TOTAL DIGITAL
IMAGING SYSTEM

Όλες οι λεπτομέρειες και η δραματικότητα
Σε ατμοσφαιρικές σκηνές, η φωτογράφιση με φλας αναδεικνύει την
ομορφιά της στιγμής. Η χρήση ραδιοεπικοινωνίας επιτρέπει να στήνονται
εύκολα ακόμη και οι πιο πολύπλοκες διατάξεις φωτισμού, δίνοντας τον
κεντρικό ρόλο στη δημιουργικότητα.
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Ελέγξτε το φωτισμό.
Διευρύνετε τις δυνατότητές σας.
Οι φωτογράφοι ουσιαστικά
εργάζονται με το φως. Ελέγξτε
το φως και αλλάξτε τα πάντα.
Οι μουντές σκηνές αποκτούν
αμέσως ένταση. Μια φαινομενικά
συνηθισμένη στιγμή γίνεται
αξέχαστη. Για τους φωτογράφους,
η εργασία με φλας είναι μια
εμπειρία χωρίς περιορισμούς. Τους
επιτρέπει να εκμεταλλεύονται
στο έπακρο την κάθε σκηνή
που έχουν μπροστά τους και να παρακάμπτουν ή ακόμη
και να επαναπροσδιορίζουν τους κανόνες. Με μερικά φλας
Nikon Speedlight στον εξοπλισμό σας, εξασφαλίζετε μεγάλες
δημιουργικές επιλογές, σε κάθε λήψη σας. Εξαιρετικά φορητά
και προσαρμοστικά: τα φλας Speedlight σάς επιτρέπουν να
σχεδιάζετε εύκολα δημιουργικές διατάξεις φωτισμού από
πολλές γωνίες. Αυτό οφείλεται στην ισχύ και την ευελιξία του
προηγμένου συστήματος δημιουργικού φωτισμού (Creative
Lighting System (CLS)) της Nikon, το οποίο παρέχει μέτρηση
φωτισμού φλας εξαιρετικής ακρίβειας σε συνδυασμό με τη
δυνατότητα ασύρματου ελέγχου διαφόρων φλας Speedlight.
Και μόλις βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο. Το νέο φλας

Καθώς η φωτογραφική μηχανή εκτελεί
πανοραμική λήψη με χρήση μικρής
ταχύτητας κλείστρου, το φόντο των
φθινοπωρινών φύλλων που λούζει το φως
της αυγής μετατρέπεται σε μια πλούσια
ταπετσαρία κορεσμένων χρωμάτων. Το
ποδηλατικό μονοπάτι παραμένει στη σκιά,
αλλά δύο απομακρυσμένα φλας Speedlight
φωτίζουν τους ποδηλάτες, καθώς περνούν.
Η χρήση ραδιοεπικοινωνίας εξασφαλίζει
αξιόπιστη ασύρματη απόδοση, ακόμη και
μέσα στην πυκνή βλάστηση.

Speedlight SB-5000
σηματοδοτεί την έναρξη
μιας εντυπωσιακής νέας
φάσης για το σύστημα
CLS και τη φωτογράφιση
με φλας γενικότερα. Για
πρώτη φορά, ο έλεγχος
των φλας Speedlight γίνεται
πλέον μέσω ραδιοκυμάτων,
εξασφαλίζοντας αξιόπιστη
επικοινωνία σε πολύ
μεγαλύτερες αποστάσεις (έως 30 m), και χωρίς να σας
προβληματίζουν πλέον τα φυσικά εμπόδια. Με ισχύ που
δίνει τη δυνατότητα ελέγχου έως και 6 ομάδων από φλας
Speedlight ταυτόχρονα, πραγματοποιούνται πλέον ακόμη και
οι πιο φιλόδοξοι σχεδιασμοί φωτισμού. Επιπλέον, η ενισχυμένη
ταχύτητα ακρίβειας συγχρονισμού και η γρηγορότερη
ετοιμότητα φλας σάς επιτρέπουν να αποτυπώνετε τα
γρήγορα κινούμενα θέματα γρηγορότερα από ποτέ άλλοτε.
Η φωτογράφιση με φλας έχει τη δύναμη να μεταμορφώνει
τις εικόνες. Παράλληλα, χάρη στο βελτιωμένο προηγμένο
σύστημα δημιουργικού φωτισμού (Creative Lighting System
(CLS)) της Nikon, η φαντασία σας δεν έχει πλέον περιορισμούς.

Ένα ζευγάρι στερεωμένων φλας Speedlight
λειτουργεί ως βασικό φως στη χορεύτρια,
καθώς πρόσθετες μονάδες
φλας τοποθετημένες μπροστά και πίσω,
φωτίζουν τα φύλλα πίσω της. Χάρη στη
ραδιοεπικοινωνία, δεν υπάρχουν θέματα
οπτικής επαφής. Ο ακριβής συγχρονισμός
υψηλής ταχύτητας παγώνει τη δράση,
ενώ σε υψηλές τιμές ISO μπορείτε να
αποτυπώσετε κάθε πτυχή των αιθέριων
σκηνών.

Ο φωτογράφος πραγματοποιεί τη λήψη από
το ρυμουλκό, ενώ πέντε φλας Speedlight σε
μια βοηθητική βάρκα, συνδυάζονται για να
χτυπήσουν με συγκεντρωμένο, δυνατό φως
τον αθλητή. Η άμεση επικοινωνία σε μεγάλες
αποστάσεις έχει κρίσιμη σημασία για να
πετύχει αυτή η λήψη. Καθώς το διαθέσιμο
φυσικό φως μειώνεται, οι γρηγορότεροι
χρόνοι ετοιμότητας φλας είναι επίσης
εξαιρετικά χρήσιμοι.

Κορυφαία δράση
Τα απαιτητικά, γρήγορα κινούμενα θέματα δεν πτοούν τα φλας
Speedlight. Ακόμη και κατά τη λήψη στιγμών δράσης που διαρκούν
μερικά δέκατα του δευτερολέπτου από μακρινές αποστάσεις, ο
εξοπλισμός σας πλέον συμβαδίζει με τις φιλοδοξίες σας.
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Μεγαλύτερη ευελιξία ελέγχου φωτισμού με διάφορες προηγμένες λειτουργίες
Το προηγμένο σύστημα δημιουργικού φωτισμού (Creative Lighting System (CLS)) Nikon είναι ένα σύστημα φλας που έχει αναπτύξει η Nikon, στο
οποίο χρησιμοποιείται βελτιστοποιημένη επικοινωνία δεδομένων μεταξύ των φλας Speedlight και των φωτογραφικών μηχανών. Μια σειρά από
προηγμένες λειτουργίες που επιτυγχάνονται με συνδυασμό φλας Speedlight και φωτογραφικών μηχανών με συμβατότητα CLS*, επεκτείνουν
σημαντικά τις δυνατότητες της φωτογράφισης με φλας. Το CLS περιλαμβάνει διάφορες ευέλικτες λειτουργίες, όπως περιγράφεται παρακάτω.
(Οι διαθέσιμες λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με το συνδυασμό χρήσης φλας Speedlight και φωτογραφικών μηχανών.)

Αυτόματος
συγχρονισμός
υψηλής
ταχύτητας FP

Επικοινωνία
πληροφοριών
χρώματος φλας
[Φλας]
[Λυχνία LED]

Βοηθητικός
φωτισμός AF για
την αυτόματη
εστίαση
πολλαπλών
σημείων

Έλεγχος
φλας i-TTL
[Εξισορροπημένος
συμπληρωματικός
φωτισμός φλας i-TTL]
[Τυπικός έλεγχος
φλας i-TTL]

Σύστημα
δημιουργικού
φωτισμού Nikon
(Creative Lighting
System - CLS)

Λειτουργίες που υποστηρίζουν
τις λειτουργίες της φωτογραφικής
μηχανής κατά τις
φωτογραφίσεις με φλας

Λειτουργίες για τη συνδυαστική
χρήση φωτογραφικών μηχανών, φλας
Speedlight κα υπολογιστών

[Με χειρισμό μέσω
ραδιοσυχνότητας]
[Με χειρισμό μέσω οπτικής
επικοινωνίας]

Φωτισμός πιλότου

Κλείδωμα FV
(τιμή φλας)

* Φωτογραφικές μηχανές με συμβατότητα CLS:
φωτογραφικές μηχανές mirrorless με φορμά FX
της Nikon, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές SLR
με φορμά FX/φορμά DX της Nikon (εκτός από τη
σειρά D1 και την D100), F6.
• Ανατρέξτε στη σελίδα 8-9 για τις διαθέσιμες λειτουργίες με
συνδυασμό φλας Speedlight και φωτογραφικών μηχανών.

Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος δημιουργικού φωτισμού Nikon (Creative Lighting System)
Έλεγχος φλας i-TTL
Ο αισθητήρας της φωτογραφικής μηχανής μετρά το φως που αντανακλάται από τα
θέματα με δοκιμαστικά πρόωρα φλας πριν από το κύριο φλας και, στη συνέχεια,
αναλύει τις πληροφορίες και προσαρμόζει την έξοδο του φλας. Ο αριθμός των
δοκιμαστικών πυροδοτήσεων πρόωρου φλας και η έντασή τους προσαρμόζονται
για μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης του φλας. Όταν έχει συνδεθεί ένας φακός τύπου
G-/D-/E, εφαρμόζονται οι πληροφορίες απόστασης από τα θέματα για να
προσδιοριστεί ο κατάλληλος φωτισμός φλας.
• Εξισορροπημένος συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL: εξισορροπεί τη
φωτεινότητα των κύριων θεμάτων και του φόντου για να βελτιστοποιεί το
φωτισμό φλας. Τα κύρια θέματα έχουν σωστή έκθεση με τη φυσική
φωτεινότητά τους, κόντρα σε φόντο με περιβάλλοντα φωτισμό.
• Τυπικός έλεγχος φλας i-TTL: ρυθμίζει το φωτισμό φλας για να χρησιμοποιείται η
κατάλληλη ποσότητα φωτός στα κύρια θέματα. Ιδανικός για να δίνεται έμφαση
στα κύρια θέματα.

Προηγμένος ασύρματος φωτισμός
Είναι δυνατή η φωτογράφιση ασύρματα με πολλά φλας με τη χρήση πολλών
φλας Speedlight. Οι θέσεις και οι ρυθμίσεις φλας των φλας Speedlight μπορούν
να ρυθμιστούν για να υποστηρίζουν διάφορες επιλογές φωτισμού. Υπάρχουν δύο
συστήματα ελέγχου: με χειρισμό μέσω ραδιοσυχνότητας και με χειρισμό μέσω
οπτικής επικοινωνίας.
• Με χειρισμό μέσω ραδιοσυχνότητας: με τη σύνδεση του ασύρματου
τηλεχειριστηρίου WR-R10 με μια συμβατή φωτογραφική μηχανή (Z 7, Z 6, D5,
D850, D500, D7500), έχετε την επιλογή ελέγχου των απομακρυσμένων φλας
Speedlight (SB-5000 μόνο) μέσω ραδιοσυχνοτήτων. (για τις D5, D850 και D500
απαιτείται ο προσαρμογέας ασύρματου τηλεχειριστηρίου WR-A10.)
• Με χειρισμό μέσω οπτικής επικοινωνίας: τα φλας Speedlight μπορούν να
ελέγχονται μέσω πυροδότησης από κύριο φλας.
6

Φωτισμός πιλότου
Γίνεται συνεχής πυροδότηση μικρής ποσότητας
φωτισμού, ώστε να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία του
φωτισμού πριν από τη λήψη.

Κλείδωμα FV (τιμή φλας)
Βασίζεται στην κατάλληλη ποσότητα φωτισμού που
προσδιορίζεται βάσει των δοκιμαστικών πυροδοτήσεων
πρόωρου φλας και ρυθμίζει αυτόματα την ένταση του φλας,
ακόμη κι όταν έχετε αλλάξει τη σύνθεση, έχετε κάνει zoom ή
έχετε αλλάξει το διάφραγμα για να εξασφαλίσετε την κατάλληλη
έκθεση. Η συγκεκριμένη ρύθμιση της έντασης φωτισμού δίνει
τη δυνατότητα φωτογραφίσεων με σταθερή έκθεση.

Επικοινωνία πληροφοριών
χρώματος φλας
Όταν η ισορροπία λευκού της φωτογραφικής μηχανής
έχει οριστεί σε Αυτόματη ή Φλας, επιλέγει αυτόματα μια
κατάλληλη ισορροπία λευκού ανάλογα με τις συνθήκες
φωτισμού του φλας ή της λυχνίας LED του φλας SB-500.
• Φλας: μεταδίδονται στη φωτογραφική μηχανή
πληροφορίες για τη θερμοκρασία χρωμάτων και τα
χρωματικά φίλτρα.
• Λυχνία LED: Μεταδίδονται στη φωτογραφική μηχανή
πληροφορίες θερμοκρασίας χρωμάτων από τη λυχνία
LED του φλας SB-500.

