kihasználását szolgáló optikai kialakítással olyan optimálisan
folytonos elmosódás érhető el, amely az élesre állított síktól
kezdve folyamatosan erősödik.
A rendkívül pontos, nagy átmérőjű, csiszolt aszferikus
objektívelem magas törésmutatójú üvegből készül az objektív
különböző torzításainak ellensúlyozása érdekében.
Olyan ARNEO bevonattal van ellátva, amely a függőleges irányú
fény visszatükröződését szinte a nanokristály bevonattal
egyenértékűen csökkenti.
Kényelmes fényképezést biztosít a nagyon pontos élességállító
gyűrűvel, amely megfelelő nyomatékkal és nagy forgatási
szöggel biztosítja a pontos kézi élességállítást. A vezérlőgyűrűhöz
pedig a rekeszérték és az expozíciókompenzáció beállítása is
hozzárendelhető.
A NIKKOR objektívek közül elsőként ennél a típusnál áll
rendelkezés olyan információs panel, amelyen látható a rekesz,
a fókusztávolság és a mélységélesség értéke a keresőbe való
betekintés nélkül.
A objektív Fn gombjához hozzárendelhető funkciók számát
a fényképezőgépváz Fn1/Fn2 gombjához hozzárendelhető
funkciók számának megfelelően növeltük.
Fluorbevonat az elülős objektívelemen a szennyeződések elleni
hatékonyabb védelem érdekében.
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Fényképezőgép váz: Z 7 © Ong Ying Sin

Fényképezőgép váz: Z 7 © Ross Harvey

NIKKOR Z 24mm f/1.8 S

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

Nagy fényerejű, nagy látószögű fix objektív, amely az egész képre kiterjedő nagy
felbontásával minden távolságból lehetővé teszi a részletgazdag képek készítését.

A nagy fényerejű, nagy látószögű objektív a legkülönbözőbb helyzetekben is jól használható, és kiváló
képalkotást biztosít, amely meghaladja a többi 35 mm-es, f/1,8 rekeszértékű objektív teljesítményét.

•
•
•
•
•
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a torzítások hatékony csökkentésével kiemelkedő
képalkotási teljesítményt érhető el a teljes fényképezési
tartományban, beleértve a kis távolságokat is.
A nanokristály bevonat hatékonyan csökkenti
a függőlegesen beeső fény által okozott becsillanásokat és
szellemképeket még akkor is, ha a fényforrás a képmezőn
belül van.
A nagy fényerőt biztosító f/1,8-as maximális rekesszel
rövidebb záridővel lehet fényképezni még beltérben és
rosszul megvilágított helyeken is, így minimálisra
csökkenthető a téma mozgása miatti elmosódás.
A maximális rekesznél a pontszerű fényforrások körül
jelentkező becsillanás minimálisra csökkentésével még
a kép szélén lévő kisebb fényforrásokról is élethű,
a fényforrásokat valóban pontszerűen ábrázoló képek
készülhetnek.
Az egyszerűen kezelhető vezérlőgyűrűhöz számos funkció
– például kézi vagy automatikus élességállítás (M/A),
rekeszérték-állítás vagy az expozíciókompenzáció állítása is
– hozzárendelhető, így kényelmesebben készíthetők
állóképek és videók.
Az objektív valódi videós kiegészítőként is megállja
a helyét, ezt pedig úgy értük el, hogy nagyon komolyan
vettük még az olyan részleteket is, mint a működési zaj
csökkentése, a stabil rekeszvezérlés, valamint az ún.
„fókuszlégzés” ellensúlyozása.

• Kimagasló optikai teljesítményt nyújt a nagy
FX-FORMÁTUMÚ NIKKOR Z OBJEKTÍVEK

FX-FORMÁTUMÚ NIKKOR Z OBJEKTÍVEK

• Az összetett élességállító rendszer beépítésével és

felbontóképesség, a pontszerű fények kiemelkedő
reprodukciója, a lágy és természetes elmosódási jellemzők,
valamint a csökkentett tengelyes színeltérés révén.

• A nanokristály bevonat hatékonyan csökkenti a szellemképek
és a becsillanások előfordulását, így tisztább és élesebb
képek készülhetnek még ellenfényben is.

• A rendkívül pontos és nagy sebességű AF-vezérlést olyan

összetett élességállító rendszer alkalmazásával értük el, amely
az optikai teljesítmény fokozásából is kiveszi a részét.

• Az objektívben csendes, pontos AF-vezérlést biztosító

léptetőmotor gondoskodik az AF funkció működtetéséről, így
tovább növelhető az élességállítás pontossága.

• A kiemelkedő videóteljesítményt úgy értük el, hogy nagyon
komolyan vettük még az olyan részleteket is, mint az ún.
„fókuszlégzés” ellensúlyozása, valamint a működési zaj
csökkentése.

• Az egyszerűen kezelhető vezérlőgyűrűhöz számos funkció –
például kézi vagy automatikus élességállítás (M/A),
rekeszérték-állítás vagy az expozíciókompenzáció állítása is
– hozzárendelhető, mindemellett kiemelkedő használati
élménnyel teszi kényelmesebbé a felvételkészítést.
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Fényképezőgép váz: Z 7 © Kenta Aminaka

Fényképezőgép váz: Z 7 © Chloé Lapeyssonnie

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

NIKKOR Z 85mm f/1.8 S
Nagy fényerejű, közepes telefotós látószögű fix objektív, mely ideális a portrékhoz, mivel a természetes
hatású elmosódással és a fókuszsíkban kínált nagy felbontással gyönyörűen kiemeli a fotóalanyt

Nagy fényerejű fix objektív kiváló leképzési teljesítménnyel, mely átformálja az 50 mm-es,
f/1,8-as fényerejű objektívekről kialakult képet

felbontóképesség, a lágy és természetes elmosódási
jellemzők, a jelentősen csökkentett tengelyes színeltérés,
valamint a pontszerű fények kiemelkedő reprodukciója is
hozzájárul.

• A nanokristály bevonat hatékonyan csökkenti a

szellemképek és a becsillanások előfordulását, így
tisztább és élesebb képek készülhetnek még
ellenfényben is.

• Az AF-rendszert nagy teljesítményű léptetőmotor

működteti, amely lehetővé teszi a fényképezés közbeni
halk automatikus élességállítást – az AF-rendszerek
egyik nagy problémájára kínálva ezzel megoldást.

• A nagyszerű videós teljesítményt úgy értük el, hogy

nagyon komolyan vettük még az olyan részleteket is,
mint az ún. „fókuszlégzés” ellensúlyozása, valamint a
működési zaj csökkentése.

• Az egyszerűen kezelhető vezérlőgyűrűhöz számos

funkció – például kézi vagy automatikus élességállítás
(M/A), rekeszérték-állítás vagy az expozíciókompenzáció
állítása is – hozzárendelhető, mindemellett kiemelkedő
használati élménnyel teszi kényelmesebbé a
felvételkészítést.
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• Gondos munkával csökkentettük az életlen területek
FX-FORMÁTUMÚ NIKKOR Z OBJEKTÍVEK

FX-FORMÁTUMÚ NIKKOR Z OBJEKTÍVEK

• A kiváló képalkotási teljesítményhez a nagy

•
•
•
•
•

elszíneződését, valamint kisimítottuk az elmosódott
területek széleit. Ezenfelül az elmosódás a fókuszsíktól
kezdve fokozatosan növekszik, így a téma a
természetesebben elmosódott háttérnek köszönhetően
jobban kiemelhető.
Lenyűgöző körkörös háttérelmosás a kép szélein tiszta és
mély színekkel, minimális optikai vignettálással még
maximális rekeszérték esetén is.
Az összetett élességállító rendszer kivételesen éles
fókuszsíkot eredményez a teljes fényképezési
tartományban, (beleértve a kis távolságokat is), valamint
hozzájárul a nagy pontosságú és nagy sebességű
automatikus élességállításhoz is.
A nanokristály bevonat hatékonyan csökkenti a szellemképek és a becsillanások előfordulását, így tisztább és
élesebb képek készülhetnek még ellenfényben is.
Az egyszerűen kezelhető vezérlőgyűrűhöz számos funkció
– például kézi vagy automatikus élességállítás (M/A),
rekeszérték-állítás vagy az expozíciókompenzáció állítása
is – hozzárendelhető, így kényelmesebben készíthetők
állóképek és videók.
Az objektív valódi videós kiegészítőként is megállja a
helyét, ezt pedig úgy értük el, hogy nagyon komolyan
vettük még az olyan részleteket is, mint a működési zaj
csökkentése és a stabil rekeszvezérlés.
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Fényképezőgép váz: Z 7 © Jimmy McIntyre

Fényképezőgép váz: Z 7 © Tamara Lackey

NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

A szűrővel ellátható, rendkívül nagy látószögű zoomobjektív hordozhatóságot,
magas képminőséget és kibővített fényképezési lehetőségeket kínál.

