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45,7 megapixeles, FX formátumú CMOS-képérzékelő 64-től
25 600-ig terjedő ISO-tartománnyal

• Objektív: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR • Expozíció: [M] mód, 1/320 mp, f/4 • Fehéregyensúly: Közvetlen napfény • Érzékenység: ISO 64 • Picture Control: Automatikus © Jerry Ghionis

• Készítsen lenyűgözően részletgazdag képeket 45,7 tényleges megapixeles
felbontással, a Nikon történetének eddigi legmagasabb képpontszámával.
• A hátsó megvilágítású érzékelőszerkezetnek, valamint az EXPEED 5 képfeldolgozó
rendszernek köszönhetően nagymértékű zajcsökkentés és akár ISO 25 600
érzékenységtartomány áll rendelkezésre.
• ISO 64 értéknél kezdődő széles dinamikatartománnyal rendelkező képet biztosít
– a legalacsonyabb natív beállítás a fényképezőgép-gyártás történetében.
• Az EXPEED 5 finom tónusokat eredményez a rendkívül élénk színekben.

Rengeteg sokoldalú funkció az esküvői fotózáshoz
• Három méretű RAW: 45,4 megapixeles rendkívül Nagy méret, 25,6 megapixeles
Közepes méret, illetve 11,4 megapixeles Kicsi méret, amely ideális a digitális
albumok számára.
• Egyedülálló képterület-beállítás 1:1 képaránnyal a kreatív ötletek szélesebb körű
megvalósításához.
• A csúcsfényre súlyozott mérés visszaadja a ruhák finom tónusait és színárnyalatait.
• Dönthető, 8 cm-es 2 359 000 képpontos monitor számos érintéses funkcióval az
intuitívabb működés érdekében.
• A hosszú akkumulátor-élettartam akár kb. 1840 állókép készítését lehetővé teszi*1
csak a vázzal és 5140 kép készítését*2 a külön megvásárolható MB-D18 multi power
markolattal.
*1 A CIPA-szabvány alapján. Az EN-EL15a lítiumion-akkumulátorral.
*2 A CIPA-szabvány alapján. Az EN-EL15a lítiumion-akkumulátorral a vázban és az EN-EL18b/
EN-EL18a akkumulátorral az MB-D18 markolatban. Az EN-EL18b/EN-EL18a használatakor külön
megvásárolható BL-5 akkufedél és MH-26a/MH-26 akkutöltő szükséges.

Diszkrét néma fényképezés – minden apró részlet élesen
látszik
• Elektronikus zár használatával a Néma* fényképezés funkció Élő nézetben
45 megapixeles képfelvételeket tesz lehetővé mechanikus elmosódás nélkül és úgy,
hogy a zárkioldás nem ad ki hangot – tökéletes az esküvői szertartásokhoz.
• Támogatja a körülbelül 6 kép/mp sebességű sorozatfelvételt 45 megapixel
esetében, illetve a 30 kép/mp sebességűt 8,6 megapixel esetében.
* M és A módban. A rekeszvezérlő hangot adhat ki P és S módban.

Körülbelül 9 kép/mp sebességű sorozatfelvétel és 153 pontos
AF rendszer a tűnő érzelmek éles képeken való rögzítéséhez
• 9 kép/mp-es sebességű sorozatfelvételt tesz lehetővé a külön megvásárolható MBD18 multi power markolattal*, és körülbelül 7 kép/mp-es sebességűt csak a vázzal.
• A D810 képfedésének több mint 130%-át biztosítja: a 99 kereszt típusú érzékelővel
rendelkező 153 pontos AF rendszer pontos élességállítást és kompozíciós
szabadságot kínál.
* Ha EN-EL18b/EN-EL18a lítiumion-akkumulátort használ. Az EN-EL18b/EN-EL18a használatakor
külön megvásárolható BL-5 akkufedél és MH-26a/MH-26 akkutöltő szükséges.
1:1 képterület