Ο συνδυασμός φωτογραφικών μηχανών με συμβατότητα CLS και φλας Speedlight δίνει τη δυνατότητα ασύρματης φωτογράφισης με πολλά φλας όπου ελέγχεται κάθε
ομάδα με κύριες και απομακρυσμένες μονάδες φλας. Υπάρχουν δύο συστήματα ελέγχου: με χειρισμό μέσω ραδιοσυχνότητας και με χειρισμό μέσω οπτικής επικοινωνίας.
Απομακρυσμένο φλας
ομάδας F (SB-5000)

Αυτόματος συγχρονισμός υψηλής
ταχύτητας FP
Για τον έλεγχο φλας i-TTL και τον χειροκίνητο έλεγχο
φλας, είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα φωτογράφισης
με φλας όπου χρησιμοποιείται ταχύτητα κλείστρου
μεγαλύτερη από την ίδια την ταχύτητα συγχρονισμού της
φωτογραφικής μηχανής. Αυτή η λειτουργία
ενεργοποιείται αυτόματα όταν η ταχύτητα κλείστρου
υπερβαίνει την κανονική ταχύτητα συγχρονισμού φλας.

Απομακρυσμένο φλας
ομάδας E (SB-5000)

Απομακρυσμένο φλας
ομάδας C (SB-5000)

Προηγμένος
ασύρματος φωτισμός

Λειτουργίες που σχετίζονται με τον
έλεγχο φλας και την πυροδότηση

Ενιαίος έλεγχος
φλας

Δημιουργική φωτογράφιση με πολλά φλας με τον Προηγμένο ασύρματο φωτισμό

Απομακρυσμένο φλας
ομάδας C

Περίπου 10 m
ή λιγότερο
Περίπου
30 m ή λιγότερο

Απομακρυσμένο
φλας ομάδας B
(SB-5000)

Περίπου 7 m
ή λιγότερο

Απομακρυσμένο
φλας ομάδας B

Φωτογραφική μηχανή
+
Εντολέας
Απομακρυσμένο (WR-R10+WR-A10)
+
φλας ομάδας A
Κύριο φλας (SB-5000)
(SB-5000)

Απομακρυσμένο φλας ομάδας D
(SB-5000)
Περίπου 30 m ή λιγότερο
Απομακρυσμένο φλας
ομάδας A

Προηγμένος ασύρματος φωτισμός με χειρισμό μέσω ραδιοσυχνότητας
Εφόσον το ασύρματο τηλεχειριστήριο WR-R10 έχει συνδεθεί στη φωτογραφική
μηχανή (Z 7, Z 6, D5, D850, D500, D7500) ως εντολέας, είναι διαθέσιμος και
ο προηγμένος ασύρματος φωτισμός με χειρισμό μέσω ραδιοσυχνότητας. Τα
απομακρυσμένα φλας εντοπίζονται με μεγαλύτερη ευελιξία από ό,τι στα συστήματα
με χειρισμό μέσω οπτικής επικοινωνίας, ακόμη κι όταν δεν υπάρχει οπτική επαφή
μαζί τους, δηλαδή όταν βρίσκονται πίσω από εμπόδια ή υπάρχει έντονος φωτισμός
περιβάλλοντος.
• για τη χρήση του WR-R10 με τις D5, D850 και D500 απαιτείται ο προσαρμογέας ασύρματου
τηλεχειριστηρίου WR-A10.
• Μόνο τα SB-5000 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως απομακρυσμένα φλας.
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως έξι ομάδες (A-F) με 18 μονάδες ως απομακρυσμένες μονάδες φλας.
• Είναι δυνατή επίσης η φωτογράφιση ασύρματα με πολλά φλας χωρίς τη χρήση κυρίου φλας.

Προηγμένος ασύρματος φωτισμός με χειρισμό μέσω οπτικής επικοινωνίας
Η δυνατότητα ασύρματης φωτογράφισης με πολλά φλας με χειρισμό
μέσω οπτικής επικοινωνίας διατίθεται με τις φωτογραφικές μηχανές και τα
φλας Speedlight με συμβατότητα CLS. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
ενσωματωμένο φλας με λειτουργία εντολέα.
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως τρεις ομάδες (A, B, C) απομακρυσμένων μονάδων φλας. Δεν
υπάρχει περιορισμός στον αριθμό απομακρυσμένων μονάδων σε κάθε ομάδα, ωστόσο
συνιστάται η χρήση έως τριών για κάθε ομάδα

Ταυτόχρονη χρήση συστημάτων με χειρισμό μέσω οπτικής επικοινωνίας και με χειρισμό μέσω ραδιοσυχνότητας
(συμβατές φωτογραφικές μηχανές: Z 7, Z 6, D5, D850, D500, D7500)
Τόσο το σύστημα χειρισμού μέσω οπτικής επικοινωνίας όσο και το σύστημα χειρισμού
μέσω ραδιοσυχνότητας με το ασύρματο τηλεχειριστήριο WR-R10 μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.
• Μόνο το φλας SB-5000 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απομακρυσμένο φλας στο
σύστημα χειρισμού μέσω ραδιοσυχνότητας
• Το WR-R10 απαιτείται κατά τη χρήση των Z 7 και Z 6. Το WR-R10 και ο προσαρμογέας
ασύρματου τηλεχειριστηρίου WR-A10 απαιτούνται κατά τη χρήση των D5, D850 και
D500. Τα απομακρυσμένα φλας των ομάδων A, B και C ελέγχονται μέσω οπτικής
επικοινωνίας, ενώ τα φλας των ομάδων D, E και F ελέγχονται μέσω ραδιοσυχνότητας. Το
SB-5000 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύριο φλας με το σύστημα χειρισμού μέσω
οπτικής επικοινωνίας.
• Όταν χρησιμοποιείται η D7500, απαιτείται το WR-R10. Το σύστημα ελέγχου μέσω
οπτικής επικοινωνίας διατίθεται για έως δύο ομάδες (ομάδες Α και Β) απομακρυσμένων
μονάδων, ενώ το σύστημα ελέγχου μέσω ραδιοσυχνότητας ελέγχει έως τρεις ομάδες
(ομάδες D, E και F). Το σύστημα ελέγχου μέσω οπτικής επικοινωνίας χρησιμοποιεί το
ενσωματωμένο φλας ως κύριο φλας.

Κύριο φλας

Κύριο φλας

Χειρισμός
μέσω οπτικής
επικοινωνίας με
φλας Speedlight
εκτός του
SB-5000

Χειρισμός μέσω
ραδιοσυχνότητας
με φωτογραφική
μηχανή

με τις Z 7, Z 6, D5, D850, D500
Απομακρυσμένο φλας

(εκτός από το SB-5000)

Φωτογραφική μηχανή συμβατή με
χειρισμό μέσω ραδιοσυχνότητας +
WR-R10 (Το WR-A10 απαιτείται κατά τη
χρήση των D5, D850 και D500.)

Ομάδα A

Ομάδα B

Ομάδα C

Ομάδα D

Ομάδα E

Ομάδα F

Απομακρυσμένο φλας
(το SB-5000 μόνο)

Βοηθητικός φωτισμός AF για την
αυτόματη εστίαση πολλαπλών σημείων
Όταν είναι δύσκολο να γίνει εστίαση σε ένα θέμα, επειδή
ο φωτισμός είναι χαμηλός, αυτή η λειτουργία εμφανίζει
βοηθητικό φωτισμό AF συμβατό με AF πολλαπλών
περιοχών και AF πολλαπλών σημείων της φωτογραφικής
μηχανής, προκειμένου να επιτευχθεί η αυτόματη
εστίαση.

Ενιαίος έλεγχος φλας
Αυτή η λειτουργία μπορεί να θέσει σε κοινή χρήση
πολλές λειτουργίες των φλας Speedlight και των
φωτογραφικών μηχανών. Οι ρυθμίσεις των φλας
Speedlight μπορούν να προσαρμοστούν από μια
φωτογραφική μηχανή ή από το Camera Control
Pro 2 (προαιρετικά). Οι ρυθμίσεις που εκτελούνται στα
φλας Speedlight απηχούνται και στη φωτογραφική
μηχανή και το Camera Control Pro 2.

Άλλες λειτουργίες των φλας Speedlight
Τυπικό φλας TTL
Στη φωτογραφική μηχανή γίνεται μέτρηση του φωτός
του κύριου φλας μέσα από το φακό και, στη συνέχεια,
προσαρμόζεται το επίπεδο φωτισμού του φλας ώστε να
γίνεται σωστή έκθεση του θέματος.
Αυτόματο φλας χωρίς TTL
Το αντανακλώμενο φως του κυρίου φλας ανιχνεύεται από
τον αισθητήρα φλας του Speedlight και ελέγχεται για να
παρέχει την κατάλληλη έκθεση.
Χειροκίνητο φλας με προτεραιότητα απόστασης
Αφού οριστεί η απόσταση λήψης, το φλας Speedlight
χειρίζεται αυτόματα την έξοδο του φλας ανάλογα με το
διάφραγμα που έχει οριστεί. Μπορείτε να τραβάτε
φωτογραφίες διατηρώντας την ίδια έκθεση φλας ακόμη και
με διαφορετικά διαφράγματα.

Αυτόματη λειτουργία ισχυρού zoom
Με αυτήν τη λειτουργία, η γωνία φωτισμού ρυθμίζεται
αυτόματα καθώς το zoom του φακού αυξάνεται και
μειώνεται.
Μείωση του φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών
Μια διαδικασία με την οποία καταργείται το φαινόμενο των
«κόκκινων ματιών» που προκαλείται από την αντανάκλαση
του φωτός στη φωτογραφική μηχανή σε φωτογραφίες όπου
χρησιμοποιείται φλας. Εκπέμπει «πρόωρα φλας» αρκετές
φορές πριν από το κύριο φλας, ώστε οι κόρες του ματιού του
θέματος να διαστέλλονται, μειώνοντας το φαινόμενο των
κόκκινων ματιών. (Λειτουργία διαθέσιμη σε φωτογραφικές
μηχανές που διαθέτουν τη λειτουργία μείωσης του
φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών)

Φλας πολλαπλών λάμψεων
Το φλας ανάβει συνεχόμενα σε μία έκθεση, δημιουργώντας
στροβοσκοπικά εφέ πολλαπλής έκθεσης.
Αναπτυσσόμενο φλας
Όταν η κεφαλή του φλας έχει περιστραφεί στη θέση
αναπτυσσόμενου φλας, μπορείτε να έχετε αντανάκλαση
του φλας στο ταβάνι ή σε κάποιο τοίχο προκείμενου να
απαλύνονται οι σκιές, δημιουργώντας μια φωτογραφία με πιο
φυσική εμφάνιση.
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Συμβατότητα φλας Speedlight
Διαθέσιμες λειτουργίες με συνδυασμούς φλας Speedlight και φωτογραφικών μηχανών με συμβατότητα CLS

Συνδυασμός φωτογραφικής μηχανής και φλας Speedlight με Προηγμένο ασύρματο φωτισμό
Με χειρισμό μέσω ραδιοσυχνότητας

Z 7, Z 6

SB-5000

D5, D850, D500



D7500



σειρά D4, Df, D810/D810A, D750, D7200, D7100

SB-700

SB-500

SB-300

SB-R200

Χρησιμοποιείται με το SU-800,
με το ενσωματωμένο φλας της
φωτογραφικής μηχανής ή μετα
SB-5000/700/500*4 ως εντολέα





—







—



Z 7, Z 6



—



D5, σειρά D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200, D7100



—

D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300,
D3200



Z 7, Z 6














—
—
—
—






—







—
—






*1



*1

—












Μείωση του φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών

Φλας πολλαπλών λάμψεων

Χειροκίνητο φλας

Χειροκίνητο φλας με προτεραιότητα απόστασης

Αυτόματο φλας χωρίς TTL

Φλας αυτόματου διαφράγματος

Ενιαίος έλεγχος φλας

Βοηθητικός φωτισμός AF για την αυτόματη εστίαση
πολλαπλών σημείων

Αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP

Επικοινωνία πληροφοριών
χρώματος φλας


Λυχνία LED

Κλείδωμα FV (τιμή φλας)

Φλας




Απομακρυσμένο φλας
Φωτογραφικές μηχανές

Εντολέας

Κύριο φλας









Z 7, Z 6, D7500

WR-R10

SB-5000













• Διατίθεται επίσης η δυνατότητα φωτογράφισης ασύρματα με πολλά φλας χωρίς τη χρήση κυρίου φλας.