Hordozható, nagy teljesítményű általános zoomobjektív kiváló képalkotási teljesítménnyel,
amely minden jelenetet műalkotássá képes változtatni.

FX-FORMÁTUMÚ NIKKOR Z OBJEKTÍVEK

remekül hordozható és könnyű (485 grammos), amely
figyelemre méltó sokoldalúságot biztosít a gyorsabb
fényképezéshez.

• A gyújtótávolság-tartomány az ultranagy látószögű 14 mm-es
beállítástól a nagy látószögű 30 mm-es beállításig terjed, így
dinamikus perspektívákból készíthetők képek.

• A világ első* ultranagy látószögű zoomobjektívje, amelyre

szűrő rögzíthető. A 14 mm-es minimális gyújtótávolságnak
köszönhetően a fotósok kreatívabb módokon, polarizációs és
ND-szűrők használatával fotózhatnak.

• A lenyűgöző videós teljesítményt úgy értük el, hogy nagyon
komolyan vettük még az olyan részleteket is, mint az ún.
„fókuszlégzés” ellensúlyozása, valamint a működési zaj
csökkentése.

• Az egyszerűen kezelhető vezérlőgyűrűhöz számos funkció –
például kézi vagy automatikus élességállítás (M/A),
rekeszérték-állítás vagy az expozíciókompenzáció állítása is
– hozzárendelhető, mindemellett kiemelkedő használati
élménnyel teszi kényelmesebbé a felvételkészítést.

•
* Az olyan, teljes képméretű (Nikon FX formátumú), cserélhető objektíves digitális
fényképezőgépekhez való cserélhető objektívek között, amelyek gyújtótávolsága
14 mm-es vagy kisebb, és amelyek 2019. január 8-án kaphatók voltak. A kijelentés
a Nikon kutatásán alapul.
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Az elülső objektívelem a Nikon eredeti fluorbevonatával van
ellátva, amely hatékony védelmet nyújt a szennyeződések
ellen.

• A kiváló optikai teljesítményt egy aszferikus ED-üvegelem,
FX-FORMÁTUMÚ NIKKOR Z OBJEKTÍVEK

• A behúzható objektívmechanizmusnak köszönhetően a váz

egy ED-üvegelem és három aszferikus objektívelem
felhasználásával értük el.

• Éles felbontás még a képmező szélein is a teljes

zoomtartományban a maximális rekeszértéktől kezdve –
mind az állóképek, mind a videók esetén.

• A lenyűgöző videós teljesítményt úgy értük el, hogy nagyon
komolyan vettük még az olyan részleteket is, mint az ún.
„fókuszlégzés” ellensúlyozása, valamint a működési zaj
csökkentése.

• A nanokristály bevonat hatékonyan csökkenti a

szellemképek és a becsillanások előfordulását, így tisztább
és élesebb képek készülhetnek még ellenfényben is.

• Az egyszerűen kezelhető vezérlőgyűrűhöz számos funkció

– például kézi vagy automatikus élességállítás (M/A),
rekeszérték-állítás vagy az expozíciókompenzáció állítása is
– hozzárendelhető, mindemellett kiemelkedő használati
élménnyel teszi kényelmesebbé a felvételkészítést.

• Az elülső objektívelem a Nikon eredeti fluorbevonatával van
ellátva, amely hatékony védelmet nyújt a szennyeződések
ellen.
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Fényképezőgép váz: Z 7 © Ami Vitale

Fényképezőgép váz: Z 50 © Shawn Corrigan

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

Ez a nagy fényerejű normál zoomobjektív ideális sokoldalú objektív,
amely lenyűgöző képalkotási minőséget biztosít, bármilyenek is legyenek a fotózás körülményei.

Könnyen hordozható, DX-formátumú általános zoomobjektív, amely valódi
teljesítményével mindig és mindenhol elősegíti a lenyűgöző minőség képek készítését

objektívtervezés rugalmasságának maximálisra növelésével
kiváló optikai teljesítményt értünk el könnyű és kompakt
kialakítás mellett is.

• Az összetett élességállító rendszer kivételesen éles fókuszsíkot
eredményez a teljes fényképezési tartományban, (beleértve
a kis távolságokat is), valamint hozzájárul a nagy pontosságú és nagy sebességű automatikus élességállításhoz is.

• Az f/2,8-as maximális rekeszérték által biztosított erős

elmosási effektus, valamint az elmosás természetes és
látványos karakterisztikája minimális elszíneződéssel párosul,
így gyönyörűen kiemelhető az elsődleges téma.

• A kiváló videós teljesítményt úgy értük el, hogy nagyon
•

komolyan vettük még az olyan részleteket is, mint az ún.
„fókuszlégzés” ellensúlyozása, valamint a működési zaj
csökkentése.
Az objektív megkapta az újonnan kifejlesztett ARNEO
tükröződésgátló bevonatrendszert, amely különösen
hatékony a függőleges irányból beeső fény által okozott
tükröződés csökkentésében.

• Az objektív rendkívül praktikus zoomtartománya* a nagy
1

látószögű 16 mm-es beállítástól a közepes telefotós 50 mm-ig
terjed, így ideális választás a legkülönbözőbb témákhoz és
jelenetekhez.

DX-FORMÁTUMÚ NIKKOR Z OBJEKTÍVEK

FX-FORMÁTUMÚ NIKKOR Z OBJEKTÍVEK

• A legújabb optikai technológiák felhasználásával és az

• A behúzható objektívmechanizmusnak köszönhetően kisebb
helyen tárolható, így kiemelkedően jól hordozható.

• A rendkívül rövid, mindössze 0,2 m-es minimális fókusztávolság
(24 mm-es zoompozíció mellett) használatakor még a közeli
témák is élesre állíthatók, és gyönyörű képeken örökíthetők
meg.

• A kiváló VR-hatásnak köszönhetően mintegy 4,5 lépésközzel*

2

rövidebb záridővel fényképezhet. A fényképezőgép rázkódása
miatti elmosódást a funkció még az éjszakai tájképek és a
gyengén megvilágított belterek esetén is hatékonyan
ellensúlyozza.

• A kiváló videós teljesítményt úgy értük el, hogy nagyon

komolyan vettük még az olyan részleteket is, mint az ún.
„fókuszlégzés” ellensúlyozása, valamint a működési zaj
csökkentése.

• Az egyszerűen kezelhető vezérlőgyűrűhöz számos funkció –

• Az élességállító gyűrű a vezérlőgyűrűtől függetlenül állítható
a kényelmes kézi élességállítás érdekében.

• Az elülső és a hátsó objektívelem a Nikon eredeti

fluorbevonatával van ellátva, amely ige hatékony védelmet
nyújt a szennyeződések ellen.
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*1 A látószög a FX/35 mm-es formátumban kifejezve egy kb.
24–75 mm-es objektívének felel meg.
*2 Ez az érték akkor érhető el, ha APS-C méretű képérzékelővel ellátott
tükör nélküli fényképezőgéphez van csatlakoztatva, a zoom pedig a
maximális telefotós pozícióra van beállítva.

például kézi vagy automatikus élességállítás (M/A), az
ISO-érzékenység állítása, rekeszérték-állítás vagy az
expozíciókompenzáció állítása is – hozzárendelhető, így
kényelmesebben készíthetők állóképek és videók.
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Gyújtótávolság

* Tényleges gyújtótávolság DX-formátumban.
FX

14 mm

24 mm

35 mm

50 mm

70 mm

85 mm

140 mm

200 mm

300 mm

400 mm

600 mm

DX*

21 mm

36 mm

52.5 mm

75 mm

105 mm

127.5 mm

210 mm

300 mm

450 mm

600 mm

900 mm

Fix objektívek

58 mm
f/0.95
50 mm
f/1.2

24 mm
f/1.8

Kompakt fix
objektívek

20 mm
f/1.8

28 mm

50 mm
f/1.8

85 mm
f/1.8

40 mm

Makróobjektívek

Fényképezőgép váz: Z 50 © Shawn Corrigan

35 mm
f/1.8

Micro
60 mm

Micro
105 mm

24–70 mm f/2.8

NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR

70–200 mm f/2.8

14–24 mm f/2.8

DX-formátumú zoomos telefotó-objektív amelynek széles zoomtartománya és kiemelkedően hatékony
VR-funkciója révén a legkülönbözőbb jelenetekről készíthetők lélegzetelállító felvételek

