TÖKÉLETESSÉGRE TÖREKVÉS VAGYOK

www.europe-nikon.com

• Objektív: AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR • Képminőség: JPEG finom (8 bites) • Expozíció: [M] mód, 1/60 másodperc, f/5 • Fehéregyensúly: Izzólámpa • Érzékenység: ISO 6400 • Picture Control: Általános ©Andrew Hancock

• Objektív: AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED • Képminőség: JPEG finom (8 bites) • Expozíció: [M] mód, 1/200 másodperc, f/2,2 • Fehéregyensúly: Izzólámpa • Érzékenység: ISO 6400 • Picture Control: Általános ©Andrew Hancock

• Objektív: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G • Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/100 másodperc, f/2,8 • Fehéregyensúly: Izzólámpa • Érzékenység: ISO 6400 • Picture Control: Általános ©Andrew Hancock

• Objektív: AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED • Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/400 másodperc, f/7,1 • Fehéregyensúly: Felhős • Érzékenység: ISO 100 • Picture Control: Egyenletes értékről módosítva ©Andrew Hancock

• Objektív: AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED • Képminőség: JPEG finom (8 bites) • Expozíció: [M] mód, 1/20 másodperc, f/2 • Fehéregyensúly: Automatikus 1 • Érzékenység: ISO 6400 • Picture Control: Általános ©Andrew Hancock

• Objektív: AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR • Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/1000 másodperc, f/5 • Fehéregyensúly: Közvetlen napfény • Érzékenység: ISO 1600 • Picture Control: Általános ©Andrew Hancock

Az Ön világa.
Kiapadhatatlan ihletforrás.
A szenvedélyes fényképészek és filmkészítők mindig a határaikat feszegetik.
A legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelő,
D7200 DX formátumú D-SLR készülékkel a kreativitásuk még tovább fokozható.
A készülék új AF érzékelőmoduljának segítségével még könnyebben megragadható
a téma, a megnövelt átmeneti tárolókapacitásnak köszönhetően pedig még több
sorozatfelvétel készíthető. A beépített Wi-Fi® révén a képek azonnal és egyszerűen
megoszthatók, az új EXPEED 4 képfeldolgozó rendszer pedig gondoskodik róla,
hogy a képek rossz fényviszonyok mellett is még szebbek és zajmentesebbek
legyenek. Emellett a számtalan full HD videofunkció is mindenképp említést
érdemel. NIKKOR objektívek és vakuk használatával a D7200 kisméretű, strapabíró és
sokoldalú fényképezőgéppé fejleszthető. Villámgyors képkészítés. Kreatív látásmód.
Mostantól mindennek csak a képzelet szabhat határt.
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Az Ön világa. Borotvaéles közeli képek a másodperc törtrésze alatt.
-3 Fé

Új, 51 pontos AF – jobb teljesítmény, még gyenge fényben is

100 kép

Az Ön világa. Látványos, tiszta képek, még gyenge fényben is.
100–25 600

Akár 100 képet tartalmazó sorozatfelvétel (JPEG finom/Nagy), 6 kép/mp sebességgel

Normál ISO akár 25 600 értékig, nagyszerű képminőséggel, az EXPEED 4
képfeldolgozó rendszernek köszönhetően
Az új EXPEED 4 képfeldolgozó rendszer előnyei rossz fényviszonyok között mutatkoznak meg
igazán. Speciális technológiájának köszönhetően a D7200 legmagasabb normál ISO-értéke
25 600-ra nőtt, azaz két teljes lépéssel meghaladja az elődjéét. A zajcsökkentés mellett az EXPEED 4
még viszonylag magas ISO-beállítások mellett is megőrzi a képek élességét és plasztikusságát.
A fényképészek így később is beállíthatják az optimális záridőt és elkerülhetik a téma elmosódását,
például ha mozgó témát örökítenek meg sötétedéskor. A filmesek pedig csodálatosan tiszta
felvételeket készíthetnek például az esti utcákról, külön fényforrások felszerelése nélkül.

A D7200 új, speciális Multi-CAM 3500 II automatikus
élességállítási érzékelőmodulja rendkívül pontos.
A -3 Fé (ISO 100, 20 ºC hőmérsékleten) értéket is elérő
rendkívüli érzékenység még gyenge fényviszonyok
mellett is csodás képminőséget eredményez.
Az 51 élességpont DX formátumban a képkocka nagy
részét, 1,3× kivágási módban pedig a teljes képmezőt
lefedi. A 15 kereszt típusú érzékelő középen nagyszerű
-3 Fé értéket elérő AF-érzékelés
-2 Fé értéket elérő vagy alacsonyabb AF-érzékelés
témabemérést garantál, a középső pont pedig f/8(-3 Fé felett)
kompatibilis, amellyel még telekonverterek használata
esetén is jobb az élességállítás. A gyengén megvilágított belső terektől a sporteseményeken át a
természetképekig a rendszer kiváló élességállítási teljesítménye, széles AF-képfedése és sokféle
objektívvel való kompatibilitása egyszerűvé teszi a különféle témák éles megörökítését.
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Örökítse meg egyedi módon a történéseket. Az EXPEED 4 gyors feldolgozási sebessége és a
megnövelt átmeneti tárolókapacitás eredményeként a D7200 készülékkel hosszabb sorozatfelvételek
készíthetők. A fényképezőgéppel akár 100 kép*1 készíthető 6 kép/mp*2 sebességgel JPEG finom/
Nagy képméret mellett, illetve akár 27 felvétel RAW módban. A még nagyobb sebesség érdekében
a készülék akár kb. 7 kép/mp*2 teljesítményre
képes 1,3× kivágási módban. A fényképezőgép
tükör-kiegyensúlyozó mechanizmusának
köszönhetően pedig a keresőben lévő kép még
a gyors témákat megörökítő sorozatfelvételek
készítése közben is stabil marad.

