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• Φακός: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
• Έκθεση: λειτουργία [S], 1/2000 δευτ., f/5,6
• Ισορροπία λευκού: αυτόματη 0
• Ευαισθησία: ISO 200
• Picture Control: τυπικό
© Marcel Lämmerhirt

• Φακός: AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR
• Έκθεση: λειτουργία [Α], 1/500 του δευτ., f/5,6
• Ισορροπία λευκού: αυτόματη 0
• Ευαισθησία: ISO 640
• Picture Control: τυπικό
© Go Yamagata

• Φακός: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
• Έκθεση: λειτουργία [M], 1/800 του δευτ., f/5,6
• Ισορροπία λευκού: αυτόματη 0
• Ευαισθησία: αυτόματη (ISO 400)
• Picture Control: τυπικό
© Marcel Lämmerhirt

ΙΣΧΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ — ΕΥΕΛΙΞΙΑ DX.
Ως μικρότερη εκδοχή της επαγγελματικής D5, αυτή η φωτογραφική μηχανή παρέχει
επίπεδο ισχύος και ακρίβειας που ανταποκρίνεται ακόμη και στις πιο απαιτητικές
φωτογραφίσεις. Εάν αναζητάτε μια μικρότερη και ελαφρύτερη εναλλακτική στο μοντέλο
πλήρους κάδρου, αυτή η φωτογραφική μηχανή θα σας βοηθήσει να εξερευνήσετε τα
όριά σας. Αλλά και να τα ξεπεράσετε.

Το ισχυρό νέο σύστημα αυτόματης εστίασης 153 σημείων εξασφαλίζει ανώτερη
αποτύπωση του θέματος σε μεγάλο εύρος συνθηκών

Compact, ελαφρύ σύστημα DX για εξαιρετική ευελιξία, ειδικά κατά τις λήψεις
με τηλεφακό

Συνεχείς λήψεις περίπου 10 fps (έως 200 λήψεις σε ποιότητα συμπίεσης χωρίς
απώλειες 14 bit RAW) που αποτυπώνουν μοναδικές στιγμές που διαρκούν μερικά
κλάσματα του δευτερολέπτου

Ο νέος μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED 5 εξασφαλίζει ανώτερη
ποιότητα εικόνας και ευαισθησία έως το ISO 51200, με δυνατότητα
επέκτασης έως Hi 5 (ισοδύναμο με ISO 1640000)

Video 4K UHD (30p), κατάλληλο για επαγγελματικές παραγωγές
Οθόνη αφής LCD 8,0 cm (3,2 in.), 2.359k-dot με δυνατότητα κλίσης που εξασφαλίζει
άνετες λήψεις σε συνθέσεις από μεγάλες ή μικρές γωνίες
Η υποστήριξη SnapBridge σάς επιτρέπει να διατηρείτε τη φωτογραφική μηχανή
συνδεδεμένη σε μια συμβατή έξυπνη συσκευή μέσω του ενσωματωμένου Wi-Fi® και
®
Bluetooth

AF ακριβείας: παρέχει κορυφαία αποτύπωση του θέματος
Σημεία εστίασης με δυνατότητα AF και ηλεκτρονικής αναζήτησης εύρους κατά τη χρήση με τηλεμετατροπέα AF-S/AF-I

Αξιόπιστη απόδοση AF
Και τα 153 σημεία εστίασης είναι συμβατά με τους
φακούς AF NIKKOR με ανοικτό διάφραγμα f/5,6 ή
ταχύτερο. Τα 15 κεντρικά σημεία εστίασης (εννέα
επιλέξιμα) λειτουργούν με ωφέλιμο διάφραγμα
f/8. Με τη σύνδεση τηλεμετατροπέα, επιτυγχάνεται
ευκρινής εστίαση ακόμη και για τα πολύ μακρινά
θέματα*.
*Ο αριθμός σημείων εστίασης που λειτουργούν ως
αισθητήρες σταυροειδούς διάταξης (cross-type) μπορεί να
διαφέρει ανάλογα με το συνδυασμό φακού.