14–30 mm f/4

24–70 mm f/4

közepes telefotós 50 mm-es beállítástól a 250 mm-es*
• Atelefotóig
terjedő zoomtartományával számos különböző jelent
DX-FORMÁTUMÚ NIKKOR Z OBJEKTÍVEK

•
•
•
•
•
*1 A látószög a FX/35 mm-es formátumban kifejezve egy kb. 75–375 mm-es
objektívének felel meg.
*2 Ez az érték akkor érhető el, ha APS-C méretű képérzékelővel ellátott tükör nélküli
fényképezőgéphez van csatlakoztatva, a zoom pedig a maximális telefotós
pozícióra van beállítva.
*3 2019. októberi állapot
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•

esetén van lehetőség telefotózásra.
A nagy átmérőjű Z-bajonettel elérhető kiemelkedő
felbontóképesség megbízhatóan rendelkezésre áll a maximális
rekeszértéktől kezdve – bármilyen távolságból és bármilyen
fókusztávolság-tartománnyal is készít felvételeket.
A kiváló VR-hatásnak köszönhetően mintegy
5,0 lépésközzel*2 rövidebb záridővel lehet fényképezni – ez
példa nélküli a NIKKOR cserélhető objektívek eddigi
történetében*3 –, a kép elmosódását a funkció még
kedvezőtlen fényviszonyok mellett is hatékonyan ellensúlyozza.
A rövid, 0,5 m-es minimális fókusztávolságnak (50 mm-es
zoompozíció) köszönhetően lenyűgöző közeli felvételek
készíthetők, így az objektív ideálisan használható többek között
kereskedelmi fotózáshoz.
A kiváló videós teljesítményt úgy értük el, hogy nagyon
komolyan vettük még az olyan részleteket is, mint az ún.
„fókuszlégzés” ellensúlyozása, valamint a működési zaj
csökkentése.
A behúzható objektívmechanizmusnak köszönhetően kisebb
helyen tárolható, és ennek köszönhetően igen sokoldalúan
használható.
Az egyszerűen kezelhető vezérlőgyűrűhöz számos funkció –
például kézi vagy automatikus élességállítás (M/A), az ISOérzékenység állítása, rekeszérték-állítás vagy az
expozíciókompenzáció állítása is – hozzárendelhető, így
kényelmesebben készíthetők állóképek és videók.

Zoomobjektívek

1

24–105 mm
100–400 mm
16–50 mm f/3.5–6.3

50–250 mm f/4.5–6.3

18–140 mm
24–200 mm
200–600 mm

A jelenleg forgalmazott objektívek kék színnel vannak megjelölve.
A későbbiekben bejelentett objektívek sárga színnel vannak megjelölve.

A termékcsalád a gyártó bármilyen előzetes bejelentése és kötelezettsége
nélkül változhat.
2019. októberi 10-i állapot.

•

A legfrissebb információkért keresse fel a Nikon webhelyét www.europe-nikon.com
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RENDSZERÁBRA
A Z 7/Z 6
RENDSZERÁBRÁJA

VAKUK

MIKROFONOK

NIKKOR OBJEKTÍVEK
SD-9 nagy
teljesítményű
elemtartó

SB-5000 vaku

SB-5000 vaku

SB-700 vaku

KERESŐ TARTOZÉKAI
DK-29*
gumi szemkagyló

ME-1 sztereó
mikrofon
NIKKOR Z objektívek

TOK
CF-DC8 félpuha
tok

SB-700 vaku
SB-500 vaku

SB-500 vaku

ME-W1 vezeték nélküli
mikrofon

SB-300 vaku

FEJHALLGATÓ

Fejhallgató**

NIKKOR F objektívek
SB-300 vaku

BAJONETTADAPTER
SC-28, 29 TTL-vezérlőkábel
SB-5000 vaku
SB-700 vaku

TÁVVEZÉRLÉSI ÉS
GPS-TARTOZÉKOK

WR-R10 vezeték nélküli
távvezérlő

FTZ bajonettadapter
SU-800 vezeték nélküli
vakuvezérlő

WR-T10 vezeték nélküli
távvezérlő

SB-500 vaku
SB-R200 vaku
R1C1 makrovakuszett
vezérlővel
Stúdióvaku-egységek**

SB-5000 vaku

WR-1 vezeték
nélküli távvezérlő

SC-15 szinkronizációs
spirálkábel
AS-15 szinkronizálási
csatlakozóadapter

ALKALMAZÁS
OKOSESZKÖZÖKRE

WR-R10 vezeték nélküli
távvezérlő

SnapBridge†

MC-DC2 vezetékes
távkioldó

GP-1A
GPS-egység

Okoseszköz**
(iOS/Android
operációs
rendszer)

SZÁMÍTÓGÉPES TARTOZÉKOK

HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK, AKKUMULÁTOROK, ELEMEK ÉS TÖLTŐK
MB-N10 elemtartó
markolat

EN-EL15b lítium-ion akkumulátor
Spona kabelu
HDMI*

EH-7P töltőadapter*
C típusú
USB-porttal UC-E25 USB-kábel
rendelkező
számítógép**

EP-5B
tápcsatlakozó

EN-EL15b*/EN-EL15a/EN-EL15
lítium-ion akkumulátor
MH-25a*/MH-25
akkutöltő

EH-5c/ EH-5b
hálózati
tápegység

XQD-memóriakártya**

Spona
kabelu
HDMI*

XQD kártya olvasó**

Nyomtató**

UC-E24 USB-kábel*

ViewNX-i††
Capture NX-D††
LAN-Kabel**

FTZ bajonettadapter

TV- ÉS VIDEOTARTOZÉKOK
Spona kabelu
HDMI*
HDMI-kábel** (C típusú csatlakozó 
A típusú csatlakozó)

A NIKKOR F objektívek rendkívül népes termékcsaládjának egyedi kifejezésmódja a Nikon tükör nélküli
fényképezőgépeivel is remekel

WR-1 vezeték
nélküli távvezérlő

Tévémonitor**

Camera Control
Pro 2

EN-EL15b*/EN-EL15a/EN-EL15
lítium-ion akkumulátor

Személyi
számítógép**

Konektor pro
připojení síťového
zdroje EP-5B

Bezdrátové síťové
rozhraní WT-7/A/B/C

Síťový zdroj
EH-5c/EH-5b
FTP-kiszolgáló**

HDMI-bemenetes
videófelvevő**

* Mellékelt tartozékok. ** Nem Nikon termékek. † Ingyenesen letölthető az egyes okoseszközöket kiszolgáló alkalmazásboltokból. †† Ingyenesen letölthető a Nikon webhelyéről.

Az FTZ bajonettadapter lehetővé teszi a Nikon D-SLR-fényképezőgépek hűséges használói számára,
hogy továbbra is gond nélkül használják meglévő NIKKOR F objektíveiket az új, Z-bajonettes tükör
nélküli rendszerrel. Az AE funkcióval történő fényképezés összesen kb. 360 féle NIKKOR F objektívvel
lehetséges az AI típustól kezdve, míg az AF/AE funkcióval történő fényképezés több mint 90 féle AF-P/
AF-S/AF-I objektív használatával érhető el.
A képminőség és az AF/AE-teljesítmény megegyezik a NIKKOR F objektívek Nikon D-SLRfényképezőgépekkel történő használata esetén elérhetővel.
A Z 7 és Z 6 beépített VR-funkciója akkor is rendelkezésre áll, amikor beépített VR nélküli NIKKOR F
CPU-s objektívet csatlakoztat.
A mozgó alkatrészek és egyéb részek hatékonyan vannak szigetelve, ezzel növelik a por- és
cseppállóságot, mely a Z 7 és Z 6 által nyújtottal egyenértékű.
Külső formatervét úgy alakították ki, hogy megfeleljen a rekeszállító gyűrűvel nem rendelkező G típusú
NIKKOR objektívekkel való használathoz.
A kis súlyt és a tartósságot az objektívvázhoz és állványmenethez használt magnéziumötvözet
biztosítja.