• Objektív: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR • Expozíció: [M] mód, 1/200 mp, f/2.8 • Fehéregyensúly: Közvetlen napfény • Érzékenység: ISO 3200 • Picture Control: Általános © Jerry Ghionis

© Jerry Ghionis

NIKKOR objektívek és vakuk

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR

Ez a nagy fényerejű, közepes telefotó-objektív megtestesíti a NIKKOR
egyedülálló „háromdimenziós, nagy megbízhatóságú” tervezési
koncepcióját. A fókuszsíktól távolodva egyenletesen változó, elmosódó
bokeh-hatást nyújt, amely a témák természetes mélységének
megmutatását teszi lehetővé. A kimagasló optikai teljesítmény nagy
felbontást eredményez még a kép
szélső területein is, a távoli témák pedig
élesen kirajzolódnak még maximális
rekesz mellett is, valamint a pontszerű
fényforrások kivételes reprodukcióját
biztosítja.

Az aszferikus ED (extraalacsony szórású) üvegelem – a NIKKOR objektívek
között elsőként – ED üveggel, aszferikus lencsével, HRI objektívelemekkel
és nanokristály-bevonattal együttesen elképesztően kiváló optikai
teljesítményt nyújt. A továbbfejlesztett rázkódáscsökkentés (VR) jóvoltából
4,0 lépésközzel* hosszabb záridővel fényképezhet. További jelentősebb
újítás az elektromágneses
íriszmechanizmus, a
fluorbevonat, valamint a
rendkívül tartós váz.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

SB-5000
A sokoldalú, nagy teljesítményű vaku támogatja a rádióvezérelt fejlett
vezeték nélküli megvilágítás funkciót,*1 ezzel teljes mértékben uralja
a világítást mind beltérben, mind a szabadban. Az SB-5000 vaku
rádiójelekkel kommunikál akár kb. 30 m távolságról*2 az akadályok
és a környezeti megvilágítás okozta minimális
interferencia mellett. Bár nagy teljesítményt
biztosító, 34,5 (m, ISO 100) kulcsszámmal
rendelkezik*3, az SB-5000 a hűtőrendszernek
köszönhetően hosszabb ideig képes folyamatos
villantásra, mint a hagyományos modellek. A D850
készülékkel lehetséges a fejlett vezeték nélküli
megvilágítás optikai vezérlőegységekkel – mint
például az SB-910 vaku segítségével.

A csökkentett súlyú, nagy fényerejű f/2.8 zoomos telefotó nagyon
agilis fényképezést tesz lehetővé különböző helyzetekben. A mozgó
alkatrészek és egyéb szakaszok tömítettek a por- és cseppálló teljesítmény
maximalizálásának érdekében. Az újonnan kifejlesztett optikai rendszer, a
fluorit, az ED üveg és HRI objektívelemek, valamint a nanokristály-bevonat
alkalmazásával kiemelkedő optikai teljesítményt biztosít. A VR-rendszer
jóvoltából 4,0 lépésközzel* hosszabb záridővel is lehet fényképezni
Normál módban. Az AF
vezérlőrendszer és az
AF-követés teljesítménye
is javult, miközben az
elektromágneses rekesz
alkalmazása révén stabil
AE-beállítást kapunk.

*1 A rádióvezérelt AWL a D850 készülékkel és az SB-5000 vakuval külön
megvásárolható WR-R10 vezeték nélküli távvezérlőt és WR-A10 vezeték nélküli adaptert igényel.

* A CIPA-szabvány alapján. Ez az érték akkor érhető el, ha az objektív egy FX formátumú digitális SLR
fényképezőgépre van felszerelve, a zoomobjektív pedig maximális telefotó pozícióban van.

*2 Hozzávetőleges hatótávolság körülbelül 1,2 méteres magasságban. A hatótávolság az időjárási
viszonyoktól, az esetlegesen jelen lévő akadályoktól és a rádiójeles kommunikáció feltételeitől
függően változik.
*3 35 mm-es zoom pozícióban, FX-formátumban és általános fényeloszlási minta esetén.