A DX képterülete

Képminőség

Az 1,3x kivágás képterülete

Megkapó képek közvetlenül a fényképezőgépből
Ha kíváncsi a D7200 valódi tudására, figyelje meg a
készüléken szerkesztett képek minőségét. Az automatikus
fehéregyensúly pontosságának és az EXPEED 4
színvisszaadásának köszönhetően a nyári égbolt kékje
szinte ragyogni fog, a portrék pedig tiszta, természetes
bőrtónussal jelennek meg, különösen a Picture Control Általános beállítása
mellett. A képek kristálytiszták és háromdimenziós hatást keltenek az
éles, kiváló minőségű NIKKOR objektíveknek és a készülék DX formátumú,
optikai aluláteresztő szűrő nélkül tervezett képérzékelője által biztosított
24,2 megapixeles felbontásnak köszönhetően.
Megjegyzés: A Nikon és az EXPEED embléma valójában nincs rányomtatva.

*1 A 16 GB-os SanDisk Extreme Pro 95 MB/mp UHS-I
SDHC kártyákon ISO 100 érték mellett tárolható képek
hozzávetőleges száma. Az átmeneti tárolókapacitás a
rögzített témától függően változik.
*2 A CIPA szabvány alapján.
Megjegyzés: Élő nézetben a maximális fényképezési sebesség
3,7 kép/mp

Átmeneti tárolókapacitás: DX (24 × 16) képterület

JPEG finom, Nagy
NEF (RAW), veszteségmentesen tömörített, 12 bites
NEF (RAW), veszteségmentesen tömörített, 14 bites

EXPEED 4

100
27
18

A bőrárnyalat már a fényképezőgépen tiszta és természetes hatású lesz.
ISO 12 800

Az égbolt kékje szinte ragyog.
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Az Ön világa. Minden ízében szabályozható részletgazdagság.
A Picture Control új, Egyenletes beállítása

Általános

Egyenletes értékről módosítva

A Nikon exkluzív képalkotó rendszere új erőre kap a D7200 készülékben.
A funkció magasabb szintre emeli a testreszabhatóságot és a kreatív
funkciók szabályozását a saját elképzeléseiket megvalósító felhasználók
számára. A készülék új Egyenletes beállítása a többihez képest több
információt őriz meg az árnyékoktól a csúcsfényekig. Az említett Picture
Control beállítás módosítása után is kisebb eséllyel keletkezik színtúltelítettség, illetve kiégés
az árnyékokban és csúcsfényekben, azaz a képek csodaszép színátmenetekkel és kontraszttal
készülnek el. Ez különösen akkor hasznos, ha ki szeretné emelni a bőrárnyalat finomságát, lágyítani
kívánja a tájképek zöldjét, vagy ha meg szeretné mutatni a virágszirmok apró részleteit. Videók
esetén az Egyenletes beállítással nyerhető adatgazdagság a színátmenetek szempontjából hasznos;
így kisebb a túltelítettség, nem lesznek túl sötétek az árnyékok, és nem égnek be a csúcsfények.

Capture NX-D: a NEF (RAW)-fájlok feldolgozásához (ingyenesen letölthető)
A Capture NX-D szoftver ideális eszköz a RAW (NEF)-adatok
feldolgozásához. Az alkalmazás tartalmazza a legfontosabb
szerkesztési funkciókat – ilyen például a fehéregyensúly
beállítása, az objektív torzításainak korrigálása, valamint az
élesítő maszkolás. Az egyszerű felületen jól láthatók az egyes
módosítások hatásai (összehasonlító nézetben), illetve rögzíthetők
a leggyakrabban használt vezérlőpanelek – így kényelmesebb használni.
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Új tisztasági paraméter és hatékonyabb szabályozás a képeken

A tisztaság értéke -5 a bőr egyenletessége érdekében

Az Ön világa. Kreatív megvilágításban.
Intelligens beépített vaku vezérlő funkcióval: kihozza a maximumot az i-TTL-ből
A D7200 készülék beépített eleme a felnyíló, 12 (m, ISO 100, 20 ºC hőmérsékleten) kulcsszámú
vaku. Az intelligens i-TTL vakuvezérlővel rendelkező vaku
épp elegendő fényt bocsát ki a csodaszép, kiegyenlített
derítővakuzáshoz, amennyiben a téma sötétebb, mint a
környezete. Vezérlő funkciójának köszönhetően akár két
(külön megvásárolható) távoli vakucsoportot is képes
A D7200 beépített vakuja akár két távoli vakucsoport
vezeték nélkül irányítani a fényképezőgépről.
vezeték nélküli irányítására is alkalmas

Kisméretű, könnyű SB-500 vaku nagy teljesítményű LED-lámpával
(külön vásárolható meg)
Az új SB-500 kompakt, könnyű vaku, amellyel számos CLS-funkció elérhető.
A vaku mindössze két darab R6/AA méretű elemmel működik. A 24 (m, ISO 100,
23 ºC) kulcsszámú vaku feje akár 90°-ban felfelé dönthető, vízszintesen pedig
180°-ban elfordítható, így a fény akár a mennyezetről vagy a falakról is
visszatükrözhető. Az újonnan felszerelt LED-lámpa (három választható
teljesítményszinttel) színhőmérséklete a napfényéhez hasonló, ezért mind
fényképezéshez, mind videofelvételek készítéséhez használható segédfényként.

SB-500

A tisztaság értéke +3 az arc kontúrjainak láttatása érdekében

Ha a fényképezőgép Picture Control alapbeállításainak használatával a
kész kép közel jár az elképzelthez, de még nem tökéletes, akkor sincs
veszve semmi. A D7200 készülék Picture Control menüjében 0,25-ös
lépésközzel* ilyenkor is módosíthat egyes paramétereket – például a
kontrasztot és a színtelítettséget. Az új tisztasági paraméterrel növelheti
vagy lágyíthatja az állóképeken látható témák tisztaságát, ez azonban nem befolyásolja a kívánt
részletgazdagságot vagy színtelítettséget. Ha még inkább testre kívánja szabni a kész képet, az
ingyenesen letölthető Picture Control Utility 2 szoftver tónusgörbéivel
és szabályozóival a legapróbb részleteket is módosíthatja, a
módosításokat pedig egy nagyobb méretű monitoron hagyhatja
jóvá. A módosított Picture Control beállítások egyéni Picture Control
beállításokként menthetők és a D7200 készülék SD-memóriakártyáján
tárolhatók. A módosított vezérlők így állóképek és videók készítése
Picture Control Utility 2
során is rendelkezésre állnak, illetve a RAW (NEF)-adatok feldolgozása
során is alkalmazhatók a Capture NX-D alkalmazásban. *A gyorsbeállításra és a szűrőeffektusokra nem vonatkozik.