Σύστημα με χειρισμό μέσω οπτικής επικοινωνίας
Απομακρυσμένο φλας
Κύριο φλας/
Εντολέας

Φωτογραφικές μηχανές









D810/D810A, D750, D7500, D7200, D7100















—



—

—





















—





—

—

—









—



—

—



—

—



—

—

—











—













—



—

—

—







D5, D850, D500



—













—



—

—

—







σειρά D4, Df, D7100



—









—



—

—

—

—

—









—













—

—

—

—

—







D5600, D5500



—



—

—





—

—

—

—

—

—







D5300, D5200, D3300, D3200



—



—

—



—

—

—

—

—

—

—







D3500, D3400



—



—

—





—

—

—

—

—

—







Z 7, Z 6



—

—

—





—

—

—



—

—

—



—

—

D5, D850, D500



—

—

—





—

—

—



—

—

—



—

—

σειρά D4, Df, D810/D810A, D750, D7500, D7200, D7100



—

—

—





—

—

—

—

—

—

—



—

—

D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300,
D3200



—

—

—

—



—

—

—

—

—

—

—



—

—

Z 7, Z 6



—







—

—



—



—







—

—



D5600*2, D5500*2, D5300*2, D5200*2, D3500*2,
D3400*2, D3300*2, D3200*2



—



—

—

—

—

—

—

—

—

—



—

—



*3

—

—

—

—



—

—



*3

—

—

—

—



—

—

Ομάδα C
SB-5000, SB-700, SB-R200







SU-800







SB-700





−

SB-500





−

Ενσωματωμένο φλας (λειτουργία εντολέα)*





−

• Τα SB-5000, SB-700, SB-500 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κύρια φλας (λειτουργούν ως εντολείς χωρίς να πυροδοτούνται).
• Συνιστάται ταυτόχρονη χρήση έως και τριών απομακρυσμένων μονάδων φλας για κάθε ομάδα.
* 1 Με τις D810/D810A, D750, D7500, D7200, D7100, η ομάδα A/B και το Κανάλι 1-4 μπορούν να ρυθμιστούν σε λειτουργία εντολέα.

Ταυτόχρονη χρήση συστημάτων με χειρισμό μέσω οπτικής επικοινωνίας και με χειρισμό μέσω ραδιοσυχνότητας
Με χειρισμό μέσω οπτικής επικοινωνίας

D5, σειρά D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200, D7100

Ομάδα B

SB-5000

Φωτογραφικές μηχανές mirrorless με φορμά FX της Nikon,
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές SLR με φορμά FX/φορμά DX




Ομάδα A

SB-5000, SB-700, SB-500, SB-R200



—

Ομάδα F







Ομάδα E





—

Ομάδα D

SB-5000



—

Ομάδα C

WR-R10 (με WR-A10)





Ομάδα B

D5, D850, D500

Z 7, Z 6, D5, D850, D810, D810A, D750, D500, D7500, D7200, D5600,
D5500

*5

Ομάδα A

SB-5000



—

Συμβατό με το σύστημα δημιουργικού φωτισμού Nikon (Creative Lighting System)
Διατίθεται μόνο με φλας Speedlight.
 Διατίθεται όταν χρησιμοποιείται ως απομακρυσμένο φλας στο σύστημα Προηγμένου ασύρματου φωτισμού.
*1 Διατίθεται με τις D5600, D5500, D5300, D5200, D3300 και D3200 όταν έχει συνδεθεί φακός CPU*. Διατίθεται με τη
D3500, D3400 όταν έχει προσαρτηθεί φακός τύπου E ή G.
*2 Η λειτουργία εντολέα δεν είναι διαθέσιμη με το ενσωματωμένο φλας των D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400,
D3300 και D3200.
*3 Όταν χρησιμοποιείται SU-800 ή SB-5000 με βοηθητικό φωτισμό AF για την αυτόματη εστίαση πολλαπλών σημείων.
*4 Διατίθεται μόνο όταν χρησιμοποιείται με τις Z 7, Z 6, D5, D850, D810, D810A, D750, D500, D7500 και D7200.
*5 Με την D3500, D3400, το αυτόματο φλας χωρίς TTL είναι διαθέσιμο μόνο όταν o συνδεδεμένος φακός δεν είναι τύπου
E ή G.
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Φωτισμός πιλότου

Προηγμένος ασύρματος
φωτισμός


D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300,
D3200

Ορισμένες λειτουργίες μπορούν
D810/D810A, D750, D7500, D7200
να ρυθμιστούν στη φωτογραφική
μηχανή

Κάθε λειτουργία μπορεί να
ρυθμιστεί στη φωτογραφική
μηχανή



Με χειρισμό μέσω
οπτικής επικοινωνίας

Φωτογραφικές μηχανές

Με χειρισμό μέσω
ραδιοσυχνότητας

Φλας Speedlight

Έλεγχος φλας i-TT

Σύστημα δημιουργικού φωτισμού Nikon (Creative Lighting System)

Φωτογραφικές
μηχανές

Κύριο φλας/
Εντολέας

Ομάδα A

Ομάδα B

SB-5000, SB-700, SB-500, SB-R200

Z 7, Z 6, D5,
D850, D500

D7500

Με χειρισμό μέσω ραδιοσυχνότητας

Απομακρυσμένο φλας

Απομακρυσμένο φλας
Ομάδα C

Εντολέας

Ομάδα D

SB-5000, SB-700, SB-R200

SU-800







SB-700, SB-500





–

Ενσωματωμένο φλας
(λειτουργία εντολέα)*





–

Ομάδα E

Ομάδα F

SB-5000
WR-R10
(Το WR-A10
απαιτείται κατά
τη χρήση των
D5, D850 και
D500.)







WR-R10







• Όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα συστήματα με χειρισμό μέσω οπτικής επικοινωνίας και συστήματα με χειρισμό μέσω ραδιοσυχνότητας, το SB-5000 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύριο φλας του συστήματος με χειρισμό μέσω
οπτικής επικοινωνίας.
* Η ομάδα A/B και το κανάλι 1-4 μπορούν να ρυθμιστούν σε λειτουργία εντολέα.

• Με τις φωτογραφικές μηχανές D7500, D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300 και D3200, ο έλεγχος φλας
i-TTL είναι διαθέσιμος όταν έχει συνδεθεί φακός CPU*.
* Φακός CPU: φακοί τύπου G/D/E, φακοί AF εκτός των φακών τύπου G, D, E (με εξαίρεση τους φακούς για F3AF) και φακοί
AI-P.
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Το σύστημα δημιουργικού φωτισμού της Nikon (Creative Lighting System)
Η σειρά των φλας Speedlight
SB-500

SB-5000

Ευέλικτο φλας Speedlight, εξαιρετικά φορητό και εύχρηστο

Το κορυφαίο φλας Speedlight της Nikon που υποστηρίζει πλήρως το
Προηγμένο σύστημα δημιουργικού φωτισμού (Creative Lighting
System (CLS)) νέας γενιάς

για Z 7, Z 6, D5, σειρά D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

για Z 7, Z 6, D5, σειρά D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

• Είναι συμβατό με τον προηγμένο ασύρματο φωτισμό
• Η κεφαλή του φλας έχει δυνατότητα κλίσης προς τα επάνω έως 90° και περιστρέφεται
οριζόντια κατά 180° προς τα δεξιά και προς τα αριστερά
• Αριθμός οδηγού 24 στα 24 mm (φορμά FX, ISO 100, m)
• Διατίθεται ενσωματωμένη λυχνία LED υψηλής απόδοσης (περίπου 100 lx)
– Εξαιρετικά χρήσιμο για εγγραφή video και φωτογραφίες κοντινής λήψης
– Δυνατότητα επιλογής του επιπέδου εξόδου σε τρία βήματα (Χαμηλό, Μεσαίο, Υψηλό)
– Φωτισμός με πηγή φωτός επιφανείας με χρήση διαχυτήρα για απαλό φωτισμό
– Διασφάλιση φυσικού βοηθητικού φωτισμού με θερμοκρασία χρωμάτων στα 5.400K
– Αυτόματη ρύθμιση της ιδανικής ισορροπίας λευκού μέσω της λειτουργίας επικοινωνίας
πληροφοριών χρωμάτων όταν το φλας είναι συνδεδεμένο σε φωτογραφική μηχανή D810
ή D750
– Κορυφαία απόδοση χρωμάτων για πιστή αναπαραγωγή των χρωμάτων του θέματος
• Συμβατότητα με τις ευρέως διαθέσιμες μπαταρίες μεγέθους R6/AA

• Ο προηγμένος ασύρματος φωτισμός με χειρισμό μέσω ραδιοσυχνότητας εξασφαλίζει ασύρματη
φωτογράφιση με πολλά φλας ακόμη και κάτω από έντονο ηλιακό φως ή όταν υπάρχουν εμπόδια
στον οπτικό έλεγχο, για βελτιωμένη ευελιξία φωτισμού (με τις D5, D850 και D500)
• Ενσωματώνεται σύστημα ψύξης χάρη στο οποίο εκλύεται μικρότερη θερμότητα στο εσωτερικό
της κεφαλής του φλας, κι έτσι αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός συνεχόμενων λήψεων
• Η λειτουργία ενιαίου ελέγχου φλας δίνει τη δυνατότητα να γίνονται αλλαγές ρυθμίσεων και
λειτουργίες φλας από τα μενού της φωτογραφικής μηχανής ή από υπολογιστή που διαθέτει το
Camera Control Pro 2 (με τις D5, D850 και D500)
• Παρέχεται γρήγορη πρόσβαση στις συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες με ένα πάτημα του
δίσκου επιλογών ή του νέου κουμπιού [i]
• Διατίθενται τρεις τύποι μοτίβων φωτισμού (τυπικό/ομοιόμορφο/κέντρου βάρους) με
μεγαλύτερη ακρίβεια διάχυσης φωτός, ανάλογα με κάθε περιβάλλον λήψης
• Εντοπίζει αυτόματα τα φορμά Nikon FX και Nikon DX και επιλέγει τις κατάλληλες γωνίες διάχυσης
του φωτός
• Το χρωματικό φίλτρο σκληρού τύπου παρέχει κορυφαία ανθεκτικότητα και αντοχή στη
θερμότητα (παρέχεται)
• Αριθμός οδηγού 34,5 στα 35 mm ή 55 στα 200 mm (φορμά FX, τυπικό μοτίβο φωτισμού,
ISO 100, m, 23 °C)
• Η λειτουργία ισχυρής εστίασης καλύπτει μεγάλο εύρος zoom 24-200 mm (σε φορμά FX)
• Βοηθητικός φωτισμός AF, συμβατός με το σύστημα αυτόματης εστίασης πολλαπλών σημείων, ο
οποίος καλύπτει μεγάλο εύρος εστιακών αποστάσεων 24-135 mm
• Ελάχιστος χρόνος επανάληψης κύκλου λειτουργίας: περίπου 1,8 δευτερόλεπτα με μπαταρίες
Ni-MH
• Συμβατότητα με τροφοδοτικό μπαταρίας υψηλών επιδόσεων SD-9

SB-300

Ένα compact και ελαφρύ φλας Speedlight με δυνατότητες
αναπτυσσόμενου φλας
για Z 7, Z 6, D5, σειρά D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

• Compact και ελαφριά σχεδίαση για εξαιρετική φορητότητα
• Εύκολη λειτουργία ακόμη και για αρχάριους
• Η κεφαλή του φλας μπορεί να ρυθμιστεί 120° προς τα επάνω για όμορφα πορτραίτα σε
εσωτερικούς χώρους
• Συμβατότητα με τις ευρέως διαθέσιμες μπαταρίες μεγέθους AAA

SB-700

Το ευέλικτο φλας Speedlight υψηλής απόδοσης απλοποιεί τη
φωτογράφιση είτε χρησιμοποιείται ενσωματωμένο στη
φωτογραφική μηχανή είτε απομακρυσμένο είτε σε λειτουργία
φωτογράφισης με πολλαπλό φλας
για Z 7, Z 6, D5, σειρά D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

• Λειτουργεί ως κύριο φλας ή απομακρυσμένη μονάδα φλας στο σύστημα Προηγμένου
ασύρματου φωτισμού
• Ελέγχει απεριόριστο αριθμό φλας Speedlight για έως και δύο ομάδες
• Παρέχει τέσσερα ανεξάρτητα κανάλια ασύρματου ελέγχου για απόσταση έως 10 μέτρων για
απαιτητικά περιβάλλοντα λήψης
• Οι γρήγορες λειτουργίες ελέγχου ασύρματης φωτογράφισης σάς επιτρέπουν να ελέγχετε τα
αποτελέσματα του φλας για δύο ομάδες απομακρυσμένων μονάδων φλας
• Η οθόνη LCD και η διάταξη των ελέγχων έχουν σχεδιαστεί για εύκολη και διαισθητική
λειτουργία
• Το αυτόματο zoom καλύπτει μεγάλο εύρος zoom 24-120 mm (διατίθεται επίσης μη
αυτόματο)
• Διατίθενται τρία μοτίβα φωτισμού (τυπικό/ομοιόμορφο/κέντρου βάρους) Εντοπίζει
αυτόματα τα φορμά Nikon FX και DX για κατάλληλη κατανομή φωτός
• Ο βοηθητικός φωτισμός AF, που είναι συμβατός με το σύστημα αυτόματης εστίασης πολλών
σημείων, καλύπτει μεγάλο εύρος εστιακής απόστασης 24-135 mm
D5+SB-5000
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Φλας Speedlight