A Z 50
RENDSZERÁBRÁJA

MIKROFONOK

NIKKOR OBJEKTÍVEK

SD-9 nagy
teljesítményű
elemtartó

•

KERESŐ
TARTOZÉKAI

ME-1 sztereó
mikrofon

SB-5000 vaku
NIKKOR Z objektívek

SB-5000 vaku

•

DK-30*
gumi szemkagyló

SB-700 vaku

SB-700 vaku

•
•

VAKUK

SB-500 vaku

ME-W1 vezeték nélküli
mikrofon

SB-500 vaku
NIKKOR F objektívek

SB-300 vaku
SB-300 vaku

FTZ bajonettadapter
SC-28, 29 TTL-vezérlőkábel

•

BAJONETTADAPTER

TÁVVEZÉRLÉSI
TARTOZÉKOK
ML-L7 vezeték nélküli távvezérlő

FTZ bajonettadapter

SU-800 vezeték nélküli
vakuvezérlő

TV- ÉS VIDEOTARTOZÉKOK

Támogatott funkciók
A támogatott funkciókat pipa jelzi (✓), a nem támogatott funkciókat gondolatjelek, (—) jelölik.
Élességállítási mód

Mód
AF

CPU
CPU
Nem
CPU

Kézi élességállítás

Automatikus
élességállítás

Objektív

(elektronikus távolságmérővel)

MF

3

3

AF-S G, E és D típus;
AF-P G és E típus;
AF-I D típus

3

AF G és D típus

—

3

Egyéb AF-objektívek

—

—

PC-E NIKKOR sorozat,
PC NIKKOR 19mm f/4E ED

—

—

3

3

AUTO, P, S

3

A, M

3

Fénymérési mód
Stúdióvaku-egységek**

SC-15 szinkronizációs
spirálkábel
AS-15 szinkronizálási
csatlakozóadapter

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

PC Micro 85mm f/2.8D

—

—

3

—

3*

3

AI-P objektívek
AI-, AI-módosított
NIKKOR vagy Nikon
E-sorozatú objektívek

—

—

3

3

3

3

—

—

3

—

3

3

*Csak M módban.
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MF

Tévémonitor**
R1C1 makrovakuszett
vezérlővel

Fényképezési mód

[Megjegyzés]
Előfordulhat, hogy az elektronikus távolságmérő nem
működik a várt módon, és bizonyos objektíveknél a kívánt
eredmény eléréséhez szükség lehet az automatikus
élességállítás finomhangolására. Ezenkívül az
automatikus élességállítással a fényképezési
körülményektől függően elmaradhat a kívánt eredmény a
következő objektíveknél: Addig ismételje az automatikus
élességállítást, amíg a téma éles nem lesz, vagy
használjon kézi élességállítást.
• AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR

HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK,
AKKUMULÁTOROK, ELEMEK ÉS TÖLTŐK

HDMI-kábel** (D
típusú csatlakozó 
A típusú csatlakozó)

ALKALMAZÁS
OKOSESZKÖZÖKRE

SnapBridge

Okoseszköz**
(iOS/Android
operációs
rendszer)

SZÁMÍTÓGÉPES
TARTOZÉKOK
SD-memóriakártya**

USB-kábel UC-E21*
SD kártya olvasó**

EH-73P töltőadapter

ViewNX-i††
Capture NX-D††

EN-EL25
lítiumionakkumulátor*
MH-32 akkutöltő*

HDMIbemenetes
videófelvevő**

†

Nyomtató**
Személyi számítógép**

Camera Control
Pro 2

Személyi számítógép**
FTP-kiszolgáló**

* Mellékelt tartozékok. ** Nem Nikon termékek. † Ingyenesen letölthető az egyes okoseszközöket kiszolgáló alkalmazásboltokból. †† Ingyenesen letölthető a Nikon webhelyéről
.						
A legfrissebb információkért keresse fel a Nikon webhelyét.
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SZETTEK ADATAI

Többféle kombináció áll rendelkezésre.
• Z 50 + 16–50 VR szett

• Z 7 + 24–70 f/4 szett

• Z 6 + 24–70 f/4 szett

Ez a sokoldalú, teljes képméretű zoomszett a Z 7
fényképezőgépet és a kompakt NIKKOR Z 2470mm f/4 S zoomobjektívet tartalmazza. Több
részletet, mélységet és színt vihet minden felvételbe
– a kép teljes területén. Sima és zajtalan
élességállítás, valamint kiemelkedően éles kép még
a széleken is.

Ezzel a sokoldalú, teljes képméretű zoomobjektívkészlettel több részletet, mélységet és színt vihet
minden fotóba és videóba. A Z 6 fényképezőgépet és
a kompakt NIKKOR Z 24-70mm f/4 S zoomobjektívet
tartalmazza. Sima és zajtalan élességállítás, valamint
kiemelkedően éles kép még a széleken is.

Itt. Ott. Mindenhol. Mondja el úgy, ahogy látja a Z 50
tükör nélküli fényképezőgéppel és a rendkívül jól
hordozható NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
objektívvel. Ezzel a gyors élességállítású, nagy látószögű,
objektíven belüli rázkódáscsökkentéssel ellátott
zoomobjektívvel éles képeket készíthet a nagy
látószögűektől kezdve a portréfelvételekig lenyűgöző
részletgazdagsággal, mélységgel és színekkel.

• Z 7 + 24–70 f/4 + FTZ szett

• Z 6 + 24–70 f/4 + FTZ szett

• Z 50 + 16–50 VR + 50–250 VR szett

A zoomobjektív- és adapterszett a Z 7
fényképezőgépet, a NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
zoomobjektívet, valamint az FTZ bajonettadaptert
tartalmazza. Ez a kompakt, teljes képméretű
zoomobjektív mindenhová elkíséri Önnel. Az
adapterrel a képminőség romlása nélkül
használhatja az F-bajonettes NIKKOR objektíveket
a Nikon Z fényképezőgépével.

A szett a Z 6 fényképezőgépet, a NIKKOR Z
24-70mm f/4 S zoomobjektívet, valamint az FTZ
bajonettadaptert tartalmazza. Ez a kompakt, teljes
képméretű zoomobjektív mindenhová elkíséri. Az
adapterrel a képminőség romlása nélkül
használhatja az F-bajonettes NIKKOR objektíveket
a Nikon Z fényképezőgépével. Ráadásul a
fényképezőgép beépített VR-funkciójának
köszönhetően a rázkódáscsökkentés (VR) nélküli
F-bajonettes objektívek előtt is megnyílik az
élesség új dimenziója.

Kerüljön közelebb! Szélesítsen! Érjen el messzire! Ez a kit
tartalmazza a Z 50 tükör nélküli fényképezőgépet, továbbá
két gyors élességállítású, rázkódáscsökkentéssel funkcióval
ellátott zoomobjektívet. A NIKKOR Z DX 16-50mm
f/3.5-6.3 VR objektív nagy látószögű és portréképek
rögzítéséhez egyaránt alkalmas, és behúzva olyan lapos,
akár egy palacsinta. A NIKKOR Z DX 50-250mm
f/4.5-6.3 VR objektív a normál és a telefotós igényeket
egyaránt lefedi, és szintén behúzható a könnyű
hordozhatóság érdekében.

• Z 7 + FTZ szett

• Z 6 + FTZ szett

• Z 50 + FTZ szett

A kit a Z 7 fényképezőgépet, valamint a strapabíró,
mégis könnyű FTZ bajonettadaptert tartalmazza. Az
adapterrel a képminőség romlása nélkül
használhatja az F-bajonettes NIKKOR objektíveket a
Nikon Z fényképezőgépével. Ráadásul a
fényképezőgép beépített VR-funkciójának
köszönhetően a rázkódáscsökkentés (VR) nélküli
F-bajonettes objektívek előtt is megnyílik az élesség
új dimenziója.

A kit a Z 6 fényképezőgépet, valamint a strapabíró,
mégis könnyű FTZ bajonettadaptert tartalmazza. Az
adapterrel a képminőség romlása nélkül
használhatja az F-bajonettes NIKKOR objektíveket a
Nikon Z fényképezőgépével. Ráadásul a
fényképezőgép beépített VR-funkciójának
köszönhetően a rázkódáscsökkentés (VR) nélküli
F-bajonettes objektívek előtt is megnyílik az élesség
új dimenziója.

• Z 7 + 14–30 f/4 szett

• Z 6 + 14–30 f/4 szett

• Z 50 + 16–50 VR + FTZ szett

Az utazáshoz ideális, rendkívül nagy látószögű
zoomszettel szinte beléphet a jelenetbe. A Z 7 teljes
képes tükör nélküli fényképezőgépet és a NIKKOR Z
14-30mm f/4 S objektívet tartalmazza. A kompakt és
könnyű zoomobjektív 82 mm-es szűrők használatát
teszi lehetővé, és könnyen elfér kisebb fotóstáskákban
is. Magával ragadó fényképeket és videókat
készíthet, bárhol is járjon.