Az új ViewNX-i böngészőszoftver állóképekhez és videókhoz
(ingyenesen letölthető)
A ViewNX-i alkalmazással kényelmesen megtekinthetők, illetve
más Nikon szoftverekkel együttműködve használhatók a JPEG-,
RAW- és videofájlok. Ha több közösségi oldalon is meg kívánja
osztani a képeit, a szoftver leegyszerűsíti a folyamatot.
A szoftverhez mellékelt ViewNX-Movie Editor aktiválásával pedig
egyszerűbb videoszerkesztési feladatokat is végezhet.

Kiegyenlített derítővakuzás pirkadatkor.

Stúdióminőségű megvilágítás a Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszerrel
Ha egy-két Nikon vakut is csomagol a fotóstáskájába, egyszerűen érhet el látványos megvilágítási
hatásokat. A Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszerének (CLS) köszönhetően a D7200 modellen
többféle megvilágítási funkció, így a Fejlett
vezeték nélküli megvilágítás és az automatikus
FP nagy sebességű szinkron is rendelkezésre áll.
Ezek a funkciók fényes nappal jönnek jól, amikor
gyors események rögzítésére vállalkozik, vagy ha
lágy tónusú háttér előtt szeretne megvilágítani
egy ellenfényben lévő portrétémát.
Automatikus FP nagy sebességű szinkron kis mélységélességgel.
.

Automatikus FP nagy sebességű szinkron gyors események rögzítéséhez.

Megjegyzés: Az AF-segédfény hatótávolsága a fényképezés
körülményeitől függően a vártnál rövidebb lehet.
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Az Ön világa. Más szemmel.
AF-S NIKKOR
20mm f/1.8G ED

AF-S DX Micro NIKKOR
85mm f/3.5G ED VR

Ezzel a gyors objektívvel
csodaszép elmosódó
bokeh-hatás érhető el, és
ideális a gyenge fényben
készített felvételekhez. A
legújabb optikai technológiát
tartalmazza, így minimális
színeltérés mellett nagy
felbontást és elsőrangú
pontkép-reprodukciót
biztosít. Nanokristály
bevonata csökkenti
a szellemképet és a
tükröződéseket.

A 0,286 m-es minimális
fókusztávolságú objektív
lenyűgöző élességet és
csodálatosan elmosott hátteret
biztosít közeli képek, portrék,
természetfotók és más témák
esetén. A rázkódáscsökkentés
(VR) funkció jóvoltából pedig
3,0 lépésközzel hosszabb
záridővel* fényképezhet – így
még biztosabb lesz
a kézi fotózás.

AF-S DX NIKKOR
10–24mm f/3.5–4.5G ED

AF-S NIKKOR
70–200mm f/4G ED VR

Az objektív rendkívül nagy
látószöge kiváló választás szűk
szobabelsők, építmények,
tájképek, valamint olyan témák
megörökítésére, amelyekhez
elengedhetetlen a drámai
hatású perspektíva.
A 0,24 m-es minimális
fókusztávolság és a minimális
torzítás még több kreatív feladat
elvégzésére teszi alkalmassá
az eszközt.

Ez a kompakt kialakítású, könnyű
zoomos telefotó-objektív lenyűgözően éles képminőséget és gyors
automatikus élességállítást garantál
számos fényképezési helyzetben.
Nanokristály bevonata hatékonyan
csökkenti a szellemképet és a tükröződéseket, a rázkódáscsökkentéssel (VR) pedig 4,0 lépésközzel*
hosszabb záridő választható. Az
akár 1,0 m-ről is elkészíthető közeli
képek rögzítésének
képessége szintén
az objektív előnyös
tulajdonsága.
*A CIPA szabvány alapján.

Az új AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR valóban kompakt és könnyű modell
Az AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR modell egy könnyű, rögzített gyújtótávolságú, 300 mm AF-objektív, amely monopod vagy állvány nélkül is egyszerűen használható.
Optikailag továbbfejlesztett PF (Phase Fresnel) objektívtechnológiájának*1 köszönhetően rendkívül kis méretű és könnyű, nagyszerűen csökkenti a színeltérést és tiszta,
éles képeket biztosít. Amellett, hogy az objektív NORMÁL módban, álló témák esetén 4,5 lépésközzel kisebb záridő használatával egyenértékű*2 VR-hatással rendelkezik,
Ön SPORT módra is válthat, amely a gyorsan pergő események rögzítéséhez kiváló.
*1 A fényelhajlás elvén alapuló PF-objektívek jellegzetességeiből adódóan a felvételeken (a fényképezési körülmények függvényében) kör alakú színes becsillanás jelenhet meg.
Ez a jelenség a Capture NX-D szoftver PF-becsillanás szabályozása funkciójával csökkenthető. (Kérjük, hogy a legújabb verziót töltse le és használja!)
*2 A CIPA szabvány alapján.

Objektív: AF-S NIKKOR 300 mm f/4E PF ED VR • Képminőség: JPEG finom (8 bites) • Expozíció: [M] mód, 1/8000 másodperc, f/5 • Fehéregyensúly: Automatikus 2 • Érzékenység: ISO 1250 • Picture Control: Általános ©Andrew Hancock

A hagyományos AF-S NIKKOR 300mm
f/4D IF-ED-nél kisebb és könnyebb modell
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Az Ön világa. Lassan, a sötétségből a fény felé haladva.
A készülékbe épített időzített fényképezés és lágyabb expozícióátmenetek
Ismerje meg a kreatív önkifejezés új módjait! A Nikon DX
formátumú fényképezőgépein most először a D7200
segítségével látványos időzített videók készíthetők, teljes
egészében a fényképezőgépen. A Nikon által kifejlesztett
expozíciósimítási funkciónak köszönhetően a felvételeken
semmilyen zavaró vibrálás nem tapasztalható. [A] módban
egyszerű és kényelmes feladat a hosszú felvételek rögzítése,
még a fényviszonyok jelentős változása mellett is, például napkeltekor vagy napnyugtakor a
sötétségből a világosságba (vagy fordítva) való átmenet során. Az expozíciósimítás az időzítővel
történő fényképezés során is rendelkezésre áll; így akár 9999 állókép, illetve nagy felbontású videó
készíthető, azaz ha fényképekből szeretne full HD videót készíteni, gyerekjáték pánozást vagy
zoomolást alkalmaznia.