• Objektív: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR • Expozíció: [M] mód, 1/200 mp, f/3.2 • Fehéregyensúly: Közvetlen napfény • Érzékenység: ISO 1600 • Picture Control: Általános © Jerry Ghionis

A Nikon D850 digitális SLR fényképezőgép műszaki adatai
Fényképezőgép típusa
Objektív bajonettje
Tényleges látószög
Tényleges pixelszám
Képérzékelő
Teljes pixelszám
Porosodáscsökkentő rendszer
Képméret (képpontban)

Fájlformátum

Picture Control rendszer
Adattárolás – adathordozó
Kettős kártyafoglalatok
Fájlrendszer
Kereső
Képfedés

Nagyítás
Betekintési távolság
Dioptriakorrekció
Mattüveg
Tükör
Mélységélesség-ellenőrzés
Objektívrekesz
Kompatibilis objektívek

Digitális tükörreflexes fényképezőgép
Nikon F-bajonett (AF-csatlakozóval és -érintkezőkkel)
Nikon FX-formátum
45,7 millió
35,9 × 23,9 mm-es CMOS-érzékelő
46,89 millió
Képérzékelő tisztítása, porszemcse-eltávolítási referenciaadatok (Capture NX-D szoftver szükséges)
• FX (36 × 24) képterület: 8256 × 5504 (L: 45,4 millió), 6192 × 4128 (M: 25,6 millió), 4128 × 2752 (S:
11,4 millió) • 1,2 × (30 × 20) képterület: 6880 × 4584 (L: 31,5 millió), 5152 × 3432 (M: 17,6 millió),
3440 × 2288 (S: 7,8 millió) • DX (24 × 16) képterület: 5408 × 3600 (L: 19,4 millió), 4048 × 2696
(M: 10,9 millió), 2704 × 1800 (S: 4,8 millió) • 5 : 4 (30 × 24) képterület: 6880 × 5504 (L: 37,8 millió),
5152 × 4120 (M: 21,2 millió), 3440 × 2752 (S: 9,4 millió) • 1 : 1 (24 × 24) képterület: 5504 × 5504 (L:
30,2 millió), 4128 × 4128 (M: 17,0 millió), 2752 × 2752 (S: 7,5 millió) • Videók rögzítése során FXformátumban készített fényképek: 8256 × 4640 (L: 38,3 millió), 6192 × 3480 (M: 21,5 millió), 4128
× 2320 (S: 9,5 millió) • Videók rögzítése során DX-formátumban készített fényképek: 5408 × 3040
(L: 16,4 millió), 4048 × 2272 (M: 9,1 millió), 2704 × 1520 (S: 4,1 millió)
• NEF (RAW): 12 vagy 14 bites (veszteségmentes tömörített, tömörített vagy tömörítetlen);
nagy, közepes és kicsi méret használható (a közepes és kisméretű képek rögzítése 12 bites
bitmélységen veszteségmentes tömörítéssel) • TIFF (RGB) • JPEG formátumú képek: JPEGalapszabvánnyal kompatibilis, beállítások és tömörítési arányok: finom (kb. 1:4), normál (kb.