SB-R200

Κιτ φλας Speedlight για κοντινές λήψεις R1C1/R1

Ασύρματο απομακρυσμένο φλας
Speedlight

Το απόλυτο σύστημα φλας Speedlight για δημιουργικές,
ασύρματες κοντινές λήψεις

Διατίθεται επίσης ως ξεχωριστή μονάδα

R1C1: Κιτ εντολέα φλας Speedlight για κοντινές λήψεις (SU-800, δύο SB-R200 και
όλα τα εξαρτήματα)
R1: Κιτ απομακρυσμένου ελέγχου φλας Speedlight για κοντινές λήψεις (δύο
SU-200 και όλα τα εξαρτήματα)

για Z 7, Z 6, D5, σειρά D4, Df, D850, D810/D810A, D750,
D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300,
D5200, D3500, D3400, D3300, D3200
Συμπεριλαμβάνονται δύο μονάδες SB-R200 με το R1C1
και το R1. Η κάθε μονάδα περιλαμβάνει αριθμό οδηγού
10 (ISO 100, m) ή 14 (ISO 200, m). Όταν είναι
συνδεδεμένη με ένα φακό μέσω του SX-1, η κεφαλή
φλας μπορεί να δεχτεί κλίση έως και 60 μοίρες προς τον
οπτικό άξονα του φακού ή 45 μοίρες μακριά από αυτόν.

R1C1
• Έως τρεις απομακρυσμένες ομάδες και τέσσερα κανάλια με χρήση ενός SU-800 ως
εντολέα και SB-R200 ως απομακρυσμένες μονάδες μπορούν να τοποθετηθούν σε
τέτοια διάταξη ώστε να επιτύχετε δημιουργικό φωτισμό από τα αριστερά, δεξιά,
επάνω ή κάτω από το θέμα σας
• Οι ρυθμίσεις γίνονται εύκολα και επιβεβαιώνονται στην οθόνη LCD του SU-800 από
τη θέση της φωτογραφικής μηχανής
• Οι μονάδες SB-R200 μπορούν να λάβουν κλίση έως 60 μοίρες για να
εξυπηρετήσουν φακούς με μικρές αποστάσεις λειτουργίας

Ασύρματο απομακρυσμένο φλας
Speedlight
Διατίθεται επίσης ως ξεχωριστή μονάδα
για Z 7, Z 6, D5, σειρά D4, Df, D850, D810/D810A, D750,
D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300,
D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

Δακτύλιος
τοποθέτησης SX-1

Το SU-800 τοποθετείται στο θερμό πέδιλο της Nikon
D-SLR και λειτουργεί ως εντολέας για όσα φλας
Speedlight θέλετε.

Μπορεί να συγκρατήσει έως και τέσσερις
μονάδες SB-R200 στο φακό ή έως και οκτώ
εκτός φωτογραφικής μηχανής.

Προσαρμογέας θέσης
πολύ κοντινής λήψης SW-11

Αξεσουάρ R1C1/R1

Για κεντράρισμα του φωτός από το φλας
SB-R200 στον οπτικό άξονα, το οποίο
είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στις
λήψεις κοντινών πλάνων. Συνιστάται για
αποστάσεις λήψης εντός 15 cm
(από το φακό έως το θέμα).
Βάση φλας Speedlight
AS-20

Δακτύλιοι μετατροπής

Γωνία φωτισμού
(σε φορμά FX)
Μοτίβο φωτισμού
Λειτουργία φλας

Άλλες διαθέσιμες
λειτουργίες

SU-800

* Υπάρχουν περιορισμοί στους φακούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

SB-5000
Αριθμός οδηγού
(ISO 100, m, 20°C)

Πίνακας IR για ενσωματωμένο φλας SG-3IR

Ελάχιστος χρόνος
ανακύκλωσης (Χειροκίνητο, σε πλήρη ισχύ)
Αριθμός λάμψεων
(Χειροκίνητο φλας σε
πλήρη ισχύ)
Πηγή τροφοδοσίας

34,5 (με θέση κεφαλής zoom 35 mm,
φορμά FX, τυπικό μοτίβο φωτισμού,
23 °C)
Ισχυρό zoom 24 έως 200 mm,
14 mm με ευρύ πίνακα

SB-700

SB-500

28 (σε θέση κεφαλής zoom 35 mm, σε
φορμά FX, τυπικό μοτίβο φωτισμού)

24 (23 °C)

SB-300
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Αυτόματο zoom 24-120 mm, 12 mm με
24 mm
ενσωματωμένο διαχυτήρα λάμψης φλας

27 mm

3 μοτίβα φωτισμού (τυπικός,
ομοιόμορφος κεντροβαρής)

—

—

3 μοτίβα φωτισμού (τυπικό/
ομοιόμορφο/κέντρου βάρους)
i-TTL, φλας με αυτόματο διάφραγμα,
αυτόματο φλας χωρίς TTL, χειροκίνητο
φλας με προτεραιότητα απόστασης,
χειροκίνητο φλας, φλας πολλαπλών
λάμψεων
Δοκιμαστική πυροδότηση, έλεγχος
πρόωρου φλας, βοηθητικός φωτισμός
AF για την αυτόματη εστίαση
πολλαπλών σημείων και φωτισμός
πιλότου

i-TTL, χειροκίνητο φλας με
προτεραιότητα απόστασης, φλας
πολλαπλών λάμψεων*1

i-TTL, χειροκίνητο φλας

i-TTL, χειροκίνητο φλας

Δοκιμαστική πυροδότηση, έλεγχος
πρόωρου φλας, βοηθητικός φωτισμός
AF για την αυτόματη εστίαση
πολλαπλών σημείων και φωτισμός
πιλότου

Δοκιμαστική πυροδότηση,
παρακολούθηση πρόωρων φλας,
πιλότος φλας

—

Περίπου 1,8 δευτερόλεπτα
(με μπαταρίες Ni-MH)

Περίπου 2,5 δευτερόλεπτα
(με μπαταρίες Ni-MH)

Περίπου 3,5 δευτερόλεπτα
(με μπαταρίες Ni-MH)

Περίπου 3,5 δευτερόλεπτα
(με μπαταρίες Ni-MH)

Περίπου 150
(με αλκαλικές μπαταρίες)

Περίπου 160
(με αλκαλικές μπαταρίες)

Περίπου 100
(με αλκαλικές μπαταρίες)

Περίπου 70
(με αλκαλικές μπαταρίες)

Τέσσερις μπαταρίες μεγέθους R6/AA

Δύο μπαταρίες μεγέθους R6/AA

Δύο μπαταρίες μεγέθους ΑΑΑ

Τέσσερις μπαταρίες μεγέθους R6/AA,
Τροφοδοτικό μπαταρίας υψηλών
επιδόσεων SD-9
Άλλες λειτουργίες
Χειροκίνητη ρύθμιση ευαισθησίας ISO,
επανεμφάνιση βαθμού υποέκθεσης
λόγω ανεπαρκούς εξόδου φλας σε
λειτουργία i-TTL, επαναφορά στις
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, κλείδωμα
πλήκτρων, θερμική διακοπή,
ενημέρωση firmware
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Περίπου 73,0 × 137,0 × 103,5 mm
Βάρος (χωρίς μπαταρίες) Περίπου 420 g

Θερμική διακοπή, ενημέρωση firmware Θερμική διακοπή, ενημέρωση firmware

Θερμική διακοπή, ε
νημέρωση firmware*2

Περίπου 71,0 x 126,0 x 104,5 mm
Περίπου 360 g

Περίπου 57,4 x 65,4 x 62,3 mm
Περίπου 97 g

Περίπου 67,0 x 114,5 x 70,8 mm
Περίπου 226 g

*1 Όταν χρησιμοποιείται ως απομακρυσμένη μονάδα
*2 Μπορεί να γίνει ενημέρωση του firmware από τη φωτογραφική μηχανή

Διαχυτήρας
SW-12
Με αυτόν το θόλο διάχυσης, το
φως διαχέεται από ένα φλας και
απαλύνονται οι σκιές.

Ευέλικτο κλιπ βραχίονα SW-C1
Επιτρέπει την τοποθέτηση εξαρτημάτων
όπως ενός διαχυτήρα. Μπορεί να
συνδεθεί στην εγκοπή οδηγού του
δακτυλίου τοποθέτησης SX-1.

Εξαρτήματα φλας

Ντεκλανσέρ TTL SC-28/SC-29 (1,5 m)
Με το SC-28/SC-29 ο έλεγχος φλας TTL
εκτός φωτογραφικής μηχανής γίνεται
εύκολα και με σίγουρα αποτελέσματα. Στις
φωτογραφικές μηχανές Nikon D-SLR, το
SC-29 λειτουργεί επίσης ως εξωτερικός
βοηθητικός φωτισμός AF.
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Προσαρμογέας συγχρονισμού
τερματικών AS-15

Ο προσαρμογέας AS-15 είναι συμβατός
με φωτογραφικές μηχανές όπως οι Z 7,
Z 6, D750, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300
και D3200, που περιλαμβάνουν τυπικό
πέδιλο εξαρτημάτων τύπου ISO αλλά δεν
περιλαμβάνουν ακροδέκτη συγχρονισμού
για μεγάλους στροβοσκοπικούς φωτισμούς
στούντιο.

Βάση χρωματικού φίλτρου
SZ-1

Σετ χρωματικού φίλτρου
SJ-R200

Θήκες

Τεχνικά χαρακτηριστικά του εντολέα ασύρματου φλας
Speedlight SU-800

Τεχνικά χαρακτηριστικά του ασύρματου απομακρυσμένου φλας
Speedlight SB-R200

• Λειτουργία μετάδοσης: Επικοινωνία με υπέρυθρους παλμούς με τη χρήση
σωλήνα φλας
• Εύρος μετάδοσης: Περίπου 20 m για το SB-5000, SB-700 και SB-500 και περίπου
4 m για το SB-R200 με κανονική ρύθμιση
• Αριθμός καναλιών: 4
• Αριθμός ομάδων: 3
• Αριθμός μεταδόσεων: Περίπου 1.200
• Διάστημα μετάδοσης: Περίπου 1 δευτερόλεπτο
• Μήκη κύματος φωτός φλας: Περίπου 800 έως 1.000 nm (υπέρυθρη ακτίνα
• Κάλυψη φλας: Περίπου 60° (κατακόρυφα), περίπου 78° (οριζόντια)
• Οθόνη: LCD, λάμπα ετοιμότητας
• Βοηθητικός φωτισμός AF για την αυτόματη εστίαση πολλαπλών σημείων:
Περίπου 10 m στην περιοχή του κέντρου με χρήση φακού 50 mm f/1,8
• Πηγή τροφοδοσίας: Μία μπαταρία λιθίου 3V CR123A
• Διαστάσεις (Π x Υ x Β): Περίπου 68 x 96 x 58 mm

• Ηλεκτρονική κατασκευή: Αυτόματο διπολικό τρανζίστορ μονωμένης πύλης
(IGBT) και κύκλωμα σειράς (μόνο για την ασύρματη, απομακρυσμένη μονάδα φλας)
• Αριθμός οδηγού: 10 (ISO 100, m), 14 (ISO 200, m)
• Γωνία κάλυψης: 24 mm
• Λειτουργία φλας: i-TTL, D-TTL, TTL, M (Χειροκίνητο): πλήρης ισχύς έως 1/64
(κοντινές λήψεις), πλήρης ισχύς έως 1/128 (εντολέας)
• Ελάχ. χρόνος ανακύκλωσης: Περίπου 6,0 δευτερόλεπτα (Χειροκίνητο φλας σε
πλήρη ισχύ)
• Αριθμός λάμψεων: Περίπου 290 (Manuel ved fuld)
• Γωνία κλίσης κεφαλής φλας: 60º προς τα κάτω ή 45º προς τα πάνω
• Βάση προσαρμογής: Αποκλειστικό πέδιλο για το δακτύλιο εξαρτημάτων SX-1 ή
βάση φλας Speedlight AS-20
• Φωτισμός στόχου: Λευκό LED
• Οθόνη: Λάμπα ετοιμότητας
• Πηγή τροφοδοσίας: Μία μπαταρία λιθίου 3V CR123A
• Διαστάσεις (Π x Υ x Β): Περίπου 80 x 75 x 55 mm

• Βάρος (χωρίς μπαταρία): Περίπου 160 g

• Βάρος (χωρίς μπαταρία): Περίπου 120 g
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Πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας + Πρόσθετη αξιοπιστία
Ακόμη περισσότερη ενέργεια και ταχύτητα όταν τη χρειάζεστε

Επαναφορτιζόμενη
Επαναφορτιζόμενη
Επαναφορτιζόμενη
Επαναφορτιζόμενη
Επαναφορτιζόμενη
Επαναφορτιζόμενη
Επαναφορτιζόμενη
Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία ιόντων λιθίου μπαταρία ιόντων λιθίου μπαταρία ιόντων λιθίου μπαταρία ιόντων λιθίου μπαταρία ιόντων λιθίου μπαταρία ιόντων λιθίου μπαταρία ιόντων λιθίου μπαταρία ιόντων λιθίου
EN-EL18
EN-EL18a
EN-EL18b
EN-EL18c
EN-EL15
EN-EL15a
EN-EL15b
EN-EL14a

για D5, σειρά D4

για Z 7, Z 6, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, για Df, D5600, D5500,
UT-1
D5300, D5200, D3500,
D3400, D3300, D3200

Αυτές οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες παρέχουν εκτεταμένη διάρκεια ζωής και σταθερή τροφοδοσία, ακόμη και σε συνθήκες μεγαλύτερου ψύχους. Όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό
με τη Nikon D-SLR, η «ένδειξη φορτίου» της φωτογραφικής μηχανής εμφανίζει με ακρίβεια το υπολειπόμενο φορτίο και τον υπολειπόμενο αριθμό λήψεων από την τελευταία φόρτιση.