Full HD videók számtalan fényképezési helyzetben
A D7200 modellel készített videók rendkívül rugalmasak, így a
multimédiás felhasználók minden igényét kielégítik. A D7200
modell segítségével a filmkészítők full HD minőségű videókat
készíthetnek kétféle, DX, illetve 1,3× alapú formátumban.
Utóbbi formátum esetén a távoli téma nagyobb méretben
rögzíthető, és 1080/60p sebességű, sima mozgókép készíthető.
Az EXPEED 4 képfeldolgozó rendszer kiváló képminőséget
DX alapú formátum 1,3× alapú formátum
garantál a teljes, 100–25 600 közötti ISO-tartományban – így nincs szükség további megvilágításra. Ha
pedig a színátmenetesség a cél, a Picture Control új, Egyenletes beállítása a legjobb választás, mivel
megőrzi az árnyékok és a csúcsfények részleteit, a telt árnyalatokat és színeket, azonban csökkenti a
túltelítettség kialakulásának esélyét, még a színátmenetek alkalmazása után is. A legkiválóbb minőségű
fájlok esetén is van mód a tömörítetlen videóknak közvetlenül a külső rögzítőkre történő továbbítására
egy külön megvásárolható HC-E1 HDMI-kábellel – eközben pedig Ön zavartalanul
folytathatja a fényképezőgép SD-memóriakártyájára történő videofelvételt.

Automatikus ISO-érzékenységszabályozás rögzített záridő és rekesz
melletti rögzítés esetén, [M] módban

Hifi hangminőség, hangerő-ellenőrzési
és -módosítási vezérlővel

A megfelelő videoexpozíció fenntartása nem mindig egyszerű feladat, ha a fényképezőgép
különböző fényességű területek között pánoz vagy mozog. A D7200 automatikus ISO-érzékenységszabályozási funkciójával azonban mindez gyerekjáték. Ha például a rögzített téma egy sötét
folyosóról a déli napsütésbe fut ki egyetlen snittben, az automatikus ISO-érzékenység-szabályozás
a fényátmenetnek megfelelően fenntartja a rögzített záridőnek és rekesznek megfelelő expozíciót.

A D7200 beépített sztereó mikrofonnal rendelkezik.
Az érzékenységi szint videorögzítéskor,
a fényképezőgéphez csatlakoztatott
fejhallgatón való hangellenőrzés során
szabályozható. A rögzítés témájának
függvényében a hangfrekvencia is
beállítható, a beépített mikrofon használata során pedig a szélzajcsökkentés funkció is
rendelkezésre áll. A külön megvásárolható külső ME-1 sztereó mikrofont csatlakoztatva pedig még
tisztább, működési zajoktól mentes, professzionális hangminőség érhető el.

Külön videofelvétel menü a hatékonyabb kezelés érdekében
A multimédiás felhasználók örömmel fogadják majd a D7200
új, csak videofelvételre szolgáló menüjét, amellyel egy
helyről érhetők el a leggyakrabban használt videorögzítési
beállítások. Emellett saját, az állóképektől független
beállításokat (pl. fehéregyensúly vagy Picture Control értékek)
is hozzárendelhet, így még inkább leegyszerűsödik a felvételek
készítése.

A csúcsfénykijelzés segítségével elkerülhető a csúcsfények beégése
A legjobb videominőség érdekében a D7200 modellen
egy praktikus funkció is található, amely zebramintával
jelzi a csúcsfények beégésének veszélyével fenyegető
képterületeket. A funkció a fényképezőgép “P” gombját
megnyomva érhető el; a zebraminta külső HDMI-rögzítőre
történő továbbításkor nem kerül a felvételre.

Praktikus és vízhatlan ME-W1 vezeték nélküli mikrofon vloggereknek
(külön vásárolható meg)
Ha egyszerűen szeretné rögzíteni a távol lévő téma hangját, próbálja ki az új és rendkívül praktikus
ME-W1 vezeték nélküli mikrofont. A mikrofon és a vevőegység segítségével az akár 50 méter
távolságra lévő témák hangja is tiszta monó felvételen rögzíthető; sztereó felvételek készítéséhez
csatlakoztassa a mikrofonhoz az ME-1 sztereó mikrofont. Arra is van mód, hogy a téma és a
vlogger hangjáról is készüljön felvétel – előbbiről a mikrofonnal, utóbbiról a vevőegységgel –, illetve
hogy a két egységgel kommunikálni lehessen*.
Vízhatlan kialakításának köszönhetően a két egység
az elemeknek is ellenáll.
*Ehhez kereskedelmi forgalomban kapható fej- vagy fülhallgató szükséges.

Mikrofon

Vevőegység
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Az Ön világa. Most egészen kinyílt.

Rendszerábra
KERESŐTARTOZÉKOK

(Külön megvásárolható) WR-1 és WR-R10/WR-T10 vezeték nélküli távvezérlők
a sikeres és kreatív fényképezés érdekében

Beépített Wi-Fi és NFC*1 a kommunikáció
felgyorsítása és megkönnyítése érdekében
Elkészítés után szeretné azonnal megosztani kreatív munkája
eredményét? A D7200 beépített Wi-Fi funkciójának révén
vezeték nélkül kommunikálhat a Wireless Mobile Utility*2
alkalmazással rendelkező okoseszközökkel. Emellett
ez a legelső NFC-kompatibilis Nikon D-SLR készülék;
így még egyszerűbb a vezeték nélküli kommunikáció.
Okoseszközét távoli kioldásra is használhatja
állóképek rögzítésekor. Így például a portrévagy csoportképek elkészítésének új módjait ismerheti
meg, és a fényképezőgéppel is dinamikusabb és eredetibb
beállításokat valósíthat meg.