1:8) és alap (kb. 1:16); optimális minőségű tömörítési mód választható • NEF (RAW)+JPEG:
egyazon fénykép NEF (RAW) és JPEG formátumban is rögzítésre kerül
Automatikus, Általános, Semleges, Élénk, Monokróm, Portré, Tájkép, Egyenletes; a kiválasztott
Picture Control-beállítások módosíthatók; az egyéni Picture Control-beállítások menthetők
XQD- és SD- (Secure Digital), illetve UHS-II szabványnak megfelelő SDHC- és SDXC-memóriakártyák
Bármelyik kártya lehet elsődleges vagy biztonsági tárhely, illetve lehetséges a NEF (RAW) és a JPEG
formátumú képek külön kártyára történő mentése; a képek másolhatók az egyik kártyáról a másikra
DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
Fix betekintési távolságú, pentaprizmás, tükörreflexes kereső
• FX (36 × 24): kb. 100% vízszintesen és 100% függőlegesen • 1,2 × (30 × 20): kb. 97%
vízszintesen és 97% függőlegesen • DX (24 × 16): kb. 97% vízszintesen és 97% függőlegesen •
5:4 (30 × 24): kb. 97% vízszintesen és 100% függőlegesen • 1:1 (24 × 24): kb. 97% vízszintesen és
100% függőlegesen
Kb. 0,75× (50 mm f/1,4-es objektív a végtelenre állítva, –1,0 m–1)
17 mm (–1,0 m-1; a kereső szemlencse felületének közepétől mért távolság)
–3 és +1 m–1 között
AF mező fókuszkeretekkel ellátott, B típusú BriteView Clear Matte Mark VIII mattüveg (a
kompozíciós rács megjeleníthető)
Gyors visszatérésű
A Pv gomb megnyomásakor az objektívrekesz beugrik a felhasználó által kiválasztott értékre
(A és M módban), illetve a fényképezőgép által kiválasztott értékre (P és S módban)
Azonnali visszaállású, elektronikusan vezérelt
Kompatibilis az AF NIKKOR objektívekkel, ideértve a G, E és D típusú objektíveket (bizonyos
megkötések vonatkoznak a PC objektívekre), a DX objektívekkel [DX (24 × 16) képterület
használatával], az AI-P NIKKOR objektívekkel és a nem-CPU AI objektívekkel (csak A és
M expozíciós módban); IX-NIKKOR objektívek, valamint F3AF és nem-AI objektívek nem
használhatók
Az elektronikus távolságmérő f/5,6 vagy annál nagyobb maximális rekeszű objektív esetén használható (az
elektronikus távolságmérő f/8 vagy annál nagyobb maximális rekeszű objektívek esetén támogatja a
15 élességpontos módot, amelyből 9 választható)