Φορτιστής μπαταρίας Φορτιστής μπαταρίας Φορτιστής μπαταρίας Φορτιστής μπαταρίας
MH-26a
MH-25
MH-25a
MH-24
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Πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D18

Πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D17

Πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D16

για D850

για D500

για D750

Λειτουργεί με μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία EN-EL15/
EN-EL15a/EN-EL15b ή EN-EL18/EN-EL18a/EN-EL18b/
EN-EL18c ή με οκτώ μπαταρίες αλκαλικές/Ni-MH/λιθίου
μεγέθους R6/AA. Αυτό το πολλαπλό τροφοδοτικό
μπαταρίας με προστασία από τα καιρικά φαινόμενα και τη
σκόνη, περιλαμβάνει κουμπιά λήψης, AF-ON και κουμπιά
λειτουργίας, έναν πολυ-επιλογέα, καθώς και κύριο
επιλογέα και υποεπιλογέα εντολών.

Λειτουργεί με μία μπαταρία EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15b,
EN-EL18/EN-EL18a/EN-EL18b/EN-EL18c ή με οκτώ
μπαταρίες μεγέθους R6/AA. Χρησιμοποιούνται διάφορα
χειριστήρια για κατακόρυφες λήψεις, όπως το κουμπί
λήψης, ο πολυ-επιλογέας, το κουμπί λειτουργίας και οι
κύριοι επιλογείς και υποεπιλογείς εντολών. Διαθέτει
ανθεκτική κατασκευή κράματος μαγνησίου και
στεγανοποίηση από σκόνη και νερό καθώς και προστασία
από πτώσεις.

Λειτουργεί με μία μπαταρία EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15b
ή με έξι μπαταρίες αλκαλικές/Ni-MH/λιθίου μεγέθους R6/
AA. Για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης προσφέρεται και η
επιλογή του μετασχηματιστή ρεύματος EH-5b με
ακροδέκτη τροφοδοσίας EP-5B. Το εξωτερικό του είναι από
κράμα μαγνησίου και περιλαμβάνει έξυπνα χειριστήρια για
να επιτυγχάνονται κατακόρυφες λήψεις: κουμπί AE-L/AF-L,
κύριους επιλογείς και υποεπιλογείς εντολών, κουμπί λήψης
και πολυ-επιλογέα.

Πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D15

Πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D12

για D7200, D7100

για D810/D810A

Λειτουργεί με μία μπαταρία EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15b,
έξι μπαταρίες αλκαλικές/Ni-MH/λιθίου μεγέθους R6/AA ή
με μετασχηματιστή ρεύματος EH-5b. Χρησιμοποιεί
εύχρηστα στοιχεία ελέγχου για κατακόρυφες λήψεις.
Διαθέτει ανθεκτική κατασκευή κράματος μαγνησίου και
στεγανοποίηση από καιρικά φαινόμενα.

Λειτουργεί με μία μπαταρία EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15b, μία
μπαταρία EN-EL18/EN-EL18a/EN-EL18b/EN-EL18c (απαιτείται κάλυμμα
διαμερίσματος μπαταρίας BL-5) ή με οκτώ μπαταρίες αλκαλικές/
Ni-MH/λιθίου μεγέθους R6/AA. Η χρήση με μετασχηματιστή ρεύματος
EH-5b εξασφαλίζει μεγαλύτερα διαστήματα λήψης. Διαθέτει κουμπί
λήψης, κουμπί AF-ON, πολύ-επιλογέα και δύο επιλογείς εντολών για
κατακόρυφη λήψη. Χρησιμοποιείται η ίδια κατασκευή κράματος
μαγνησίου και στεγανοποίηση από καιρικά φαινόμενα όπως και στο
ίδιο το σώμα της φωτογραφικής μηχανής.

Μετασχηματιστής
ρεύματος EH-5b

για D5, σειρά D4, D850 για Z 7, Z 6, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200, D7100, UT-1

για Df, D5600, D5500, για Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500,
D5300, D5200, D3500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200,
D3400, D3300, D3200 D3500, D3400, D3300, D3200, UT-1

Επιτρέπει τη φόρτιση Επιτρέπει τη φόρτιση επαναφορτιζόμενων
δύο μπαταριών
μπαταριών ιόντων λιθίου EN-EL15/EN-EL15a/
EN-EL18/EN-EL18a/ EN-EL15b.
EN-EL18b/EN-EL18c.

Επιτρέπει τη φόρτιση
της επαναφορτιζόμενης
μπαταρίας ιόντων
λιθίου EN-EL14a.

Μετασχηματιστής
ρεύματος EH-6c

Μετασχηματιστής
φόρτισης μπαταρίας
EH-7P

για D5, σειρά D4

για Z 7, Z 6

Παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος στη φωτογραφική μηχανή για
αδιάλειπτη λειτουργία. Κατά τη σύνδεση του EH-5b στη φωτογραφική
μηχανή, απαιτείται ακροδέκτης τροφοδοσίας EP-5A (για Df, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200) ή ακροδέκτης
τροφοδοσίας EP-5B (για D850, D810/D810A, D750, D500, D7500,
D7200, D7100, UT-1). Κατά τη σύνδεση του μετασχηματιστή
ρεύματος EH-6c σε φωτογραφικές μηχανές της σειράς D5 και D4,
απαιτείται ακροδέκτης τροφοδοσίας EP-6.

Επιτρέπει τη φόρτιση
της μπαταρίας
EN-EL15b που είναι
τοποθετημένη στη
φωτογραφική μηχανή
μέσω USB.

Λογισμικό + Αποτελεσματική ροή εργασιών
Ισχυρά εργαλεία για τη δημιουργία επιτυχημένων εικόνων
Capture NX-D
Το Capture NX-D είναι λογισμικό που έχει δημιουργηθεί
αποκλειστικά για τη δημιουργία γνήσιων αρχείων σε μορφή
RAW (NEF) της Nikon. Μπορείτε να προσαρμόσετε την
εικόνα μιας φωτογραφίας εκμεταλλευόμενοι πλήρως τα
στοιχεία Picture Control που παρέχει η Nikon για τη
δημιουργία εικόνων. Με το Capture NX-D, η επιλογή
«Ισοβαρές» και η παράμετρος διαύγειας μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με φωτογραφίες που έχουν ληφθεί από
φωτογραφικές μηχανές που κυκλοφόρησαν πριν την D810.

Camera Control Pro 2
Αυτό το λογισμικό ελέγχει απομακρυσμένα τις περισσότερες
λειτουργίες των ψηφιακών SLR Nikon από υπολογιστή
συνδεδεμένο με καλώδιο USB ή από ενσύρματο ή ασύρματο
LAN όπου χρησιμοποιείται ασύρματος πομπός. Υποστηρίζει
επίσης ροές εργασίας από το αποκλειστικό λογισμικό
επεξεργασίας Capture NX-D της Nikon και το λογισμικό
περιήγησης και προβολής ViewNX-i.

ViewNX-i / ViewNX-Movie Editor
Βασισμένο στην άνετη λειτουργία του τυπικού λογισμικού
ViewNX 2, το ViewNX-i εξασφαλίζει αυξημένη ευχρηστία
στις λειτουργίες περιήγησης, όπως η λειτουργία Photo Tray
(Δίσκος φωτογραφιών) όπου οι χρήστες μπορούν να
αποθηκεύουν προσωρινά αρχεία από διάφορους φακέλους
για άνετη λειτουργία κατά την επεξεργασία video ή την
εκτύπωση φωτογραφιών. Το ViewNX-i συνεργάζεται τόσο με
το Capture NX-D στο οποίο μπορούν να γίνονται
λεπτομερείς προσαρμογές στις φωτογραφίες, όσο και με το
ViewNX Movie Editor που παρέχει εύκολες λειτουργίες
επεξεργασίας video.
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Πομποί ασύρματης μετάδοσης + Βελτιωμένη αποδοτικότητα
Μεγαλύτερη ταχύτητα ροής εργασίας και νέα φωτογραφική απόλαυση

Ασύρματα τηλεχειριστήρια

Ακόμη μεγαλύτερη άνεση χάρη στη ραδιομετάδοση

WR-R10

WR-T10

WR-A10

Ασύρματα τηλεχειριστήρια WR-R10/WR-T10

Ασύρματος πομπός WT-6/A/B/C*

Ασύρματος πομπός WT-7/A/B/C*

Ασύρματος πομπός WT-5/A/B/C/D*

για D5

για Z 7, Z 6, D850, D810/D810A, D750, D500, D7200

για τις φωτογραφικές μηχανές της σειράς D5, D4 (Όταν
χρησιμοποιείται με τον πομπό δεδομένων UT-1, οι
λειτουργίες μεταφοράς επιτυγχάνονται μέσω ασύρματου
LAN με τις φωτογραφικές μηχανές της σειράς D810/D810A,
D750, D7200 και D7100.)

Οι ασύρματοι πομποί WT-6/A/B/C και WT-7/A/B/C δίνουν τη δυνατότητα ασύρματης
μεταφοράς δεδομένων εικόνας μέσω γρήγορης ασύρματης επικοινωνίας LAN*1 σε υπολογιστή
ή διακομιστή FTP. Με το συνδυασμό συμβατής φωτογραφικής μηχανής και ασύρματου
πομπού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο οι λειτουργίες «Μεταφορά σε FTP», «Μεταφορά
εικόνων»*2, «Έλεγχος φωτογραφικής μηχανής»*2*3, «Διακομιστής HTTP», «Συγχρονισμένη
λήψη» (μόνο στην D5 με WT-6/A/B/C ή WT-5/A/B/C/D ή σειρά D4 και WT-5/A/B/C/D).
• Σε λειτουργία διακομιστή HTTP προβάλλονται όλες οι εικόνες που είναι αποθηκευμένες
στην κάρτα μνήμης της φωτογραφικής μηχανής μέσω προγράμματος περιήγησης σε έναν
υπολογιστή ή έξυπνη συσκευή (Android OS, iPhone και iPad)*4, και μπορεί επίσης να
πραγματοποιείται απομακρυσμένη λήψη. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη σύνδεση έως πέντε
συσκευών*5 και υποστηρίζεται συνεχής λήψη. Μέσω του προγράμματος περιήγησης στο
web μπορεί επίσης να γίνει επεξεργασία των πληροφοριών IPTC, κειμένου και των
πληροφοριών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
• Οι λειτουργίες μεταφοράς εικόνων περιλαμβάνουν τη λειτουργία «Infrastructure» όπου
χρησιμοποιούνται σημεία πρόσβασης ασύρματου LAN, καθώς και τη λειτουργία «Σημείο

για Z 7, Z 6, D5, σειρά D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3300, D3200, COOLPIX P1000
Τα ασύρματα τηλεχειριστήρια WR-R10/WR-T10 επεκτείνουν την ευελιξία του απομακρυσμένου
ελέγχου. Σε αντίθεση με τα τηλεχειριστήρια που λειτουργούν με υπέρυθρες ακτίνες, είναι
δυνατόν να γίνει απελευθέρωση του κλείστρου ακόμη κι όταν υπάρχουν εμπόδια, όπως ένα
δέντρο. Η απόσταση επικοινωνίας για συνδυασμό του WR-R10 με το WR-T10 είναι περίπου
20 m*1 και για το WR-R10 με WR-R10 είναι περίπου 50 m*1. Μπορείτε να διαχειριστείτε μία ή
πολλές φωτογραφικές μηχανές με συνδεδεμένη μονάδα WR-R10, όπου η μονάδα WR-T10
χρησιμοποιείται ως πομπός*2. Με το τηλεχειριστήριο WR-R10/WR-T10, απολαμβάνετε
διάφορους τύπους λήψεων καθώς έχετε τη δυνατότητα να συνδέετε διαφορετικούς φακούς
στις φωτογραφικές μηχανές, να αλλάζετε γωνία για κάθε φωτογραφική μηχανή ή να τραβάτε
ταυτόχρονα φωτογραφίες και video*3 αλλάζοντας κανάλια. Επίσης, το ασύρματο
τηλεχειριστήριο WR-R10 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εντολέας*4 του Προηγμένου
ασύρματου φωτισμού με χειρισμό μέσω ραδιοσυχνότητας όταν χρησιμοποιείται με
φωτογραφικές μηχανές Z 7/Z 6/D5/D850/D500 φλας SB-5000.