Speciális hatások és azonnal látható kreatív eredmények
A D7200 modellen számtalan látványos, azonnal alkalmazható
vizuális effektus megtalálható. Ezek a felvétel elkészítésekor azonnal
alkalmazhatók állóképeken és videókon egyaránt.
Az eredmény: eredeti látvány, azonnal.
*A miniatűr hatású videók gyorsítva játszhatók le.
Miniatűr hatás*

Optikai kereső közel 100%-os képfedéssel a fokozottabb tisztaság és
láthatóság érdekében
A D7200 keresője világosabb képet és még élethűbb színeket ad vissza, emellett pedig
kb. 100%-os DX-formátumú képfedést biztosít. A keresőben az OEL-kijelzőelemmel
tekinthetők meg az információk a képterület alatt; az elem energiatakarékos módon
biztosít világos, nagy kontrasztú képet. A láthatóság kültéren, erős ellenfényben
sem csorbul.
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VAKUK
SB-910 vaku

DK-20C dioptriakorrekciós
szemlencsék (-5–+3 m-1)

SD-9 nagy teljesítményű
elemtartó

DK-22 keresőadapter
DG-2
keresőnagyító

SB-700 vaku
DK-21M nagyító kereső

FEJHALLGATÓ
Fejhallgató**

DR-6 derékszögű
keresőtoldalék

SB-500 vaku

DK-5 keresősapka*
DK-23 gumi szemkagyló*

MIKROFONOK
ME-W1
vezeték nélküli
mikrofon

SB-300 vaku

ME-1 sztereó
mikrofon

SU-800 vezeték nélküli
vakuvezérlő

TÁVVEZÉRLÉSI ÉS GPS-TARTOZÉKOK

A rádióhullámokkal működő WRR10/WR-T10 segítségével
kb. 20 m-ről akkor is távvezérelhető
a D7200 készülék*1, ha különböző
akadályok (fák vagy falak) választják
el őket egymástól. Egy vagy több WR-R10 egységgel felszerelt fényképezőgép
vezérlése is lehetséges (a vezérelt gépek száma korlátlan) egy WR-T10
jeladóként történő használatával. A WR-1 speciális, többfunkciós távvezérlője
ennél is szélesebb felhasználhatóságot biztosít a még nagyobb igényekkel
rendelkező felhasználók számára. Az egyik WR-1 egységet jeladóként beállítva,
egy másik WR-1 vagy WR-R10 egységet*2 pedig jelvevőként

3:30

*1 Az NFC kizárólag az Android rendszerrel kompatibilis.
*2 Ingyenesen letölthető az adott rendszernek megfelelő alkalmazásokat kínáló áruházból.
Megjegyzés: Az okoseszköztől vagy a helyzettől függően előfordulhat, hogy az NFC segítségével
nehézkes a kommunikáció. Ilyenkor inkább a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozzon.

NIKKOR OBJEKTÍVEK

• Az Aktív D-Lighting (ADL) funkció akkor is megőrzi a részleteket a csúcsfényes és az
árnyékos képterületeken, ha a motívumon látható téma mozog
• A széles dinamikatartomány (HDR) funkcióval az állóképek teltebb árnyalattal adhatók
vissza, a fényképezőgép pedig automatikusan két különböző expozíciójú felvételből készít
egyetlen képet
• A korlátlan sorozatfelvétel* funkcióval gyakorlatilag hibátlan fénycsóvás fotók születhetnek
*Korlátlan sorozatfelvétel módban (CH vagy CL), 4 mp-es vagy lassabb záridő mellett.

a

• Nagy felbontású LCD monitor testreszabható színekkel
• Magától értetődően használható “P” gomb, amelyet megnyomva közvetlenül elérhetők a
leggyakoribb funkciók
• Az EN-EL15 lítiumion-akkumulátor használatával megközelítőleg 1110 felvétel* vagy egy
kb. 80 perces videó* készíthető egyetlen feltöltéssel

D7200 készülék WR-1
távvezérlővel

D7200 készülék
WR-10 távvezérlővel

*A CIPA szabványok alapján.

• Strapabíró, 150 000 cikluson át tesztelt zárszerkezet
• Masszív váz és tömítés – megbízható por- és esővédelem
WR-T10

• Két SD-memóriakártya-nyílás a megbízható adatrögzítés érdekében
WR-1

D7200 fényképezőgéphez csatlakoztatva lehetséges a
fényképezőgép beállításainak*3 a jeladó kijelzőjén keresztüli
megtekintése, illetve módosítása. A WR-1 egységek közötti
kommunikációs hatótávolság akár 120 m*1 is lehet, és 15
csatorna áll rajtuk rendelkezésre. A fényképezőgép mellékelt
WR-1 modellel való távvezérlése mellett számtalan egyéb
professzionális szintű távvezérelt fényképezési lehetőség is
elérhető – ilyen például több fényképezőgép kioldása vagy az
időzített fényképezés. Távoli fényképezésre is van lehetőség
a WR-1 és a WR-R10/WR-T10 együttes használatával.
*1 Az 1,2 m magasságban mért hozzávetőleges hatótávolság-tartomány az időjárási
viszonyoktól és az esetlegesen jelen lévő akadályoktól függően változik.
*2 Ehhez a firmware-t a 2.00-s verzióra kell frissíteni.
*3 Meghatározott funkciók esetén.

R1C1 makrovaku-szett
vezérlővel
Stúdióvaku-egységek**

WR-R10 vezeték
nélküli távvezérlő

AS-15 szinkronizálási csatlakozóadapter

WR-T10 vezeték
nélküli távvezérlő

SB-910/700/500/300
vaku
SC-28, 29 TTL vezérlőkábel

WR-1 vezeték
nélküli távvezérlő
(jeladó)

WR-1 vezeték
nélküli távvezérlő
(jelvevő)

MC-DC2
vezetékes
távkioldó

GP-1A GPS-egység

OKOSESZKÖZÖKRE KÉSZÜLT
ALKALMAZÁSOK
Wireless Mobile Utility†

TOK

ML-L3 távvezérlő

Okoseszköz** (iOS/Android
operációs rendszer)
CF-DC3
félpuha tok

TÉVÉ- ÉS
VIDEOTARTOZÉKOK

HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK,
AKKUMULÁTOROK, ELEMEK ÉS TÖLTŐK
EN-EL15
lítiumionakkumulátor*