Csomagoljon keveset. Fényképezzen nagy
látószöggel. Ez a sokoldalú, rendkívül nagy
látószögű zoomobjektíves szett a Z 6 teljes képes,
tükör nélküli fényképezőgépet és a NIKKOR Z
14-30mm f/4 S objektívet tartalmazza. A kompakt
zoomobjektív lehetővé teszi 82 mm-es szűrők
használatát, és könnyedén elfér a kisebb
táskákban is. Magával ragadó fényképeket és
videókat készíthet, bárhol is járjon.

Rengeteg lehetőség áll rendelkezésére ezzel a
szettel, amely tartalmazza a Z 50 tükör nélküli
fényképezőgépet, a tükör nélküli rendszerhez
kifejlesztett, nagy látószögű zoomobjektívet és az
FTZ bajonettadaptert. A rendkívül egyszerűen
hordozható NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
objektív egyaránt lefedi a nagy látószögű és
portrékészítési igényeket, miközben színekben és
részletekben gazdag képeket készít. Az adapter
segítségével a fényképezőgéphez a D-SLR
vázakhoz kifejlesztett F-bajonettes NIKKOR
objektíveket is használhatja.

• Z 7 + 14–30 f/4 + FTZ szett

Z 6 + 14–30 f/4 + FTZ szett

Tartsa nyitva a lehetőségeit. A rendkívül nagy
látószögű zoomobjektívből és adapterből álló szett
a Z 7 teljes képes, tükör nélküli fényképezőgépet, a
NIKKOR Z 14-30mm f/4 S objektívet, valamint az
FTZ bajonettadaptert tartalmazza. A kompakt
zoomobjektív 82 mm-es szűrők használatát teszi
lehetővé. Az adapterrel a képminőség romlása
nélkül használhatja az F-bajonettes NIKKOR
objektíveket a Nikon Z fényképezőgépével.

Mutasson meg többet. A rendkívül nagy látószögű
zoomobjektívből és adapterből álló szett a Z 6 teljes
képes, tükör nélküli fényképezőgépet, a NIKKOR Z
14-30mm f/4 S objektívet, valamint az FTZ
bajonettadaptert tartalmazza. A kompakt
zoomobjektív 82 mm-es szűrők használatát teszi
lehetővé. Az adapterrel a képminőség romlása nélkül
használhatja az F-bajonettes NIKKOR objektíveket a
Nikon Z fényképezőgépével.

Rendelkezik NIKKOR D-SLR objektívekkel, amelyeket
szívesen használna? Ez a kit tartalmazza a Z 50 tükör
nélküli fényképezőgépet és az FTZ bajonettadaptert,
amelynek segítségével F-bajonettes NIKKOR objektívjeit is
használhatja a fényképezőgéppel. Mostantól
kihasználhatja a Nikon Z 50 kitűnő képminőségét, és
mellette szeretett D-SLR objektívjeiről sem kell lemondania.

• Essential Movie Z 6 szett
Nagyobb alkotási szabadság. Ez a független
filmeseknek készült, elsőrangú, nélkülözhetetlen szett
egyéb tartozékok mellett tartalmazza a Nikon Z 6
teljes képes, tükör nélküli fényképezőgépet, az FTZ
bajonettadaptert, az Atomos Ninja V készüléket és a
SmallRig gyorszáras fényképezőgép tartókeretet.
Emelje videótartalmait a következő szintre.
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MŰSZAKI ADATOK

Élességállítás

Tényleges pixelszám
Tényleges pixelszám

45,7 millió

20,9 millió

Élességpontok

23,5 × 15,7 mm méretű CMOS-érzékelő (Nikon DX-formátum)

AF mező mód

24,5 millió
Képérzékelő

Képérzékelő

35,9 × 23,9 mm méretű CMOS-érzékelő (Nikon FX-formátum)
Adattárolás

Képméret (képpontban)

Fájlformátum

adathordozó

• FX (36×24) képterület:
8256 × 5504 (L: 45,4 millió),
6192 × 4128 (M: 25,6 millió),
4128 × 2752 (S: 11,4 millió)
• DX (24×16) képterület:
5408 × 3600 (L: 19,5 millió),
4048 × 2696 (M: 10,9 millió),
2704 × 1800 (S: 4,9 millió)
• 5 : 4 (30×24) képterület:
6880 × 5504 (L: 37,9 millió),
5152 × 4120 (M: 21,2 millió),
3440 × 2752 (S: 9,5 millió)
• 1 : 1 (24×24) képterület:
5504 × 5504 (L: 30,3 millió),
4128 × 4128 (M: 17,0 millió),
2752 × 2752 (S: 7,6 millió)
• 16 : 9 (36×20) képterület:
8256 × 4640 (L: 38.3 millió),
6192 × 3480 (M: 21,5 millió),
4128 × 2320 (S: 9,6 millió)
• 3840 × 2160 képmérettel készített videók
rögzítése során készített fényképek:
3840 × 2160
• Más képmérettel készített videók
rögzítése során készített fényképek:
1920 × 1080

• FX (36×24) képterület:
6048 × 4024 (L: 24,3 millió),
4528 × 3016 (M: 13,7 millió),
3024 × 2016 (S: 6,1 millió)
• DX (24×16) képterület:
3936 × 2624 (L: 10,3 millió),
2944 × 1968 (M: 5,8 millió),
1968 × 1312 (S: 2,6 millió)
• 1 : 1 (24×24) képterület:
4016 × 4016 (L: 16,1 millió),
3008 × 3008 (M: 9,0 millió),
2000 × 2000 (S: 4,0 millió)
• 16 : 9 (36×20) képterület:
6048 × 3400 (L: 20,6 millió),
4528 × 2544 (M: 11,5 millió),
3024 × 1696 (S: 5,1 millió)
• 3840 × 2160 képmérettel készített
videók rögzítése során készített
fényképek: 3840 × 2160
• Más képmérettel készített videók
rögzítése során készített fényképek:
1920 × 1080

5 tengelyes képérzékelő eltolás

–

Rázkódáscsökkentés az objektívben

–

Objektív eltolás (VR objektív esetén áll rendelkezésre)
Vaku

Vakuvezérlés

Nagyítás

0,99 cm, kb. 2 360 000 képpont (XGA) OLED
elektronikus kereső színegyensúllyal, valamint auto és
7 szintű kézi fényerőbeállítással

Kb. 0,8 x (50 mm-es objektív végtelenre állítva, -1,0 m-1)

Vakumód

Derítő vakuzás, vörösszemhatás-csökkentés, hosszú záridős
szinkron, hosszú záridős szinkron + vörösszemhatás-csökk.,
szinkron a hátsó redőnyre, automatikus, automatikus
+ vörösszemhatás-csökkentés, automatikus hosszú
záridejű szinkron, automatikus hosszú záridejű szinkron +
vörösszemhatás-csökk., vaku ki

Vakukompenzáció

-3 – +1 Fé 1/3 Fé vagy 1/2 Fé lépésközzel P, S, A és M módokban elérhető

-3 és +1 Fé között (1/3 és 1/2 Fé lépésközök választhatók)
P, S, A, M és h módban használható

Vakupapucs

1/8000–30 mp, 1/3 vagy 1/2 Fé lépésközzel, hosszú expozíció, időzített, X200

Fehéregyensúly

Kioldási mód

Egyképes, lassú sorozatfelvétel, gyors sorozatfelvétel, gyors sorozatfelvétel (kiterjesztett), önkioldó

Kioldás

Hozzávetőleges maximális képtovábbítási
sebesség
(a Nikon-specifikus tesztfeltételek szerint
végzett mérések alapján)

• Lassú sorozatfelvétel: 1–5 kép/mp
• Gyors sorozatfelvétel: 5,5 kép/mp (14
bites NEF/RAW: 5 kép/mp)
• Nagy sebességű sorozatfelvétel
(kiterjesztett): 9 kép/mp (14 bites NEF/RAW:
8 kép/mp)

• Lassú sorozatfelvétel: 1–5 kép/mp
• Gyors sorozatfelvétel: 5,5 kép/mp
• Nagy sebességű sorozatfelvétel
(kiterjesztett): 12 kép/mp (14 bites NEF/
RAW: 9 kép/mp)

Fénymérési mód

Expozíciós módok

ISO érzékenység (ajánlott expozícióindex)

Automatikus (b); programozott automatikus rugalmas programmal (P); záridőelőválasztásos automatikus (S); rekesz-előválasztásos automatikus (A);
kézi (M); felhasználói beállítások (U1, U2, U3)