πρόσβασης» στην οποία μια φωτογραφική μηχανή στην οποία έχει συνδεθεί ασύρματος
πομπός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο πρόσβασης για την απευθείας σύνδεση με
υπολογιστή και έξυπνη συσκευή.
• Η λειτουργία «Συγχρονισμένη λήψη» μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη κι όταν η D5 (με
WT-6/A/B/C ή WT-5/A/B/C/D) και μια φωτογραφική μηχανή της σειράς D4 (με WT-5/A/B/
C/D) χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.
• Όταν σε μια φωτογραφική μηχανή D500 που δεν περιλαμβάνει ενσύρματο τερματικό LAN
συνδέεται ο ασύρματος πομπός WT-7/A/B/C, ενεργοποιείται η μεταφορά εικόνων βάσει
ενσύρματου LAN 1000BASE-T.

*1 Κατά προσέγγιση εμβέλεια σε ύψος περίπου 1,2 m. Διαφέρει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την παρουσία ή μη
εμποδίων.
*2 Τα WR-T10 και WR-R10 πρέπει να ρυθμιστούν στο ίδιο κανάλι και να συζευχθούν εκ των προτέρων για να επιτευχθεί η
ταυτόχρονη απελευθέρωση.
*3 Η εγγραφή video είναι δυνατή με Z 7, Z 6, D5, σειρά D4, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3300 και COOLPIX P1000.
*4 Απαιτείται ενημέρωση υλικολογισμικού στην πιο πρόσφατη έκδοση.

*1 Οι ασύρματοι πομποί WT-6/A/B/C και WT-7/A/B/C βασίζονται στο πρότυπο IEEE802.11a/b/g/n/ac.
*2 Στους υπολογιστές θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί το βοηθητικό πρόγραμμα Wireless Transmitter Utility (μπορεί να
ληφθεί από την τοποθεσία web της Nikon).
*3 Θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί το προαιρετικό λογισμικό Camera Control Pro 2.
*4 Για το συνδυασμό του WT-5/A/B/C/D με φωτογραφική μηχανή (με εξαίρεση την D5), μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο
iPhone.
*5 Η λήψη και η επεξεργασία κειμένου μπορεί να γίνεται μόνο από μία συσκευή.
* Το όνομα του προϊόντος διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τα διαθέσιμα τοπικά κανάλια συχνότητας.

Μονάδα επικοινωνίας
UT-1

Ασύρματος προσαρμογέας για σύνδεση με
συμβατές κινητές συσκευές WU-1a

για σειρά D4, D810/D810A, D750, D7200, D7100*1

για Df, D7100, D5200, D3300, D3200
Ασύρματο τηλεχειριστήριο WR-1

Όταν η μονάδα UT-1 είναι τοποθετημένη στο πέδιλο
εξαρτημάτων της φωτογραφικής μηχανής και συνδεδεμένη
στη φωτογραφική μηχανή με καλώδιο USB, παρέχει τη
δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων εικόνων με υψηλή
ταχύτητα από τη φωτογραφική μηχανή σε υπολογιστή και
διακομιστή FTP μέσω ενσύρματου LAN, καθώς και τη
λειτουργία τηλεχειρισμού της φωτογραφικής μηχανής από
έναν υπολογιστή*2. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω
ασύρματου LAN*3 εάν η μονάδα συνδυάζεται με τον
ασύρματο πομπό WT-5/A/B/C/D*4.
*1 Το υλικολογισμικό του UT-1 θα πρέπει να είναι ενημερωμένο στην έκδοση 1.1
ή σε μεταγενέστερη.
*2 Απαιτείται το (προαιρετικό) λογισμικό Camera Control Pro 2.
*3 Βάσει IEEE802.11a/b/g/n.
*4 Η λειτουργία διακομιστή HTTP και η λειτουργία συγχρονισμένης λήψης είναι
διαθέσιμες μόνο στη σειρά D4.
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Οι φωτογραφίες που τραβάτε μπορούν να μεταφερθούν
ασύρματα με τη φωτογραφική μηχανή σε μια έξυπνη
συσκευή με Wi-Fi*, όπως ένα smartphone ή ένα tablet.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα κοινής χρήσης εικόνων μέσω
υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης (social networking services
- SNS) ή επισύναψής τους σε email. Επιπλέον, η λειτουργία
απομακρυσμένης λήψης επιτρέπει την απελευθέρωση του
κλείστρου στη φωτογραφική μηχανή μέσω της χρήσης μιας
έξυπνης συσκευής, όπως μιας οθόνης ζωντανής προβολής,
παρέχοντας έτσι ευελιξία στη γωνία λήψης. Συμβατά
λειτουργικά συστήματα: iOs και AndroidTM.
*
*

Aπαιτείταί το Wireless Mobile Utility ποu μπορείτε να λάβετε από το Google
Play Store.
Οι επωνυμίες Google, Android και Google Play είναι κατοχυρωμένα εμπορικά
σήματα ή εμπορικά σήματα της Google Inc.

για Z 7, Z 6, D5, σειρά D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300,
D3200, COOLPIX P1000
Το WR-1 μπορεί να συνδεθεί σε φωτογραφικές μηχανές μέσω ακροδέκτη τηλεχειρισμού δέκα ακίδων ή υποδοχής
εξαρτήματος*1. Με αυτό το τηλεχειριστήριο υψηλής απόδοσης είναι δυνατή η απομακρυσμένη απελευθέρωση
του κλείστρου φωτογραφικών μηχανών που διαθέτουν μονάδες WR-1*1 ή WR-R10*2 μέσω του WR-1 ή μιας κύριας
φωτογραφικής μηχανής που διαθέτει WR-1/WR-T10. Μέσω χρήσης ραδιοκυμάτων, η εμβέλεια επικοινωνίας ανάμεσα στις
μονάδες WR-1 φτάνει τα 120 m*3. Η χρήση του WR-1 εξασφαλίζει διάφορες επιλογές απομακρυσμένης λήψης όπως την
ταυτόχρονη απελευθέρωση του κλείστρου σε πολλές φωτογραφικές μηχανές, την απελευθέρωση του κλείστρου σε πολλές
φωτογραφικές μηχανές που συγχρονίζονται μέσω μίας κύριας φωτογραφικής μηχανής όπου έχει συνδεθεί μια μονάδα
WR-1*4, τον απομακρυσμένο έλεγχο κάθε ομάδας φωτογραφικών μηχανών ξεχωριστά και τις φωτογραφίσεις με περιοδικό
χρονοδιακόπτη. Είναι δυνατή η απομακρυσμένη λήψη με συνδυασμό χρήσης WR-R10/WR-T10*2. Όταν η μια μονάδα WR-1
έχει ρυθμιστεί ως πομπός και μια άλλη μονάδα WR-1 ή WR-R10*5 ως δέκτης συνδεδεμένος σε φωτογραφική μηχανή Z 7, Z 6,
D5, D4S, D4*6, D850, Df, D810/ D810A, D750, D500, D7500, D7200 ή D7100, είναι δυνατόν να προβάλλετε ή να αλλάζετε τις
ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής από την οθόνη του πομπού WR-1. Είναι δυνατή επίσης η εγγραφή video*7.
Η μονάδα WR-1 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα.
Απαιτείται ζεύξη ενεργών μονάδων WR-1, WR-R10 και WR-T10. Μέγιστος αριθμός χειριστηρίων για ζεύξη: 20 (WR-1) ή 32 (WR-R10).
Κατά προσέγγιση εμβέλεια σε ύψος περίπου 1,2 m. Διαφέρει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την παρουσία ή μη εμποδίων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο φωτογραφική μηχανή με ακροδέκτη τηλεχειρισμού δέκα ακίδων ως κύρια φωτογραφική μηχανή για συγχρονισμένη
απελευθέρωση. Μια φωτογραφική μηχανή που διαθέτει υποδοχή εξαρτήματος δεν μπορεί να είναι κύρια φωτογραφική μηχανή.
*5 Το firmware της μονάδας WR-R10 θα πρέπει να έχει ενημερωθεί στην έκδοση 2.0.0 ή σε μεταγενέστερη έκδοση.
*6 Το firmware της φωτογραφικής μηχανής θα πρέπει να έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
*7 Παρέχεται η δυνατότητα με τις φωτογραφικές μηχανές Z 7, Z 6, D5, σειράς D4, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300,
D5200, D3300.

MC-38
Καλώδιο για φωτογραφικές μηχανές με υποδοχή
εξαρτήματος
για WR-1 (παρέχεται)

MC-37
Καλώδιο για φωτογραφικές μηχανές με ακροδέκτη
τηλεχειρισμού δέκα ακίδων
για WR-1 (παρέχεται)

*1
*2
*3
*4
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Ντεκλανσέρ + Έκθεση μακράς διάρκειας

Πρόσθετο εξάρτημα προβολής + Η προοπτική σας

Αξιοποιήστε στο μέγιστο τη σταθερή λήψη με τρίποδο

Καθαρή και άνετη προβολή

Ντεκλανσέρ/Τηλεχειριστήριο (Αξεσουάρ τηλεχειρισμού δέκα ακίδων)

Προσάρτημα προβολής ορθής γωνίας DR-5/DR-6

Μεγεθυντής προσοφθαλμίου DG-2

Προσαρμογέας προσοφθαλμίου DK-18

DR-5: για D5, σειρά D4, Df, D850, D810/D810A, D500
DR-6: για D750, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3500,
D3400, D3300, D3200

για D5, σειρά D4, Df, D850, D810/D810A, D750,
D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300,
D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

για D5, σειρά D4, Df, D850, D810/D810A, D500

Εμφανίζει την εικόνα σε όρθια θέση, χωρίς αναστροφή, για προβολή ορθής
γωνίας. Ενδείκνυται για εργασία με βάση αντιγραφής ή κατά τη λήψη
φωτογραφιών κοντά στο έδαφος ή πίσω από μια γωνία. Είναι δυνατόν να
γίνουν μεμονωμένες προσαρμογές όρασης. Μετο DR-5/DR-6 μπορείτε να
ορίσετε την αναλογία αναπαραγωγής σε 1:1 ή 1:2.

Ο μεγεθυντής προσοφθαλμίου DG-2 παρέχει
μεγέθυνση 2x στην κεντρική περιοχή της εικόνας
από το σκόπευτρο. Είναι δυνατή η προσαρμογή
ανάλογα με την όραση. Χρήσιμο για την εστίαση
σε βασικές λεπτομέρειες κατά τις κοντινές λήψεις.
Απαιτεί προσαρμογέα προσοφθαλμίου.

Επιτρέπει την προσάρτηση του μεγεθυντή
προσοφθαλμίου DG-2 στο προσοφθάλμιο της
φωτογραφικής μηχανής. Το DK-18 χρησιμοποιείται
σε φωτογραφικές μηχανές με κυκλικό
προσοφθάλμιο.

Προσαρμογέας
προσοφθαλμίου DK-22

Προσαρμογέας
προσοφθαλμίου DK-27

Μεγεθυντής προσοφθαλμίου
DK-17M

Μεγεθυντής προσοφθαλμίου
DK-21M

Φακοί διόρθωσης προσοφθαλμίου DK-20C (-5 έως +3 m-1)

για D750, D7500, D7200, D7100,
D5600, D5500, D5300, D5200,
D3500, D3400, D3300, D3200

για D5

για D5, σειρά D4, Df, D850, D810/
D810A, D500

για D750, D7500, D7200, D7100

για D750, D7500, D7200, D7100,
D5600, D5500, D5300, D5200,
D3500, D3400, D3300, D3200

Επιτρέπει την προσάρτηση του
μεγεθυντή προσοφθαλμίου DG-2
στο προσοφθάλμιο της
φωτογραφικής μηχανής. Το DK-22
χρησιμοποιείται σε φωτογραφικές
μηχανές με ορθογώνιο
προσοφθάλμιο.