HC-E1 HDMI-kábel
(C típusú csatlakozó n
A típusú csatlakozó)
EP-5B
tápcsatlakozó

MB-D15 multi power
elemtartó markolat
MH-25a*/MH-25
akkutöltő

Hat darab R6/AA méretű
elem/akkumulátor**

Tévémonitor**

TARTOZÉKOK SZÁMÍTÓGÉPES
HASZNÁLATHOZ
UC-E17 USB-kábel*

HDMI-bemenetű
videofelvevő**

EH-5b hálózati
tápegység

Személyi
számítógép**

LAN-kábel**
UT-1 kommunikációs egység

EN-EL15 lítiumionakkumulátor*

WT-5A/B/C/D vezeték
nélküli jeladó

EP-5B tápcsatlakozó

SD-memóriakártya**

Nyomtató**
PC-kártyaadapter**
SD-memóriakártya-olvasó**

FTP-kiszolgáló**
EH-5b hálózati tápegység

†Az egyes okoseszközökre alkalmazásokat kínáló áruházakból tölthető le. ††A Nikon webhelyéről tölthető le (ingyenesen).
*Mellékelt tartozék **Nem Nikon-termékek

ViewNX-i††
Capture NX-D††
Camera Control Pro 2
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A Nikon D7200 D-SLR fényképezőgép műszaki adatai
Fényképezőgép típusa
Objektív rögzítése
Tényleges látószög

Digitális tükörreflexes fényképezőgép
Nikon F-bajonett (AF-csatlakozóval és -érintkezőkkel)
Nikon DX-formátum; a gyújtótávolság 35 mm-es [135]
formátumban kifejezve az FX-formátumú látószöget kínáló
objektívek gyújtótávolsága kb. 1,5-szeresének felel meg
Tényleges pixelszám
24,2 millió
Képérzékelő
23,5 × 15,6 mm-es CMOS-érzékelő
Teljes pixelszám
24,72 millió
Porcsökkentő rendszer Képérzékelő tisztítása, porszemcse-eltávolítási
referenciaadatok (Capture NX-D szoftver szükséges)
Képméret (képpontban) • DX (24 × 16) képterület: 6000 × 4000 [nagy], 4496 × 3000
[közepes], 2992 × 2000 [kicsi] • 1,3× (18 × 12) képterület:
4800 × 3200 [nagy], 3600 × 2400 [közepes], 2400 × 1600
[kicsi] • DX képterületű (24 × 16), az élő nézet kapcsolót
1 állásba forgatva készített fényképek: 6000 × 3368 [nagy],
4496 × 2528 [közepes], 2992 × 1680 [kicsi] • 1,3x képterületű
(18 × 12), az élő nézet kapcsolót 1 állásba forgatva készített
fényképek: 4800 × 2696 [nagy], 3600 × 2024 [közepes],
2400 × 1344 [kicsi]
Fájlformátum
• NEF (RAW): 12 vagy 14 bites, veszteségmentesen tömörített
vagy tömörített
• JPEG: a JPEG alapszabvánnyal kompatibilis – beállítások és
tömörítési arányok: finom (kb. 1:4), normál (kb. 1:8) és alap
(kb. 1:16) (Fájlméret elsődlegessége); optimális minőségű
tömörítési mód választható
• NEF (RAW) + JPEG: egyazon kép NEF (RAW) és JPEG
formátumban is rögzítésre kerül
Picture Control rendszer Általános, Semleges, Élénk, Monokróm, Portré és Tájkép;
Egyenletes; a beállítások módosíthatók, az egyéni Picture
Control beállítások menthetők
Adattároló
SD- (Secure Digital), illetve UHS-I-kompatibilis SDHC- és
SDXC-memóriakártyák
Két kártyanyílás
A 2. foglalat háromféle felhasználási módja: 1) „túlcsordulás”,
2) biztonsági másolat, 3) különböző formátumú képek külön
kártyán történő mentése a NEF+JPEG funkció használatakor;
a képek az egyik kártyáról a másikra másolhatók
Fájlrendszer
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Kereső
Fix betekintési távolságú, pentaprizmás, tükörreflexes kereső
Képfedés
• DX (24 × 16) képterület: kb. 100% vízszintesen és
100% függőlegesen • 1,3× (18 × 12) képterület: kb. 97%
vízszintesen és 97% függőlegesen
Nagyítás
Kb. 0,94-szeres (50 mm f/1,4-es objektív a végtelenre állítva;
–1,0 m-1)
Betekintési távolság
19,5 mm (–1,0 m-1; a keresőlencse felületének közepétől mért
távolság)
Dioptriaszabályzás
-2 és +1 m-1 között
Mattüveg
AF mezőkeretekkel ellátott, B típusú BriteView Clear Matte
Mark II mattüveg (a kompozíciós rács megjeleníthető)
Tükör
Gyors visszatérésű
Mélységélesség-előnézet A Pv gomb megnyomásakor az objektív rekesze beugrik
a felhasználó által (A és M expozíciós módban), illetve a
fényképezőgép által (a többi expozíciós módban) kiválasztott
értékre
Objektívrekesz
Elektronikusan vezérelt, azonnali visszaállású
Kompatibilis objektívek Kompatibilis valamennyi AF NIKKOR objektívvel, ideértve a
G, E és D típusú objektíveket (a PC objektívekre bizonyos
korlátozások vonatkoznak), a DX objektíveket, az AI-P NIKKOR
objektíveket és a nem CPU AI típusú objektíveket (csak [A ] és
[M] módban); IX-NIKKOR, F3AF és nem AI típusú objektívek
nem használhatók
Az elektronikus távolságmérő az f/5,6 vagy nagyobb maximális
rekeszű objektívek esetén használható (az elektronikus
távolságmérő támogatja az f/8 vagy nagyobb maximális
rekeszű objektívek középső élességpontos rendszerét)

Zár típusa
Záridő

Elektronikus vezérlésű, függőleges lefutású, fókuszsíkban lévő zár
1/8000–30 mp, 1/3 vagy 1/2 Fé lépésközökkel, hosszú
expozíció, időzített, X250
Vakuszinkron sebessége X=1/250 mp; 1/320 mp vagy hosszabb záridővel tud
szinkronizálni (a vaku hatótávolsága lecsökken az 1/320 és
1/250 mp közötti záridőtartományban)
Kioldási módok
S (egyképes), Cl (lassú sorozatfelvétel), Ch (gyors
sorozatfelvétel), Q (halk zárkioldás), E (önkioldó),
Mup (tükörfelcsapás)
Hozzávetőleges
• DX (24 × 16) képterületű JPEG- és 12 bites NEF (RAW)-képek:
képtovábbítási sebesség Cl 1–6 kép/mp, Ch 6 kép/mp
• 1,3× (18 × 12) képterületű JPEG- és 12 bites NEF (RAW)
-képek: Cl 1–6 kép/mp, Ch 7 kép/mp
• DX (24 × 16) képterületű, 14 bites NEF (RAW)
-képek: Cl 1–5 kép/mp, Ch 5 kép/mp
• 1,3× (18 x 12) képterü-letű, 14 bites NEF (RAW)-képek:
Cl 1–6 kép/mp, Ch 6 kép/mp
Élő nézetben a maximális fényképezési sebesség 3,7 kép/mp