Zár típusa

Elektronikus vezérlésű, függőleges lefutású, fókuszsíkban lévő mechanikus zár; az
elektronikus első redőnyzár halk kioldási, halk sorozatfelvételi, valamint tükörfelcsapás
kioldási módban is használható
Záridő
1/8000 és 30 mp között, 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésközökkel, hosszú expozíció, időzített, X250
Vakuszinkron sebessége X=1/250 mp; 1/250 mp vagy hosszabb záridővel szinkronizál; az automatikus FP nagy
sebességű szinkron támogatott
Kioldási módok
S (egyképes), Cl (lassú sorozatfelvétel), Ch (gyors sorozatfelvétel), Q (halk zárkioldás), Qc (halk
sorozatfelvétel-zárkioldás), E (önkioldó), Mup (tükörfelcsapás)
Hozzávetőleges
• MB-D18 elem- és akkumulátortartó markolatba helyezett EN-EL18b akkumulátorral
képtovábbítási sebesség Cl: 1–8 kép/mp, Ch: 9 kép/mp, Qc: 3 kép/mp
Egyéb áramforrások esetén
Cl: 1–6 kép/mp, Ch: 7 kép/mp, Qc: 3 kép/mp
Önkioldó
2 mp, 5 mp, 10 mp, 20 mp; 1 és 9 expozíció között, 0,5, 1, 2 vagy 3 másodperces időközökben
Expozíciómérési rendszer TTL expozíciómérési rendszer kb. 180 000 képpontos RGB-érzékelő használatával
Expozíciómérési módok • Mátrix: 3D színes mátrixmérés III (G, E és D típusú objektívek használata esetén); színes
mátrixmérés III (egyéb CPU-objektívek használata esetén); színes mátrixmérés nem-CPU
objektíveknél abban az esetben érhető el, ha a felhasználó megadja az objektív adatait • Középre
súlyozott: 75%-os súlyt kap a kép középpontjában lévő, 12 mm átmérőjű kör; a kör átmérője 8, 15
vagy 20 mm-re módosítható, illetve a teljes kép átlagán is alapulhat a súlyozás (a nem CPU és az
AF-S Fisheye NIKKOR 8-15 mm f/3.5-4. 5E ED objektívek 12 mm-es kört használnak) • Célpont: 4 mm
átmérőjű körben mér (a kép kb. 1,5%-a), a kiválasztott élességpont körül (középső élességpont a
nem CPU és az AF-S Fisheye NIKKOR 8-15 mm f/3.5-4. 5E ED objektívek használata esetén)
• Csúcsfényre súlyozott: G, E és D objektív esetén érhető el
Fénymérési tartomány • Mátrix- vagy középre súlyozott fénymérés: –3 és 20 Fé között • Célpontfénymérés: 2 és 20 Fé
(ISO 100, f/1,4 objektív, 20 °C) között • Csúcsfényre súlyozott mérés: 0 és 20 Fé között
Fénymérő csatolása
Kombinált CPU és AI
Expozíciós módok
Programozott automatikus mód rugalmas programmal (P); záridő-előválasztásos automatikus
mód (S); rekesz-előválasztásos automatikus mód (A); kézi mód (M)
Expozíciókompenzáció –5 és +5 Fé között, 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésközzel
Expozíció rögzítése
A fényérték rögzítve a mért értéken
ISO érzékenység
ISO 64 és 25 600 között 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésekben; további beállítások: kb. 0,3, 0,5, 0,7 és 1
(ajánlott expozícióindex) 3 Fé (ISO 2 egyenérték) értékkel ISO 64 alatt, illetve kb. 0,3, 0,5, 0,7, 1 és 2 Fé (ISO 102 400
egyenérték) értékkel ISO 25 600 fölött; automatikus ISO-érzékenységszabályozás használható
Aktív D-Lighting
Választható beállítások: automatikus, extra magas, magas, normál, alacsony és ki
Automatikus élességállítás Multi-CAM 20K automatikus élességállítási érzékelőmodul TTL-fázisérzékeléssel, finomhangolással
és 153 élességponttal (köztük 99 kereszt típusú érzékelővel és 15 f/8 rekeszértéket támogató
érzékelővel), amelyből 55 választható (35 kereszt típusú érzékelő és 9 f/8-as érzékelő)
AF-érzékelési tartomány –4 és +20 Fé között (ISO 100, 20°C)
Objektív motorja
• Automatikus élességállítás (AF): Egyszeri motoros AF (AF-S); Folyamatos motoros AF (AFC); a prediktív élességkövetés automatikusan aktiválódik a téma helyzetétől függően • Kézi
élességállítás (M): az elektronikus távolságmérő használható
Élességpont
153 élességpont, amelyből 55 vagy 15 választható
AF-mező módjai
Egypontos AF, 9, 25, 72 vagy 153 élességpontos dinamikus AF-mező, 3D-követés, csoportos
AF-mező, automatikus AF-mező