Για ωφέλιμα μέγιστα διαφράγματα με ταχύτητα
κάτω από f/5,6 και πάνω από f/8
37 σημεία εστίασης: / / /
17 επιλέξιμα σημεία: /
25 αισθητήρες σταυροειδούς διάταξης [cross-type]:

Αποκλειστικός μηχανισμός AF:
απίστευτα γρήγορη εστίαση

DX

153 σημεία εστίασης: / / /
(99 αισθητήρες σταυροειδούς διάταξης
[cross-type]: / )
55 επιλέξιμα σημεία: /
(35 αισθητήρες σταυροειδούς διάταξης
[cross-type]: )

1.3× 117 σημεία εστίασης:

/

/

/

(63 αισθητήρες σταυροειδούς διάταξης
[cross-type]:

/

)

45 επιλέξιμα σημεία:

/

(25 αισθητήρες σταυροειδούς διάταξης
[cross-type]:

)

153AF

ΣΗΜΕΊΑ

Επαναστατικό σύστημα
αυτόματης εστίασης με
ανώτερη αποτύπωση του
θέματος

Ακρίβεια που φτάνει στα άκρα: κορυφαία
απόδοση AF

Όπως και η D5, η
D500 χρησιμοποιεί
μια αποκλειστική
μικροϋπολογιστική
μονάδα AF για τη
γρήγορη επεξεργασία των
τεράστιων ποσοτήτων
δεδομένων εικόνας που
παρέχουν τα 153 σημεία
AF. Συνεργαζόμενος
με τον αισθητήρα μέτρησης RGB 180K-pixel
της φωτογραφικής μηχανής, ο μηχανισμός
AF αποδίδει απίστευτα λεπτομερείς αναλύσεις
σκηνών, προηγμένο εντοπισμό θέματος και πιο
σταθερή παρακολούθηση. Ακόμη και σε υψηλές
ταχύτητες λήψης που φτάνουν περίπου τα 10 fps,
η D500 εστιάζει τέλεια στα γρήγορα κινούμενα
θέματα και τα παρακολουθεί.

Εξοπλισμένη με το ίδιο
σύστημα AF με αυτό
της D5, του κορυφαίου
μοντέλου με φορμά
FX της Nikon, η D500
εξασφαλίζει δυνατότητες
εστίασης με απόλυτη
ακρίβεια, ακόμη και σε
σχεδόν σκοτάδι. Με
153 σημεία εστίασης
(55 επιλέξιμα) και 99 αισθητήρες σταυροειδούς
διάταξης (cross-type) στο κέντρο και τις
περιφερειακές περιοχές, αυτό το ασύλληπτο
σύστημα AF έχει ανεπανάληπτη απόδοση
σε σχεδόν το συνολικό πλάτος κάδρου του
σκοπεύτρου. Η ευαισθησία αυτόματης εστίασης
μέχρι και τα -4 EV στο κεντρικό σημείο και -3 EV
(ISO 100, 20 ºC/68 ºF) σε όλα τα άλλα σημεία,
εξασφαλίζει κορυφαία απόδοση σε συνθήκες
χαμηλού φωτισμού. Η παρακολούθηση μικρών
θεμάτων που κινούνται γρήγορα μπορεί να
γίνει πλέον με ένα νέο επίπεδο ακρίβειας και
εντοπίζονται εύκολα τα θέματα που βρίσκονται
στο άκρο του κάδρου. Στη ρύθμιση «Συνεχής AF»,
το σύστημα μπορεί να διαμορφωθεί σε όλες τις
ρυθμίσεις κάλυψης 153, 72 ή 25 σημείων.

Για ωφέλιμα μέγιστα διαφράγματα f/8
15 σημεία εστίασης: / / / /
9 επιλέξιμα σημεία:
/ /
5 αισθητήρες σταυροειδούς διάταξης [cross-type]:

Σημείωση: τα σημεία εστίασης εκτός των αισθητήρων σταυροειδούς διάταξης (cross-type) είναι αισθητήρες
οριζόντιας διάταξης για τον εντοπισμό οριζόντιων γραμμών (τα σημεία εντοπίζουν κατακόρυφες γραμμές).