Önkioldó
Távvezérlő módok
(ML-L3)
Fénymérés
Fénymérési eljárás

Fénymérési tartomány
(ISO 100 egyenérték,
f/1.4 objektív, 20 °C)
Fénymérő csatolása
Expozíciós módok

2, 5, 10, 20 mp; 1 és 9 expozíció között, 0,5, 1, 2 vagy
3 másodperces időközökben
Késleltetett távkioldás, Gyors reagálású távkioldás, Távoli
tükörfelcsapás
TTL fénymérési rendszer 2016 képpontos RGB-érzékelő
használatával
• Mátrix: 3D színes mátrixmérés II (G, E és D típusú objektívek
használata esetén); színes mátrixmérés II (CPU objektívek
használata esetén); színes mátrixmérés nem CPU típusú
objektíveknél abban az esetben, ha a felhasználó megadja az
objektív adatait
• Középre súlyozott: kb. 75%-os súlyt kap a kép középpontjában
lévő, 8 mm átmérőjű kör; a kör átmérője 6, 10 vagy 13 mm-re
módosítható, a súlyozás a teljes kép átlagán is alapulhat (nem
CPU típusú objektívek esetén a gép 8 mm-es kört használ)
• Célpont: kb. 3,5 mm átmérőjű körben (a képkocka kb. 2,5%-a)
mér az aktív élességpont (nem CPU típusú objektívek
használata esetén a középső élességpont) körül
• Mátrixmérés vagy középre súlyozott fénymérés: 0–20 Fé
• Célpont-fénymérés: 2–20 Fé

Kombinált CPU és AI
Automatikus módok (i automatikus; j vaku nélküli
automatikus); motívumprogram módok (k portré;
l landscape; p gyermek; m sport; n közeli; o éjszakai
portré; r éjszakai tájkép; s összejövetel/beltéri; t tengerpart/
hó; u naplemente; v alkonyat/hajnal; w háziállatportré;
x gyertyafény; y virág; z őszi színek; 0 étel); speciális
hatások módok (% éjszakai; g színes vázlat; i miniatűr
hatás; u kiválasztott szín; 1 sziluett; 2 fényes; 3 sötét);
programozott automatikus rugalmas programmal (P);
záridő-előválasztásos automatikus (S); rekesz-előválasztásos
automatikus (A); kézi (M); U1 (1-es felhasználói beállítás);
U2 (2-es felhasználói beállítás)
Expozíciókompenzáció -5–+5 Fé mértékben, 1/3 Fé vagy 1/2 Fé lépésközzel
módosítható P, S, A, M, motívumprogram és % módban
Expozíció rögzítése
A mért fényérték az A AE-L/AF-L gomb lenyomásával rögzíthető
ISO-érzékenység
ISO 100–25 600 1/3 vagy 1/2 Fé lépésekben, P, S, A és M
(ajánlott expozícióindex) módban, valamint további beállítások kb. 1 és 2 Fé (ISO
102 400 egyenérték, csak monokróm) értékkel ISO 25 600
fölött; ISO-érzékenység automatikus szabályozása használható
Aktív D-Lighting
Automatikus, Extra magas, Magas, Normál, Alacsony, Ki
Automatikus
Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II automatikus élességállítási
élességállítás
érzékelőmodul TTL fázisérzékeléssel, finomhangolással,
51 élességponttal (köztük 15 kereszt típusú érzékelő, illetve
egy érzékelővel támogatott f/8), valamint AF-segédfénnyel
(hatótávolság: kb. 0,5 és 3 m között)