ISO 64–25 600 1/3 vagy 1/2 Fé
lépésekben, valamint további beállítások
kb. 0,3, 0,5, 0,7 és 1 Fé (ISO 32 egyenérték)
értékkel ISO 64 alatt és kb. 0,3, 0,5, 0,7, 1
és 2 Fé (ISO 102 400 egyenérték) értékkel
ISO 25 600 fölött; automatikus ISO
érzékenység szabályozás áll rendelkezésre

ISO 100–51 200 1/3 vagy 1/2 Fé
lépésekben, valamint további beállítások
kb. 0,3, 0,5, 0,7 és 1 Fé (ISO 50 egyenérték)
értékkel ISO 100 alatt és kb. 0,3, 0,5,
0,7, 1 és 2 Fé (ISO 204 800 egyenérték)
értékkel ISO 51 200 fölött; automatikus ISO
érzékenység szabályozás áll rendelkezésre

• Mátrixmérés
• Középre súlyozott fénymérés: 75%-os súlyt kap a kép
középpontjában lévő 8 mm átmérőjű kör; a súlyozás a teljes kép
átlagán is alapulhat
• Célpont-fénymérés: 3,5 mm átmérőjű körben mér (a teljes kép 2,5%a), amelynek a közepe a kiválasztott élességpontra esik
• Csúcsfényre súlyozott mérés
• b: Automatikus, P: Programozott automata rugalmas
programmal,
S: Záridő-előválasztásos automatikus, A: Rekesz-előválasztásos
automatikus, M: Kézi
• Motívumprogram módok: k portré; l tájkép; p gyermek;
m sport; n makró; o éjszakai portré; r éjszakai tájkép; s
összejövetel/beltéri; t tengerpart/hó; d naplemente; e
alkonyat/hajnal; f háziállat portré; g gyertyafény; j virág; z
őszi színek; 0 étel
• Speciális hatás módok: 4 éjszakai; V szuper élénk; T pop;
U illusztráció; 5 játékkamera hatás; 6 miniatűr hatás; 7
kiválasztott szín; 1 sziluett; 2 fényes; 3 sötét
• U1 és U2: felhasználói beállítások
ISO 100–51 200 (1/3 és 1/2 Fé lépésközök
választhatók); beállítható kb. 1 vagy 2 Fé lépésközzel
(ISO 204 800 beállítással egyenértékű) ISO 51200 fölé; ISO
érzékenység automatikus szabályozása

Élességállítás
Automatikus élességállítás

Képméret (képpontban) és képkockasebesség

Objektívmotor
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ISO érzékenység
(Ajánlott expozícióindex)

Egyéb videobeállítások

• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progresszív), 25p, 24p
• 1920 × 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1920 × 1080 (lassított); 30p × 4, 25p × 4, 24p × 5
A tényleges fényképezési sebesség értéke 60p, 50p, 30p, 25p és 24p esetén:
119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25, és 23,976 kép/mp; a képminőség választható
minden méretnél, kivéve a 3840 × 2160, 1920 × 1080 120p/100p és a 1920 × 1080
lassított esetén, amikor a H (magas) minőség a rögzített beállítás

• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progresszív), 25p, 24p
• 1920 × 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1920×1080 (lassított); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5 A tényleges
fényképezési sebesség értéke 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p és
24p esetén: 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25, and 23,976 kép/mp; a
képminőség választható minden méretnél, kivéve a 3840 × 2160,
1920 × 1080 120p/100p és a 1920 × 1080 lassított esetén, amikor a
H (magas) minőség a rögzített beállítás

• 4: ISO érzékenység automatikus
szabályozása (ISO 64–25 600)
• P, S, A: ISO érzékenység automatikus
szabályozása (ISO 64 és Hi 2 között)
kijelölhető felső korláttal
• M: ISO érzékenység automatikus
szabályozása (ISO 64 és Hi 2 között)
kijelölhető felső korláttal; kézi
kiválasztás (ISO 64 és 25 600 között,
1/3 vagy 1/2 Fé lépésközzel); további
beállítások elérhetők: kb. 0,3; 0,5; 0,7;
1 vagy 2 Fé (ISO 102 400 egyenérték)
értékekkel egyenértékű ISO 25 600
beállítás felett

• M: Kézi kiválasztás (ISO 100 és 25 600 között
1/3, vagy 1/2 Fé lépésközzel); ISO érzékenység automatikus
szabályozása (ISO 100 és 25 600 között)
kijelölhető felső korláttal
• P, S, A: ISO érzékenység automatikus szabályozása
(ISO 100 és 25 600 között) kijelölhető felső korláttal
• b, h, q (4 kivételével): ISO érzékenység automatikus
szabályozása (ISO 100–25 600)
• 4: ISO érzékenység automatikus szabályozása (ISO 100 és
Hi 4 között)

• 4: ISO érzékenység automatikus
szabályozása (ISO 100–51 200)
• P, S, A: ISO érzékenység automatikus
szabályozása (ISO 100 és Hi 2 között)
kijelölhető felső korláttal
• M: ISO érzékenység automatikus
szabályozása (ISO 100 és Hi 2 között)
kijelölhető felső korláttal; kézi kiválasztás
(ISO 100 és 51 200 között, 1/3 vagy 1/2
Fé lépésközzel); további beállítások
elérhetők: kb. 0,3; 0,5; 0,7; 1 vagy 2 Fé
(ISO 204 800 egyenérték) értékekkel
egyenértékű ISO 51 200 beállítás felett
29 perc 59 másodperc

• Automatikus élességállítás (AF): Egyszeri motoros AF (AF-S);
folyamatos motoros AF (AF-C); AF mód automatikus kapcsoló
(AF-A; csak fotó módban elérhető); állandó AF (AF-F; csak videó
módban elérhető); prediktív élességkövetés
• Kézi élességállítás (M): Elektronikus távolságmérő használható

Időzített videók, elektronikus rázkódáscsökkentés, idő kódok, videó naplózás (N-Log)

Time-lapse videók, elektronikus rázkódáscsökkentés

Monitor
Monitor

8 cm-es, kb. 2 100 000 képpontos, dönthető, érintésérzékeny TFT LCD 170 fokos
megtekintési szöggel, kb. 100 százalékos képfedéssel, színegyensúllyal és 11 szintű kézi
fényerőszabályozóval

8 cm-es, kb. 1 040 000 képpontos, dönthető, érintésérzékeny
TFT LCD 170 fokos megtekintési szöggel, kb. 100 százalékos
képfedéssel és 11 szintű kézi fényerőszabályozóval

Visszajátszás
Visszajátszás

Teljes képes és kisképes (4, 9 vagy 72 kép) visszajátszás visszajátszászoommal, visszajátszászoom-kivágással, videó visszajátszása, kép- és/vagy videódiavetítés, hisztogramkijelzés, csúcsfények, képinformációk, helyadatok kijelzése, kép értékelése és automatikus képelforgatás
Csatlakozók
C típusú csatlakozó (SuperSpeed USB); ajánlott a beépített USB-port használata

Hi-Speed USB Micro-B-csatlakozóval; ajánlott a
beépített USB-port használata

HDMI-kimenet

C típusú HDMI-csatlakozó

C típusú HDMI-csatlakozó

Tartozék csatlakozó

Használható MC-DC2 és más külön beszerezhető tartozékokkal

–

USB

Tápellátás
Akkumulátor
Elemtartó markolat

Egy EN-EL15b lítium-ion akkumulátor; EN-EL15a/EN-EL15 is használható, de ügyeljen arra,
hogy kevesebb kép készíthető egyetlen feltöltéssel, és hogy a töltőadapter csak EN-EL15b
akkumulátor töltésére használható

Egy darab EN-EL25 lítium-ion akkumulátor

Opcionális MB-N10 akkumulátortartó markolat akár két EN-EL15B akkumulátorral

Töltőadapter

EH-7P töltőadapter (csak Z 7 fényképezőgép esetén tartozék)

EH-73P töltőadapter

Hálózati tápegység

EH-5c/EH-5b hálózati tápegység (használatához EP-5B hálózati tápcsatlakozó
szükséges, amely külön megvásárolható)

–

Méret (sz. × ma. × mé.)