Επιτρέπει την προσάρτηση του
μεγεθυντή προσοφθαλμίου DG-2
στο προσοφθάλμιο της
φωτογραφικής μηχανής. Το DK-22
χρησιμοποιείται σε φωτογραφικές
μηχανές με ορθογώνιο
προσοφθάλμιο.

Εάν προσαρτηθεί σε φωτογραφική Ο DK-21M μεγεθύνει την εικόνα
μηχανή, το DK-17M μεγεθύνει την στο σκόπευτρο κατά περίπου 1,7x.
εικόνα στο σκόπευτρο κατά
περίπου 1,2x. Το εύρος
προσαρμογής διόπτρας μπορεί να
διευρυνθεί και από την πλευρά (+)
και από την πλευρά (-).

Ντεκλανσέρ (0,85 m) MC-36/36A

Ντεκλανσέρ (0,8 m) MC-30/30A

Ντεκλανσέρ (1 m) MC-22/22A

για D5, σειρά D4, D850, D810/D810A, D500

για D5, σειρά D4, D850, D810/D810A, D500

για D5, σειρά D4, D850, D810/D810A, D500

Επιτρέπει την απομακρυσμένη λήψη από τη φωτογραφική
μηχανή και τη ρύθμιση περιοδικού χρονοδιακόπτη και
έκθεσης μακράς διαρκείας. Περιλαμβάνει πίνακα LCD με
φωτισμό.

Επιτρέπει την απομακρυσμένη λήψη από τη φωτογραφική
μηχανή με λειτουργία κλειδώματος λήψης διατηρώντας
πατημένο το κουμπί λήψης – χρήσιμο για λήψη bulb.

Χρήσιμο για τη σύνδεση σε συσκευή ενεργοποίησης
κλείστρου όπως αυτές που ενεργοποιούνται μέσω
αισθητήρα υπέρυθρων για τη λήψη φωτογραφιών άγριων
ζώων στο σκοτάδι.

Καλώδιο προέκτασης (3 m) MC-21/21A

Καλώδιο προέκτασης (0,4 m) MC-23/23A

Καλώδιο προσαρμογέα MC-25/25A (0,2 m)

για D5, σειρά D4, D850, D810/D810A, D500

για D5, σειρά D4, D850, D810/D810A, D500

για D5, σειρά D4, D850, D810/D810A, D500

Για χρήση με MC-22/22A/23/23A/25/25A/ 30/30A/36/36A ή Συνδέει δύο φωτογραφικές μηχανές για ταυτόχρονη ή
ML-3.
συγχρονισμένη απελευθέρωση του κλείστρου.

Επιτρέπει τη χρήση δύο εξαρτημάτων τηλεχειρισμού δύο
ακίδων: Ντεκλανσέρ MC-4A και MC-12B.

Ένα εύχρηστο βοήθημα για την
προβολή και την εστίαση που
επιτρέπει σε φωτογράφους που
έχουν μυωπία ή υπερμετρωπία να
βλέπουν την εικόνα από το
σκόπευτρο χωρίς να φοράνε
γυαλιά.

Σύνολο τηλεχειρισμού Modulite ML-3
για D5, σειρά D4, D850, D810/D810A, D500

Φακοί διόρθωσης
προσοφθαλμίου DK-17C

Προσοφθάλμιο σκοπεύτρου με Προσοφθάλμιος φακός με αντι- Ελαστικό προσοφθάλμιο
επίστρωση φθορίου DK-17F
θαμβωτικό σκόπευτρο DK-17A DK-19

Ελαστικό προσοφθάλμιο
DK-20

για D5, σειρά D4, Df, D850, D810/
D810A, D500

για D5, σειρά D4, Df, D850, D810/
D810A, D500

για D5, σειρά D4, Df, D850, D810/
D810A, D500

για D5, σειρά D4, Df, D810/D810A,
D500

για D5200, D3200

Πέντε διορθωτικοί φακοί από
–3 έως + 2 m-1 για φωτογραφικές
μηχανές με κυκλικά
προσοφθάλμια.

Το προστατευτικό γυαλί
περιλαμβάνει και στις δύο
επιφάνειες επίστρωση φθορίου
που καθαρίζει εύκολα.

Ένα διάφανο πλαστικό οπτικό
στοιχείο με ειδική επίστρωση
επιφάνειας για μείωση του
θαμπώματος.

Παρέχει μεγαλύτερη άνεση θέασης και αποτρέπει την είσοδο
σκεδαζόμενου φωτός στο σκόπευτρο που μειώνει την αντίθεση.

Ελαστικό προσοφθάλμιο
DK-21

Ελαστικό προσοφθάλμιο
DK-23

Ελαστικό προσοφθάλμιο
DK-25

Ελαστικό προσοφθάλμιο
DK-28

Ελαστικό προσοφθάλμιο
DK-29

για D750

για D7200, D7100

για D5600, D5500, D5300, D3500,
D3500, D3400, D3300

για D7500

για Z 7, Z 6

Παρέχει μεγαλύτερη άνεση θέασης και αποτρέπει την είσοδο σκεδαζόμενου φωτός στο σκόπευτρο που μειώνει την αντίθεση.
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Το ML-3 παρέχει απομακρυσμένο έλεγχο δύο ξεχωριστών
καναλιών μέσω υπέρυθρης ακτίνας LED για να επιτρέπει
την αυτόματη λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής από
απόσταση έως και 8 m. Τα χαρακτηριστικά του
περιλαμβάνουν αυτόματη ενεργοποίηση και υστέρηση
κλείστρου καθώς και μονή και συνεχόμενη λειτουργία
λήψης.

Ντεκλανσέρ/Τηλεχειριστήριο

Ντεκλανσέρ (1 m)

Τηλεχειριστήριο ML-L3

Τηλεχειριστήριο ML-L7

για Z 7, Z 6, Df, D750, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3300, D3200, COOLPIX P1000,
GP-1A

για Z 7, Z 6, D750, D7500, D7200, D7100, D5500,
D5300, D5200, D3400, D3300, D3200

για COOLPIX A1000/P1000/B600

Παρέχει δυνατότητα απομακρυσμένης λήψης.

Επιτρέπει την απελευθέρωση κλείστρου με ασύρματο
τηλεχειριστήριο.

Επιτρέπει την απελευθέρωση κλείστρου με ασύρματο
τηλεχειριστήριο.
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Άλλα εξαρτήματα
Φίλτρα
Φίλτρα ουδέτερου χρώματος NC
Τα φίλτρα αυτά προστατεύουν το φακό και δεν
επηρεάζουν την ισορροπία χρωμάτων.
Η επίστρωση πολλών επιπέδων μειώνει
τις εσωτερικές αντανακλάσεις και βελτιώνει την απόδοση των
χρωμάτων. Διατίθενται σε μεγέθη 52/58/62/67/72/77 mm.
Φίλτρα κυκλικής πόλωσης ΙΙ
Αυτά τα φίλτρα επιτρέπουν την απευθείας λήψη
μέσα από γυάλινα παράθυρα και ελαχιστοποιούν το
θάμπωμα από ανακλαστικές επιφάνειες όπως υδάτινες και
γυάλινες επιφάνειες. Βελτιώνουν επίσης την εμφάνιση του
γαλάζιου του ουρανού. Συμβατά με έγχρωμη και
μονόχρωμη φωτογραφία. Διατίθενται σε μεγέθη
52/58/62/67/72/77 mm.

Καλώδιο HDMI

Εξαρτήματα για κοντινές λήψεις
Βάσεις φίλτρων ζελατίνης AF-3, AF-4
Αυτές οι βάσεις μπορούν να συγκρατήσουν φίλτρα ζελατίνης
ή γυάλινα φίλτρα με συνολικό πάχος έως και 2 mm. Η βάση
AF-3 χρησιμοποιείται με τετράγωνα φίλτρα ζελατίνης
3 ιντσών και με φακούς NIKKOR με μέγεθος προσαρτήματος
52/62/67/72/77 mm. Η βάση AF-4 χρησιμοποιείται με
τετράγωνα φίλτρα ζελατίνης 4 ιντσών και με φακούς NIKKOR
Συρταρωτά φίλτρα κυκλικής πόλωσης
με μέγεθος προσαρτήματος
Έχουν σχεδιαστεί για τη χρήση με τηλεφακούς που
52/62/67/72/77/82/95 mm.
περιλαμβάνουν συρταρωτή βάση
Η Nikon παρέχει επίσης δύο
φίλτρων. Τα φίλτρα αυτά μειώνουν το
αποκλειστικές επιλογές για
θάμπωμα από μη μεταλλικές επιφάνειες
σκίαστρα φακού — το HN-36 για
όπως γυάλινες και υδάτινες επιφάνειες.
τη βάση AF-3 και το HN-37 για τη
Περιστρέψτε απλά τον περιστρεφόμενο
βάση AF-4. Διάφορα σκίαστρα της
δακτύλιο στη βάση φίλτρου για να βρείτε
ίδιας διαμέτρου μπορούν να
την πιο αποτελεσματική θέση. Αυτά τα φίλτρα
τοποθετηθούν ταυτόχρονα το ένα πάνω στο άλλο,
δεν επηρεάζουν την αυτόματη εστίαση ή τη λειτουργία
αυτόματης έκθεσης. Το C-PL1L και το C-PL3L περιλαμβάνουν ανάλογα με την εστιακή απόσταση του φακού που
χρησιμοποιείται.
διάμετρο 52 mm.
Φίλτρα απαλής εστίασης
Δώστε στις εικόνες σας ένα σχετικά απαλό και όμορφο εφέ
θαμπώματος. Χρήσιμα σε ποικίλες περιστάσεις
φωτογράφισης, όπως για πορτρέτα. Διατίθενται σε μεγέθη
52/62/67/72/77 mm.

Μικρόφωνα

PK-11A

Προσαρμογέας αντιγραφής
slide PS-6
Χρησιμοποιείται με το PB-6 και ένα
φακό NIKKOR για τη δημιουργία
αντιγράφων slide. Είναι δυνατή η
περικοπή του πρωτότυπου slide.

Δακτύλιος μετατροπής
macro BR-2A*
Επιτρέπει την αντίστροφη
τοποθέτηση φακών. Το BR-2A
αυξάνει επίσης την απόσταση
εργασίας για κανονικούς ή
ευρυγώνιους φακούς. Συμβατός
με φακούς που περιλαμβάνουν
μπροστινό εξάρτημα μεγέθους
52 mm.

Δακτύλιος μετατροπής
BR-3*
Αυτός ο πρακτικός δακτύλιος
μετατρέπει τη μοντούρα
μπαγιονέτ των ανεστραμμένων
φακών σε σπείρωμα 52 mm που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
φίλτρα και σκίαστρα.

PK-12

PK-13

Δακτύλιοι αυτόματης επέκτασης
PK-11A*/PK-12*/PK-13*
Χρησιμοποιήστε έναν ή περισσότερους δακτύλιους επέκτασης για να
διευρύνετε τις δημιουργικές σας δυνατότητες. Ένας φακός AI NIKKOR θα
διατηρήσει τις αυτόματες λειτουργίες σύζευξης διαφράγματος και
φωτόμετρου επιτρέποντάς σας να συνθέσετε, να εστιάσετε και να μετρήσετε
με ορθάνοιχτο διάφραγμα. Οι δακτύλιοι μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν για χειροκίνητο έλεγχο έκθεσης. (Το φωτόμετρο δεν
λειτουργεί με φωτογραφικές μηχανές που δεν διαθέτουν μοχλό σύζευξης
φωτόμετρου.)
* Φακοί τύπου G/E και PC δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Πίνακας συμβατότητας θηκών φωτογραφικής μηχανής

Φωτογραφικές
μηχανές
Z7
Z6

Στερεοφωνικό μικρόφωνο ME-1

Ασύρματο μικρόφωνο ME-W1

για Z 7, Z 6, D5, σειρά D4, Df, D850, D810/D810A, D750,
D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200,
D3400, D3300, D3200, COOLPIX A1000/P1000/B600

για Z 7, Z 6, D5, σειρά D4, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300,
D3200

για Z 7, Z 6, D5, σειρά D4, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300,
D3200, COOLPIX P1000

Χρησιμοποιώντας καλώδιο HC-E1, μπορείτε να μεταφέρετε
δεδομένα video χωρίς συμπίεση σε μια εξωτερική συσκευή
εγγραφής μέσω σύνδεσης HDMI. Είναι επίσης δυνατή η
ταυτόχρονη εγγραφή των δεδομένων σε μια εξωτερική
κάρτα μνήμης για εύκολη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Το ME-1 ενσωματώνει σύστημα απόσβεσης κραδασμών που
ελαχιστοποιεί την εγγραφή του θορύβου που προκαλείται
από τον κραδασμό του φακού κατά την αυτόματη εστίαση,
εξασφαλίζοντας καθαρές ηχογραφήσεις. Ακόμη, το
ενσωματωμένο φίλτρο αποκοπής χαμηλών συχνοτήτων
μειώνει το θόρυβο του ανέμου και άλλους θορύβους
χαμηλών συχνοτήτων που δεν αποκλείονται από το αφρώδες
αντιανέμιο. Βάρος περίπου 92 g (μόνο το ME-1).