AF-érzékelési tartomány -3 és +19 Fé között (ISO 100, 20 ºC)
Objektívmotor
• Automatikus élességállítás (AF): Egyszeri motoros AF
(AF-S), Folyamatos motoros AF (AF-C), Automatikus AF-S/AF-C
választás (AF-A); a prediktív élességkövetés automatikusan
aktiválódik a téma helyzetétől függően
• Kézi élességállítás (M): az elektronikus távolságmérő
használható
Élességpont
51 vagy 11 élességpont közül választható
AF-mező módok
Egypontos AF; 9, 21 vagy 51 pontos dinamikus AF mező;
3D-s követés; automatikus AF mező
Élességrögzítés
Az élesség a kioldógombot félig lenyomva (egyszeri motoros
AF) vagy az A AE-L/AF-L gomb megnyomásával rögzíthető
Beépített vaku
i, k, p, n, o, s, w, g : Automatikus vakuzás
automatikus felnyílással. P, S, A, M, 0 : Kézi felnyitás a vaku
kioldógombjával
Kulcsszám
Kb. 12, kézi vakuzásnál 12 (méter, ISO 100, 20 °C)
Vakuvezérlés
TTL: 2016 (RGB) képpontos érzékelő segítségével
megvalósított i-TTL vakuvezérlés érhető el beépített vaku
esetén; digitális SLR fényképezőgéppel működő i-TTL
kiegyenlített derítővakuzás mátrixmérés, középre súlyozott
mérés és csúcsfényre súlyozott mérés esetén, illetve digitális
SLR fényképezőgéppel működő általános i-TTL derítővakuzás
célpont-fénymérés esetén
Vaku módok
Automatikus, automatikus vörösszemhatás-csökkentéssel,
automatikus hosszú záridejű szinkron, automatikus
hosszú záridejű szinkron vörösszemhatás-csökkentéssel,
derítővakuzás; vörösszemhatás-csökkentés, hosszú
záridős szinkron, hosszú záridős szinkron vörösszemhatáscsökkentéssel, hosszú záridős szinkron a hátsó redőnyre,
szinkron a hátsó redőnyre, ki; automatikus FP nagy sebességű
szinkron támogatása
Vakukompenzáció
-3 és +1 Fé között, 1/3 vagy 1/2 Fé lépésközzel
Vaku készenléti
A beépített vaku vagy külső vaku teljes töltöttsége esetén
jelzőfénye
világít; teljes vakuteljesítménnyel végzett villantás után villog
Vakupapucs
ISO 518 vakupapucs szinkron- és adatcsatlakozókkal és
biztonsági retesszel
Nikon Kreatív Megvilágítási Nikon CLS-támogatás, elérhető vezérlő mód
Rendszer (CLS)
Szinkroncsatlakozó
AS-15 szinkronizálási csatlakozóadapter (külön szerezhető be)
Fehéregyensúly
Automatikus (2 beállítás), izzólámpa, fénycső (7 beállítás),
közvetlen napfény, vaku, felhős, árnyék, felhasználói beállítás
(legfeljebb 6 érték tárolható, célpont fehéregyensúly-mérése
élő nézetben), színhőmérséklet beállítása (2500 és 10 000 K
között), valamennyi beállítás finomhangolható
Sorozatkészítés típusai Expozíció, vaku, fehéregyensúly, illetve ADL
Élő nézet módok
C (fénykép élő nézet),1 (videó élő nézet)
Élő nézet objektívmotorja • Automatikus élességállítás (AF): Egyszeri motoros AF (AF-S);
Állandó motoros AF (AF-F) • Kézi élességállítás (M)
AF-mező módok
Arcprioritásos AF, Széles mezős AF, Normál mezős AF,
Témakövető AF
Automatikus
Kontrasztérzékelő AF a kép bármely területén (a fényképezőgép
élességállítás
automatikusan választja ki az élességállítás pontját, ha az
Arcprioritásos AF vagy a Témakövető AF van kiválasztva)
Video-fénymérés
TTL fénymérési rendszer a fő képérzékelő használatával
Video-fénymérési eljárás Mátrix vagy középre súlyozott
Képméret (képpontban) • 1920 × 1080; 60p (progresszív), 50p, 30p, 25p, 24p
és képkockasebesség • 1280 × 720; 60p, 50p
A tényleges képkockasebesség értéke a 60p, az 50p, a 30p, a 25p
és a 24p beállításnál sorrendben: 59,94, 50, 29,97, 25 és 23,976 kép/
mp; az összes beállítás a H jelölésű magas és a normál képminőség
esetén is kiválasztható 1920 × 1080; a 60p és 50p csak akkor áll
rendelkezésre, ha a Videofelvétel menüben a Képterület beállítás
értéke 1,3× (18 × 12)
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Videotömörítés
Hangrögzítési formátum
Hangrögzítő eszköz
Felvételek max. hossza

H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lineáris PCM
Beépített vagy külső sztereó mikrofon, az érzékenység beállítható
29 perc 59 másodperc (10 vagy 20 perc, amely a képmérettől,
a képkockasebességtől és a videominőség beállításaitól függ)
Egyéb videobeállítások Indexjelölés, időzített fényképezés
Monitor
8 cm-es, kb. 1 229 000 képpontos (VGA; 640 × 480 × 4 =
1 228 800 képpont), kb. 170° megtekintési szögű, kb. 100%os képfedésű TFT-monitor fényerősség-beállítással
Visszajátszás
Teljes képes és kisképes (4, 9 vagy 72 kiskép, illetve
naptár nézet) visszajátszás visszajátszás zoommal,
videó visszajátszása, fénykép és/vagy videó diavetítés,
hisztogramkijelzés, csúcsfények, képinformáció, helyadatok
kijelzése és automatikus képelforgatás
USB
Hi-Speed USB; a beépített USB-port használata ajánlott
HDMI-kimenet
C típusú HDMI-csatlakozó
Tartozék csatlakozó
Vezeték nélküli távvezérlők: WR-1 és WR-R10, vezetékes
távkioldó: MC-DC2, GPS-egységek: GP-1/GP-1A (mind külön
vásárolható meg)
Hangbemenet
Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő, tápellátás
támogatása)
Hangkimenet
Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő)
Vezeték nélküli szabvány IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Működési frekvencia
2412–2462 MHz (1–11-es csatorna)
Tartomány (látómező)
Kb. 30 m (interferencia nélkül; a tartomány a jelerősségtől és
az esetlegesen jelen lévő akadályoktól függően változik)
Frissítési gyakoriság
54 Mb/s; az IEEE szabvány szerint megadott maximális logikai
adatátviteli sebesség; a tényleges sebesség eltérő lehet
Hitelesítés
Nyílt rendszer, WPA2-PSK
Vezeték nélküli beállítás WPS támogatása
Elérési protokollok
Infrastruktúra
NFC-művelet
NFC Forum által definiált 3. típusú címke
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 darab EN-EL15 lítiumion-akkumulátor
Elemtartó markolat
Külön megvásárolható MB-D15 multi power elemtartó
markolat egy darab EN-EL15 lítiumion-akkumulátorral vagy hat
darab R6/AA méretű alkáli, Ni-MH- vagy lítiumelemmel/akkuval
Hálózati tápegység
EH-5b hálózati tápegység; használatához EP-5B tápcsatlakozó
szükséges (külön vásárolható meg)
Állványmenet
1/4 hüvelyk (ISO 1222)
Méret (Sz × Ma × Mé) Kb. 135,5 × 106,5 × 76 mm
Tömeg
Kb. 765 g (akkumulátorral, memóriakártyával, de vázsapka
nélkül); kb. 675 g (csak a váz)
Működési környezet
Hőmérséklet: 0–40 °C; páratartalom: 85% vagy kevesebb
(nem lecsapódó)
Mellékelt tartozékok
EN-EL15 lítiumion-akkumulátor, MH-25a akkutöltő,
(országonként vagy
UC-E17 USB-kábel, AN-DC1 BK szíj, BF-1B vázsapka, DK-5
régiónként különbözhetnek) keresősapka, DK-23 gumi szemkagyló
• Az SD, az SDHC és az SDXC logó az SD-3C, LLC védjegyei.
• A PictBridge védjegy.
• A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing,
LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• Az Android a Google Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• A Wi-Fi® és a Wi-Fi embléma a Wi-Fi Alliance® védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• Az N-Mark az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
• Az IOS a Cisco Systems, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban; használata engedélyhez kötött.
• A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye
• Más termékek és márkanevek a gyártó vállalataik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
• Az ebben az anyagban a keresőkben, az LCD monitorokon, illetve a képernyőkön
látható képek szimulációk.
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