Kb. 134 × 100,5 × 67,5 mm

Méret/tömeg
Kb. 126,5 × 93,5 × 60 mm

Tömeg

Kb. 675 g (akkumulátorral, XQD-memóriakártyával, de vázsapka nélkül); kb. 585 g Kb. 450 g (akkumulátorral, memóriakártyával, vázsapka nélkül);
(csak a váz)
kb. 395 g (csak a fényképezőgépváz)

Működési környezet

Hőmérséklet: 0–40 °C; páratartalom: 85% vagy kevesebb (lecsapódás nélkül)

Hibrid fázisérzékelő/kontraszt AF AF-segédfénnyel
• Automatikus élességállítás (AF): Egyszeri motoros AF (AF-S); folyamatos motoros
AF (AF-C); állandó motoros AF (AF-F; csak videó módban elérhető); prediktív
élességkövetés
• Kézi élességállítás (M): Elektronikus távolságmérő használható

Expozíció, fehéregyensúly és ADL

Mátrixmérés, középre súlyozott vagy csúcsfényre súlyozott mérés

Videó – maximális felvételi idő

Expozíció
• Mátrixmérés
• Középre súlyozott fénymérés: 75%-os súlyt kap a kép középpontjában lévő 12 mm
átmérőjű kör; a súlyozás a teljes kép átlagán is alapulhat
• Célpont-fénymérés: 4 mm átmérőjű körben mér (a teljes kép 1,5%-a), amelynek a
közepe a kiválasztott élességpontra esik
• Csúcsfényre súlyozott mérés

Expozíció, vaku, fehéregyensúly és ADL

Fénymérési mód

• Lassú sorozatfelvétel: 1–4 kép/mp
• Gyors sorozatfelvétel: 5 kép/mp
• Nagy sebességű sorozatfelvétel (kiterjesztett): 11 kép/mp

TTL-fénymérés a fényképezőgép képérzékelőjének használatával

Fénymérési mód

Automatikus (3 típus), automatikus természetes fény, közvetlen napfény, felhős, árnyék, izzólámpa, fénycső (7 típus), vaku, színhőmérséklet (2.500 K – 10.000 K)
beállítás, manuális felhasználói beállítás (legfeljebb 6 érték tárolható), valamennyi beállítás finomhangolható, kivéve a színhőmérséklet beállítást

Videó

1/4000 – 30 mp (1/3 és 1/2 EV lépésközök választhatók), hosszú
expozíció, időzített

X=1/200 mp; 1/200 mp vagy hosszabb záridővel szinkronizál; az automatikus FP nagysebességű szinkron támogatott

i-TTL-vakuvezérlés, optikai fejlett vezeték nélküli
megvilágítás, vakuérték rögzítés, színinformációk
közlése, automatikus FP nagysebességű szinkron

Sorozatkészítés
Sorozatkészítés típusai

Kb. 1,02 x (50 mm-es objektív végtelenre állítva, −1,0 m−1)

Vakuszinkron sebessége

ISO 518 vakupapucs szinkron- és adatcsatlakozókkal és biztonsági retesszel
i-TTL vakuvezérlés, rádióvezérlésű fejlett vezeték nélküli megvilágítás, optikai fejlett
vezeték nélküli megvilágítási rendszer, modellfény, vakuérték rögzítése, színinformációk
közlése, automatikus FP nagy sebességű szinkron, egységes vakuvezérlés
Fehéregyensúly

Zár
Záridő

TTL: i-TTL vakuvezérlés; i-TTL kiegyenlített derítővakuzás mátrixmérés, középre súlyozott mérés és csúcsfényre súlyozott mérés esetén, általános i-TTL
derítővakuzás célpont-fénymérés esetén
Szinkron az első redőnyre, hosszú záridős szinkron, szinkron a hátsó redőnyre,
vörösszemhatás-csökkentés, hosszú záridős szinkron vörösszemhatás-csökkentéssel,
hosszú záridős szinkron a hátsó redőnyre, ki

Kb. 100% vízszintesen és 100% függőlegesen

Képfedés

Az élesség a kioldógombot félig lenyomva
(egyszeri motoros AF) vagy az A (L) gomb
megnyomásával rögzíthető

Rázkódáscsökkentés a fényképezőgépben

Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszer (CLS)

SD- (Secure Digital), illetve UHS-I-kompatibilis SDHC- és SDXCmemóriakártyák

1,27 cm, kb. 3 690 000 képpont (Quad VGA) OLED színegyensúllyal, valamint auto
és 11-szintű kézi fényerőbeállítással

Pontszerű, egypontos és dinamikus AF mező (a pontszerű és dinamikus AF mező csak fényképezés módban elérhető); széles mezős AF (S); széles
mezős AF (L); automatikus AF mező
Az élesség a kioldógombot félig lenyomva (egyszeri motoros AF) vagy a
segédválasztó közepének megnyomásával rögzíthető

Kereső
Elektronikus kereső

209 (egypontos AF, fényképezés mód, DX-képterület)

Élességrögzítés

DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge

Fájlrendszer

273 (egypontos AF, fényképezés mód,
FX-képterület)

Rázkódáscsökkentés (VR)
• DX (24×16) képterület
5568 × 3712 (L: 20,7 millió)
4176 × 2784 (M: 11,6 millió)
2784 × 1856 (S: 5,2 millió)
• 1 : 1 (16×16) képterület
3712 × 3712 (L: 13,8 millió)
2784 × 2784 (M: 7,8 millió)
1856 × 1856 (S: 3,4 millió)
• 16 : 9 (24×14) képterület
5568 × 3128 (L: 17,4 millió)
4176 × 2344 (M: 9,8 millió)
2784 × 1560 (S: 4,3 millió)
• 3840 × 2160 képmérettel készített videók
rögzítése során készített fényképek: 3840 × 2160
• 1920 × 1080 képmérettel készített videók
rögzítése során készített fényképek: 1920 × 1080

• NEF (RAW): 12 vagy 14 bites (veszteségmentesen tömörített, tömörített vagy tömörítetlen);
• NEF (RAW): 12 vagy 14 bites
nagy, közepes és kis méretben is (a közepes és kis méretű képek rögzítése 12 bites
• JPEG: A JPEG-alapszabvánnyal kompatibilis, finom (kb. 1: 4),
bitmélységen, veszteségmentes tömörítéssel)
normál (kb. 1: 8) vagy alap (kb. 1: 16) tömörítés
• TIFF (RGB) • JPEG: A JPEG-alapszabvánnyal kompatibilis, finom (kb. 1: 4), normál (kb. 1: 8)
• NEF (RAW)+JPEG: Egyazon fénykép NEF (RAW) és JPEG
vagy alap (kb. 1: 16) tömörítés, optimális minőségű tömörítési mód választható
formátumban is rögzíthető
• NEF (RAW)+JPEG: Egyazon fénykép NEF (RAW) és JPEG formátumban is rögzíthető
XQD-memóriakártyák

493 (egypontos AF, fényképezés mód,
FX-képterület)

Működési környezet

• Az XQD a Sony Corporation védjegye. • A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing, LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. • A Wi-Fi® és a Wi-Fi embléma a Wi-Fi Alliance® védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. • A Bluetooth® szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, amelyeket a Nikon Corporation engedély alapján használ. • Az egyéb termékek és márkanevek az adott
vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. • Az ebben az anyagban a keresőkben, az LCD-monitorokon, illetve a képernyőkön látható képek szimulációk.
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Termék neve

NIKKOR Z
NIKKOR Z
58mm f/0.95 S Noct 24mm f/1.8 S

NIKKOR Z
35mm f/1.8 S

NIKKOR Z
50mm f/1.8 S

NIKKOR Z
85mm f/1.8 S

NIKKOR Z
14-30mm f/4 S

NIKKOR Z
24-70mm f/4 S

NIKKOR Z
24-70mm f/2.8 S

NIKKOR Z DX
16-50mm
f/3.5-6.3 VR

NIKKOR Z DX
50-250mm
f/4.5-6.3 VR

Bajonett

Nikon Z-bajonett

Nikon Z-bajonett

Nikon Z-bajonett

Nikon Z-bajonett

Nikon Z-bajonett

Nikon Z-bajonett

Nikon Z-bajonett

Nikon Z-bajonett

Nikon Z-bajonett

Nikon Z-bajonett

Gyújtótávolság

58 mm

24 mm

35 mm

50 mm

85 mm

14-30 mm

24-70 mm

24-70 mm

16-50 mm

50-250 mm

Maximális rekesz

f/0.95

f/1.8

f/1.8

f/1.8

f/1.8

f/4

f/4

f/2.8

f/3.5 - 6.3

f/4.5 - 6.3

Az objektív felépítése

17 objektívelem
10 csoportban
(4 üvegből készült
ED-objektívelemmel,
3 aszferikus
objektívelemmel,
valamint nanokristály
és ARNEO bevonatú
objektívelemekkel és egy
fluor bevonatú elülső
lencsetaggal)

12 objektívelem
10 csoportban
(1 üvegből készült
ED-objektívelemmel,
4 aszferikus
objektívelemmel
és nanokristály
bevonattal ellátott
objektívelemekkel)