Élességrögzítés

Az élesség a kioldógombot félig lenyomva (egyszeri motoros AF) vagy a segédválasztó
közepének megnyomásával rögzíthető
Vakuvezérlés
TTL: TTL vakuvezérlés kb. 180 000 képpontos RGB-érzékelő segítségével; digitális SLRfényképezőgéppel működő i-TTL kiegyenlített derítővakuzás mátrix-, középre súlyozott és
csúcsfényre súlyozott mérés esetén, illetve digitális SLR-fényképezőgéppel működő általános
i-TTL derítő vakuzás célpontfénymérés esetén
Vakumódok
Szinkron az első redőnyre, hosszú záridős szinkron, szinkron a hátsó redőnyre,
vörösszemhatás-csökkentés, vörösszemhatás-csökkentés hosszú záridős szinkronnal, hosszú
záridős szinkron a hátsó redőnyre, ki
Vakukompenzáció
–3 és +1 Fé között, 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésközzel
Vaku készenléti jelzőfénye A külső vaku teljes töltöttsége esetén világít, teljes vakuteljesítménnyel végzett villantás után villog
Vakupapucs
ISO 518 vakupapucs szinkron- és adatcsatlakozókkal és biztonsági retesszel
Nikon Kreatív Megvilágítási i-TTL vakuvezérlés, rádióvezérelt fejlett vezeték nélküli megvilágítás, optikai fejlett vezeték
Rendszer (CLS)
nélküli megvilágítás, modellfény, vakuérték rögzítése, színinformációk közlése, automatikus
FP nagy sebességű szinkron, AF-segédfény többmezős AF-módhoz, egységes vakuvezérlés
Szinkroncsatlakozó aljzat ISO 519 szinkroncsatlakozó aljzat rögzítő menettel
Fehéregyensúly
Automatikus (3 típus), automatikus természetes fény, izzólámpa, fénycső (7 típus), közvetlen
napfény, vaku, felhős, árnyék, felhasználói beállítás (legfeljebb 6 érték tárolható, célpont
fehéregyensúly-mérés élő nézetben használható), színhőmérséklet választása (2500 – 10 000
K), valamennyi beállítás finomhangolható
Sorozatkészítés típusai Expozíció, vaku, fehéregyensúly és ADL
Élő nézet módok
C (fénykép élő nézete), 1 (videó élő nézete)
Élő nézet – objektív motorja • Automatikus élességállítás (AF): egyszeri motoros AF (AF-S); állandó motoros AF (AF-F) • Kézi
élességállítás (M)
Élő nézet – AF-mező módjai Arcprioritásos AF, széles mezős AF, normál mezős AF, pontszerű AF, témakövető AF
Élő nézet – automatikus Kontrasztérzékelő AF a kép bármely területén (a fényképezőgép automatikusan választja ki az
élességállítás
élességpontot, ha az arcprioritásos AF vagy a témakövető AF van kiválasztva)
Videó – fénymérési rendszer TTL expozíciómérés a fő képérzékelő használatával
Videó – fénymérési módok Mátrix-, középre súlyozott vagy csúcsfényre súlyozott mérés
Képméret (képpontban) • 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progresszív), 25p, 24p • 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p •
és fényképezési sebesség 1280 × 720; 60p, 50p • 1920 ×1080 (lassított); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5
A tényleges fényképezési sebesség értéke 60p, 50p, 30p, 25p és 24p esetén: 59,94, 50, 29,97, 25 és 23,976
kép/mp; a képminőség választható minden méretnél, kivéve a 3840 × 2160 esetén (amikor a H a rögzített
beállítás), valamint a 1920 × 1080 lassított esetén (amikor a „normál” minőség a rögzített beállítás)