Το ME-W1 παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής ήχων σε
απόσταση που φτάνει περίπου τα 50 m. Είναι δυνατή η
ταυτόχρονη εγγραφή και από το μικρόφωνο και από το
δέκτη. Η στερεοφωνική είσοδος ήχου επιτυγχάνεται με τη
σύνδεση ενός στερεοφωνικού μικροφώνου ME-1 στη μονάδα
του μικροφώνου. Επιτυγχάνεται επίσης αμφίδρομη
επικοινωνία μεταξύ του ατόμου που φωτογραφίζεται και του
φωτογράφου όταν βρίσκονται μακριά.

Σύστημα φωτογραφικής μηχανής SLR

Φωτογραφικές
μηχανές
Df
D850
D810
D810A

Ψηφιοποίηση αρνητικών

Κουμπί εύκολης λήψης

Σκοπευτικό κουκκίδας

D800
D800E
D750

Σκοπευτικό κουκκίδας DF-M1

για D850

για Df

Ο προσαρμογέας ES-2 επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη
μετατροπή των φιλμ σε ψηφιακά δεδομένα. Τοποθετήστε
τον προαιρετικό προσαρμογέα ψηφιοποίησης φιλμ σε ένα
φακό όπως ο AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
συνδεδεμένο στην D850, τοποθετήστε το φιλμ που θέλετε
να ψηφιοποιήσετε σε μια υποδοχή αρνητικών FH-4 ή
υποδοχή πλαισίων slide FH-5 και φωτογραφίστε. Η
λειτουργία ψηφιοποίησης της φωτογραφικής μηχανής
αντιστρέφει αυτόματα τα χρώματα και αποθηκεύει τις
φωτογραφίες με τη μορφή JPEG.

για Z 7, Z 6, D5, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500,
D5600, D5300, D3500, D3400, COOLPIX P1000

Βιδώνοντας το AR-11 στην υποδοχή απελευθέρωσης του
κουμπιού λήψης φωτογραφικών μηχανών όπως η Nikon Df, Συνδέοντας το πέδιλο εξαρτημάτων, το σκοπευτικό
μπορείτε να απολαμβάνετε απαλή λειτουργία της
κουκκίδας DF-M1 βοηθά να παρακολουθείτε το θέμα μέσα
απελευθέρωσης κλείστρου χωρίς κραδασμούς. Στο επάνω στο κάδρο κατά τη φωτογράφιση με υπερτηλεφακό.
μέρος του εξαρτήματος χρησιμοποιείται ρητίνη εβονίτη που
εξασφαλίζει άνετο άγγιγμα με το δάχτυλο.

CF-DC6

R

R

CF-DC5

R

R

R

R

R

R

CF-DC8
CF-DC4
CF-DC8
CF-DC4
CF-DC4
CF-DC4
CF-DC5
CF-DC4
CF-DC5

R

R

D500

CF-DC8

R

R

D300S
D300

CF-D200

R

R

D7500

CF-DC3

D7200

CF-DC3

R

R

D7100

CF-DC3

R

R

D7000

CF-DC3

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC2

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC2

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC2

R

R

D5500

Κουμπί εύκολης λήψης AR-11

Θήκη

D610
D600

D5600

Προσαρμογέας ψηφιοποίησης φιλμ ES-2

CF-DC9

AF DX Fisheye 10.5/2.8G ED
AF-S DX 35/1.8G
AF-S DX Micro 40/2.8G
AF-S DX Micro 85/3.5G ED VR
AF-P DX 10-20/4.5-5.6G VR
AF-S DX 10-24/3.5-4.5G ED
AF-S DX 12-24/4G IF-ED
AF-S DX 16-80/2.8-4E ED VR
AF-S DX 16-85/3.5-5.6G ED VR
AF-P DX 18-55/3.5-5.6G VR
AF-S DX 18-55/3.5-5.6G VR II
AF-S DX 18-55/3.5-5.6G VR
AF-S DX 18-55/3.5-5.6G ED II
AF-S DX 18-55/3.5-5.6G ED
AF-S DX 18-70/3.5-4.5G IF-ED
AF-S DX 18-105/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX 18-135/3.5-5.6G IF-ED
AF-S DX 18-140/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX 18-200/3.5-5.6G ED VR II
AF-S DX VR 18-200/3.5-5.6G IF-ED
AF-S DX 18-300/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX 18-300/3.5-6.3G ED VR
AF-S DX 55-200/4-5.6G ED VR II
AF-S DX VR 55-200/4-5.6G IF-ED
AF-S DX 55-200/4-5.6G ED
AF-S DX 55-300/4.5-5.6G ED VR
AF-P DX 70-300/4.5-6.3G ED VR
AF 14/2.8D ED
AF Fisheye 16/2.8D
AF 18/2.8D
AF-S 20/1.8G ED
AF 20/2.8D
AF-S 24/1.4G ED
AF-S 24/1.8G ED
AF 24/2.8D
AF-S 28/1.4E ED
AF 28/1.4D
AF-S 28/1.8G
AF 28/2.8D
AF-S 35/1.4G
AF-S 35/1.8G ED
AF 35/2D
AF-S 50/1.4G
AF 50/1.4D
AF-S 50/1.8G (Special Edition)
AF-S 50/1.8G
AF 50/1.8D
AF-S 58/1.4G
AF-S 85/1.4G
AF 85/1.4D IF
AF-S 85/1.8G
AF 85/1.8D
AF-S 105/1.4E ED
AF-S Micro 60/2.8G ED
AF Micro 60/2.8D
AF-S VR Micro 105/2.8G IF-ED
AF Micro 105/2.8D
AF-S Fisheye 8-15/3.5-4.5E ED
AF-S 16-35/4G ED VR
AF-S 18-35/3.5-4.5G ED
AF 18-35/3.5-4.5D IF-ED
AF 24-50/3.3-4.5D
AF-S 24-85/3.5-4.5G ED VR
AF-S 24-85/3.5-4.5G ED
AF 24-85/2.8-4D IF
AF-S VR 24-120/3.5-5.6G IF-ED
AF-S 24-120/4G ED VR
AF 24-120/3.5-5.6D IF
AF 28-80/3.3-5.6G
AF 28-100/3.5-5.6G
AF 28-105/3.5-4.5D IF
AF 28-200/3.5-5.6G IF-ED
AF 28-200/3.5-5.6D IF
AF-S 28-300/3.5-5.6G ED VR
AF 35-70/2.8D
AF 35-105/3.5-4.5D IF
AF-S 70-200/4G ED VR
AF-P 70-300/4.5-5.6E ED VR
PC-E 24/3.5D ED
PC-E Micro 45/2.8D ED
PC-E Micro 85/2.8D
PC 19/4E ED

Καλώδιο HDMI HC-E1

Θήκη

Z 35/1.8 S
Z 50/1.8 S
Z 14-30/4 S
Z 24-70/2.8 S
Z 24-70/4 S

Σύστημα φωτογραφικής μηχανής mirrorless

D5300
D5200

CF-DC2

D5100

CF-DC2

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC1

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC1

R

R

D3200

CF-DC1

R

R

D3100

CF-DC1

R

R

D3400
D3300

Current as of September, 2017

CF-DC8
F6

CF-DC4
CF-64

R

R

Μπορεί να αποθηκευτεί με φίλτρο, καπάκι, σκίαστρο με κούμπωμα (HS), σκίαστρο μπαγιονέτ (HB) (αντίστροφη τοποθέτηση) ή ελαστικό βιδωτό σκίαστρο (HR) (διπλωμένο). <R: μόνο ελαστικό σκίαστρο>

Σε ισχύ τον Ιούλιο του 2019

Μπορεί να αποθηκευτεί με καπάκι.
Μπορεί να αποθηκευτεί με φίλτρο, βιδωτό σκίαστρο (HN) ή συρταρωτό σκίαστρο (HK) (κανονική τοποθέτηση).
Μπορεί να αποθηκευτεί με φίλτρο και καπάκι.
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Συμβατότητα συστήματος
Z 7/Z 6

D5

Df

D850

D810/D810A

D750

D500

D7500

D7200

D7100

D5600

D5500

D5300

D5200

D3500

D3400

D3300

D3200

Φλας
Φλας Speedlight

SB-5000/SB-700/SB-500/
SB-300 SU-800/SB-R200

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Εξαρτήματα φλας

SC-28/SC-29
AS-15

●
●

●

●

●

●

●
●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●
●*7

●
●*7

Εξαρτήματα τηλεχειρισμού
ML-3
MC-DC2
MC-21/21A/22/22A/23/23A/
25/25A/30/30A/36/36A
ML-L3

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

Mικρόφωνο
Στερεοφωνικό μικρόφωνο
Ασύρματο μικρόφωνο

ME-1
ME-W1

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●
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●
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●
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●
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●
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●
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●
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●

●

Πηγές τροφοδοσίας
Μπαταρίες

Φορτιστής μπαταρίαςe

Πολλαπλά τροφοδοτικά
μπαταρίας

Μετασχηματιστές ρεύματος

EN-EL14a
EN-EL15/15a/15b
EN-EL18/18a/18b/18c
MH-24
MH-25/25a
MH-26a
MB-D12
MB-D15
MB-D16
MB-D17
MB-D18
EH-5b*2
EH-6c*3
EH-7

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

Ασύρματοι πομποί/Ασύρματοι προσαρμογείς για σύνδεση με συμβατές κινητές συσκευές
WT-7/A/B/C
WT-6/A/B/C
WT-5/A/B/C/D
WU-1a
UT-1

●

WR-1
WR-R10/WR-T10

●
●

●
●*5

●
●

HC-E1

●

●

●

●
●

●
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●

●
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●

●

●

●*4
●
●
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●*5

●
●*5
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●*7

●
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●
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●

●

●
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Ασύρματα τηλεχειριστήρια

Καλώδιο HDMI

●

Ψηφιοποίηση αρνητικών
Προσαρμογέας ψηφιοποίησης φιλμ

ES-2

●

Προσαρτήματα προβολής

Προσαρμογείς/
Προσοφθάλμια

DR-5
DR-6
DG-2
DK-17A/DK-17C/DK-17F/DK-17M/
DK-18/DK-19
DK-22
DK-21M
DK-20C
DK-20
DK-21
DK-23
DK-25
DK-27
DK-28

●

●
6

●
6

●
6

●
6

●*

●*

●*

●*

●

●

●

●

●
●*7

●*6

●
●*7

●
●
●
●
●

●
●

Καπάκι σώματος
BF-1B

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Καλύμματα οθόνης LCD
BM-12

●

●

●

Θήκες φωτογραφικής μηχανής
CF-DC9
CF-DC8
CF-DC7
CF-DC6
CF-DC5
CF-DC4
CF-DC3
CF-DC2
CF-DC1

●
●
●
●
●

●

●

●
●
●

●
●
●

*1 Απαιτείται προσαρμογέας θύρας πολλαπλών εξαρτημάτων AS-N1000.
*2 Κατά τη σύνδεση του EH-5b στη φωτογραφική μηχανή, απαιτείται ακροδέκτης τροφοδοσίας EP-5A (για Df, D5600, D5500, D5300, D5200, D3400, D3300, D3200) ή EP-5B (για D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, UT-1).
*3 Κατά τη σύνδεση του μετασχηματιστή EH-6c σε μηχανή της σειράς D5, D4 απαιτείται ακροδέκτης τροφοδοσίας EP-6.
*4 Απαιτεί μονάδα επικοινωνίας UT-1.
*5 Απαιτείται ο προσαρμογέας ασύρματου τηλεχειριστηρίου WR-A10.
*6 Απαιτείται προσαρμογέας προσοφθαλμίου DK-18.
*7 Απαιτείται προσαρμογέας προσοφθαλμίου DK-22.
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23

• Το Google MapsTM αποτελεί σήμα κατατεθέν της Google Inc.
• Τα προϊόντα και οι επωνυμίες αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιρειών.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο εξοπλισμός ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή υποχρέωση από την πλευρά του κατασκευαστή.
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