11 objektívelem
9 csoportban
(2 üvegből készült
ED-objektívelemmel,
3 aszferikus
objektívelemmel
és nanokristály
bevonattal ellátott
objektívelemekkel)

12 objektívelem
9 csoportban
(2 üvegből készült
ED-objektívelemmel,
2 aszferikus
objektívelemmel
és nanokristály
bevonattal ellátott
objektívelemekkel)

12 objektívelem
8 csoportban
(2 üvegből készült
ED-objektívelemmel
és nanokristály
bevonattal ellátott
objektívelemekkel)

14 objektívelem
12 csoportban
(4 üvegből készült
ED-objektívelemmel,
4 aszferikus
objektívelemmel,
nanokristály bevonatú
objektívelemekkel és
egy fluor bevonatú
elülső objektívelemmel)

14 objektívelem
11 csoportban
(1 üvegből készült
ED-objektívelemmel,
3 aszferikus
objektívelemmel,
nanokristály bevonatú
objektívelemekkel és
fluor bevonatú elülső
objektívelemmel)

17 objektívelem
15 csoportban
(2 üvegből készült
ED-objektívelemmel,
4 aszferikus
objektívelemmel,
nanokristály vagy
ARNEO-bevonatú
objektívelemekkel és
fluor bevonatú elülső és
hátsó objektívelemmel)

9 objektívelem
7 csoportban
(1 üvegből készült
ED-objektívelemmel és
4 aszferikus
objektívelemmel)

16 objektívelem
12 csoportban
(1 üvegből készült
ED-objektívelemmel)

Látószög

40°50' (FX-formátum)
27°20' (DX-formátum)

84° (FX-formátum)
61° (DX-formátum)

63° (FX-formátum)
44° (DX-formátum)

47° (FX-formátum)
31°30' (DX-formátum)

28°30' (FX-formátum)
18°50' (DX-formátum)

84° – 34°20'
114°–72° (FX-formátum) (FX-formátum)
90°–50° (DX-formátum) 61° – 22°50'
(DX-formátum)"

84° – 34°20'
(FX-formátum)
61° – 22°50'
(DX-formátum)"

83°–31°30'
(DX-formátum)

31°30’–6°30’
(DX-formátum)

Rázkódáscsökkentés

—

—

—

—

—

—

—

—

NORMÁL: 4,5 lépésköz* NORMÁL: 5,0 lépésköz*

Élességállító
rendszer
Összetett
élességállító
rendszer

Elülső élességállító
rendszer

Hátsó élességállító (RF) Hátsó élességállító (RF) Belső élességállító (IF)
rendszer
rendszer
rendszer

Belső élességállító (IF)
rendszer

Belső élességállító (IF)
rendszer

Belső élességállító (IF)
rendszer

Belső élességállító (IF)
rendszer

Belső élességállító (IF)
rendszer

Belső élességállító (IF)
rendszer

—

Van

Van

—

Van

—

—

Van

—

—

AF-működtető

Csak MF

STM

STM

STM

STM

STM

STM

STM

STM

STM

Minimális fókusztávolság

0,5 m a fókuszsíktól

0,25 m a fókuszsíktól

0,25 m a fókuszsíktól

0,4 m a fókuszsíktól

0,8 m a fókuszsíktól

0,28 m a fókuszsíktól,
valamennyi
zoompozícióban

0,3 m a fókuszsíktól,
valamennyi
zoompozícióban

0,38 m a fókuszsíktól,
valamennyi
zoompozícióban

0,2 m a fókuszsíktól
(24 mm-es
gyújtótávolságnál)

0,5 m a fókuszsíktól
(50 mm-es
gyújtótávolságnál)

Maximális leképezési arány

0,19×

0,15x

0,19×

0,15×

0,12×

0,16×

0,3×

0,22×

0,2×

0,23×

Íriszlamellák száma

11 (lekerekített fényrekesz) 9 (lekerekített fényrekesz) 9 (lekerekített fényrekesz)

9 (lekerekített
fényrekesz)

9 (lekerekített fényrekesz) 7 (lekerekített fényrekesz) 7 (lekerekített fényrekesz) 9 (lekerekített fényrekesz) 7 (lekerekített fényrekesz) 7 (lekerekített fényrekesz)

Élességállítás

f/4 - 22

f/2.8 - 22

f/3.5–22 (16 mm-es
gyújtótávolságnál)
f/6.3–40 (50 mm-es
gyújtótávolságnál)"

67 mm (P = 0,75 mm) 82 mm (P = 0,75 mm)

72 mm (P = 0,75 mm)

82 mm (P = 0,75 mm)

46 mm (P = 0,75 mm)

62 mm (P = 0,75 mm)

Kb. 75,0 × 99,0 mm

Kb. 89,0 × 85,0 mm
(behúzott objektívnél)

Kb. 77, 5 × 88,5 mm
(behúzott objektívnél)

Kb. 89,0 × 126,0 mm

Kb. 70 × 32 mm
(behúzott objektívnél)

Kb. 74 × 110 mm
(behúzott objektívnél)

Kb. 415 g

Kb. 470 g

Kb. 485 g

Kb. 500 g

Kb. 805 g

Kb. 135 g

Kb. 405 g

Kompatibilis

Kompatibilis

Kompatibilis

Kompatibilis

Kompatibilis

Kompatibilis

—

Kompatibilis

Kompatibilis

Kompatibilis

Kompatibilis

Kompatibilis

Kompatibilis

Kompatibilis

Kompatibilis

—

Kompatibilis

• LC-72B elülső
objektívsapka
• LF-N1 hátsó
objektívsapka
• HB-88 fényellenző
objektívhez
• CL-C1 objektívtáska

• LC-62B 62 mm-es
rácsúsztatható első
objektívsapka
• LF-N1 hátsó
objektívsapka
• HB-89 bajonettzáras
fényellenző
• CL-C1 objektívtáska

• LC-62B 62 mm-es
rácsúsztatható első
objektívsapka
• LF-N1 hátsó
objektívsapka
• HB-90
bajonettzáras
fényellenző
• CL-C1 objektívtáska

• LC-62B 62 mm-es
rácsúsztatható első
objektívsapka
• LF-N1 hátsó
objektívsapka
• HB-90 bajonettzáras
fényellenző
• CL-C1 objektívtáska

• LC-82B 82 mm-es
rácsúsztatható első
objektívsapka
• LF-N1 hátsó
objektívsapka
• HB-86 bajonettzáras
fényellenző
• CL-C1 objektívtáska

• LC-72B 72 mm-es
rácsúsztatható első
objektívsapka
• LF-N1 hátsó
objektívsapka
• HB-85 bajonettzáras
fényellenző
• CL-C1 objektívtáska

• LC-82B 82 mm-es
rácsúsztatható első
objektívsapka
• LF-N1 hátsó
objektívsapka
• HB-87 bajonettzáras
fényellenző
• CL-C2 objektívtáska

• LC-46B 46 mm-es
rácsúsztatható első
objektívsapka
• LF-N1 hátsó
objektívsapka

• LC-62B 62 mm-es
rácsúsztatható első
objektívsapka
• LF-N1 hátsó
objektívsapka

Rekesztartomány

f/0.95 - 16

f/1.8 - 16

f/1.8 - 16

f/1.8 - 16

f/1.8 - 16

Szűrőtoldalék mérete

82 mm (P = 0,75 mm)

72 mm (P = 0,75 mm)

62 mm (P=0,75 mm)

62 mm (P=0,75 mm)

Méretek (legnagyobb átmérő x a fényképezőgép Kb. 102 × 153 mm
bajonett peremétől számított távolság)

Kb. 78,0 × 96,5 mm

Kb. 73,0 × 86,0 mm

Kb. 76,0 × 86,5 mm

Tömeg

Kb. 2000 g

Kb. 450 g

Kb. 370 g

Csak objektív

Kompatibilis

Kompatibilis

Fényellenző

Kompatibilis
• LC-82B 82 mm-es
rácsúsztatható első
objektívsapka
• LF-N1 hátsó
objektívsapka
• HN-38 felcsavarható
fényellenző
• CT-101 kemény tok

Körkörös polarizációs szűrő II

Mellékelt tartozékok

f/4 - 22

f/4.5–22 (50 mm-es
gyújtótávolságnál)
f/6.3–32 (250 mm-es
gyújtótávolságnál)"

* A CIPA-szabványok alapján: Ez az érték akkor érhető el, ha az objektív egy DX-formátumú fényképezőgépre van felszerelve, a fényképezőgép VR-funkciója „NORMÁL” értékre van állítva, a zoomobjektív
pedig maximális telefotó pozícióban van.
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