Fájlformátum
MOV, MP4
Videótömörítés
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Hangrögzítési formátum Lineáris PCM, AAC
Hangrögzítő eszköz
Beépített sztereó vagy külső mikrofon; az érzékenység beállítható
Videó – ISO érzékenység • P, S és A expozíciós módokban: automatikus ISO-érzékenységszabályozás (ISO 64 és Hi 2
(ajánlott expozícióindex) között) kijelölhető felső korláttal • M expozíciós módban: automatikus ISOérzékenységszabályozás (ISO 64 és Hi 2 között) kijelölhető felső korláttal; kézi kiválasztás (ISO
64 és 25 600 között, 1/3, 1/2 vagy 1 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 felett
Videó – Aktív D-Lighting Választható beállítások: ugyanaz, mint fénykép esetén: extra magas, magas, normál, alacsony és ki
Videó – maximális felvételi idő 29 perc 59 mp
Egyéb videóbeállítások Indexjelölés, időzített videók, elektronikus rázkódáscsökkentés
Monitor
8 cm-es, kb. 2 359 000 képpontos (XGA), dönthető, TFT, érintésérzékeny LCD 170 fokos
megtekintési szöggel, kb. 100 százalékos képfedéssel és a monitor kézi fényerővezérlésével
Visszajátszás
Teljes képes és kisképes (4, 9 vagy 72 kép) visszajátszás visszajátszászoommal,
visszajátszászoom-kivágással, videó visszajátszása, kép- és/vagy videó-diavetítés,
hisztogramkijelzés, csúcsfények, képinformációk, helyadatok kijelzése, kép értékelése és
automatikus képelforgatás
USB
SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B csatlakozó); ajánlott a beépített USB-port használata
HDMI-kimenet
C típusú HDMI csatlakozó
Audiobemenet
Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő; tápellátás támogatása)
Audiokimenet
Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő)
10 tűs távkioldó-csatlakozó Külön megvásárolható MC-30A/MC-36A vezetékes távkioldóhoz, ML-3 modulite távvezérlő
készlethez, WR-R10 (WR-A10 vezeték nélküli adapter szükséges) vagy WR-1 vezeték nélküli
távvezérlőhöz, illetve GP-1/GP-1A GPS-egységhez csatlakoztatható
Vezeték nélküli
• Szabványok: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g • Működési frekvencia: 2412–2462 MHz (1–11-es
csatorna) • Maximális kimeneti teljesítmény: 8,5 dBm (EIRP) • Hitelesítés: nyílt rendszer, WPA2PSK
Bluetooth
• Kommunikációs protokollok: Bluetooth 4.1-es verzió • Működési frekvencia: 2402–2480 MHz
(Bluetooth), 2402–2480 MHz (Bluetooth Low Energy)
Hatótávolság
Kb. 10 m, ha nincs interferencia; a hatótávolság a jelerősségtől és az esetlegesen jelen lévő
akadályoktól függően változhat
Támogatott nyelvek
Angol, arab, bengáli, bolgár, cseh, dán, finn, francia, görög, hindi, holland, indonéz, japán,
kínai (egyszerűsített és hagyományos), koreai, lengyel, magyar, maráthi, német, norvég, olasz,
orosz, perzsa, portugál (portugáliai és brazíliai), román, spanyol, svéd, szerb, tamil, telugu,
thai, török, ukrán, vietnami
Akkumulátor
Egy db EN-EL15a/EN-EL15* lítiumion-akkumulátor
Elem- és akkumulátortartó Külön megvásárolható MB-D18 multi power markolat egy db EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18*
markolat
lítiumion-akkumulátorral (külön kapható), egy db EN-EL15a/EN-EL15* lítiumionakkumulátorral vagy nyolc db AA alkáli, Ni-MH- vagy lítiumelemmel; az EN-EL18b/EN-EL18a/
EN-EL18* akkumulátorok használatához egy MH-26a/MH-26 akkumulátortöltőre és egy BL-5
akkumulátorfedélre van szükség (mindkettő külön megvásárolható)
EH-5c/EH-5b hálózati tápegység; használatához EP-5B tápcsatlakozó szükséges (külön
Hálózati tápegység
megvásárolható)
Állványmenet
1/4 hüvelyk (ISO 1222)
Méretek (sz. × ma. × mé.) Kb. 146 × 124 × 78,5 mm
Kb. 1005 g (akkumulátorral, XQD-memóriakártyával, vázsapka nélkül); kb. 915 g (csak a
Tömeg
fényképezőgépváz)
Működési környezet
Hőmérséklet: 0–40 °C; páratartalom: 85% vagy kisebb (nem lecsapódó)
Mellékelt tartozékok
EN-EL15a lítiumion-akkumulátor, MH-25a akkutöltő, DK-17F fluorbevonatú kereső szemlencse,
(országonként vagy
UC-E22 USB-kábel, HDMI-/USB-kábelkapocs, AN-DC18 szíj, BF-1B vázsapka
`

*Kevesebb kép/rövidebb videó készíthető egyetlen feltöltéssel az EN-EL18-al, mint az EN-EL18b/EN-EL18a-val, vagy az EN-EL15-el, mint az EN-EL15a-val

• Az XQD a Sony Corporation védjegye. • Az SD, az SDHC és az SDXC logó az SD-3C, LLC védjegyei. • A PictBridge
védjegy. • A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing, LLC védjegye
vagy bejegyzett védjegye. • 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 LCDmonitorokon, illetve a képernyőkön látható képek szimulációk.
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