D500 + AF-S TELECONVERTER TC-20E III + AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR

Κλείδωμα AF: διατήρηση της εστίασης
στην καρδιά της δράσης
Η λειτουργία κλειδώματος AF χειρίζεται την
εστίαση σε λήψεις θεμάτων που κινούνται
γρήγορα ή απρόβλεπτα. Η απόκριση AF σε
λειτουργία κλειδώματος εστίασης είναι ιδανική για
περιπτώσεις όπου παρεμβάλλεται ένα αντικείμενο
ανάμεσα στο θέμα και τη φωτογραφική μηχανή.
Ορίστε την επιλογή «Γρήγορη» όταν θέλετε να
γίνεται εύκολα μετάβαση της εστίασης ανάμεσα
στο θέμα που παρεμβάλλεται και το αρχικό
θέμα. Επιλέξτε «Καθυστερημένη» εάν θέλετε
να διατηρήσετε την εστίαση στο αρχικό θέμα. Η
λειτουργία «Κίνηση θέματος» προσαρμόζει την
απόκριση AF ανάλογα με τον τρόπο που κινείται
το θέμα προς τη φωτογραφική μηχανή. Επιλέξτε
«Σπασμωδική» εάν το θέμα τείνει να σταματάει
και να κινείται απρόβλεπτα. Επιλέξτε «Σταθερή»
εάν το θέμα κινείται με σταθερή ταχύτητα. Είτε
παρακολουθείτε έναν συγκεκριμένο παγοδρόμο
σε έναν αγώνα ταχύτητας ή έναν συγκεκριμένο
παίκτη σε ένα συναρπαστικό τελικό κυπέλου, το
«Κλείδωμα AF» σάς επιτρέπει να διατηρείτε το
στόχο σας.

Βελτιστοποίηση AF: αυτόματη
βελτιστοποίηση AF για συγκεκριμένο
φακό
Με την D500, μπορείτε να πραγματοποιήσετε
εύκολα ειδική ρύθμιση του AF για το φακό NIKKOR
που χρησιμοποιείτε. Κατά τις λήψεις σε Ζωντανή
προβολή, η φωτογραφική μηχανή ρυθμίζει και
καταγράφει αυτόματα την τιμή βελτιστοποίησης**
για κάθε φακό, εξασφαλίζοντας τέλεια εστίαση.
Διατίθεται επίσης χειροκίνητη βελτιστοποίηση.
**Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Βελτιστοποίηση AF» στο μενού
ρύθμισης για να ενεργοποιήσετε τη βελτιστοποιημένη τιμή
για λήψη.

Λειτουργίες επιλογής περιοχής AF:
ορίζετε εύκολα λειτουργίες AF για τις
διάφορες συνθήκες λήψης
Με την D500 είναι εύκολο να πραγματοποιείτε
γρήγορα μετάβαση μεταξύ των διαφόρων
λειτουργιών επιλογής περιοχής AF. Απλά
αντιστοιχίστε μια λειτουργία επιλογής περιοχής
AF σε ένα από τα προσαρμόσιμα κουμπιά της
φωτογραφικής μηχανής***, και, στη συνέχεια,
μεταβείτε στη λειτουργία που έχει αντιστοιχιστεί
κρατώντας το προσαρμοσμένο κουμπί πατημένο
κατά τη λήψη.
***Με εξαίρεση την παρακολούθηση 3D.

© C.S.Ling
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Ευελιξία: το πλεονέκτημα των
τηλεφακών DX

200

fps

**Ταχύτητες καρέ κατά προσέγγιση, υπολογισμένες με βάση
πλήρως φορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου
EN-EL15, με χρήση συνεχούς λειτουργίας AF, ταχύτητας
κλείστρου 1/250 δευτ. ή μεγαλύτερης και οποιεσδήποτε
άλλες ρυθμίσεις ως προεπιλεγμένες τιμές.

Σταθερή εικόνα στο σκόπευτρο: εύκολη
παρακολούθηση γρήγορα κινούμενων
θεμάτων
Με την D500 η λήψη και παρακολούθηση θεμάτων
γίνεται εύκολα, ακόμη και μέσα σε καταιγιστική
δράση. Οι ταχύτεροι σειριακοί μηχανισμοί
κλείστρου και καθρέφτη μειώνουν σημαντικά
τους χρόνους διακοπής προβολής στο σκόπευτρο
κατά τη διάρκεια των ριπών με μεγάλη ταχύτητα,
ενώ ο μηχανισμός κίνησης του καθρέφτη της
φωτογραφικής μηχανής εξασφαλίζει σημαντικά
μειωμένη αναπήδηση. Μειώνεται το θάμπωμα του
σκοπεύτρου και εξασφαλίζεται σταθερή και καθαρή
εικόνα κατά τις συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας.
Η παρακολούθηση AF και η ορατότητα από το
σκόπευτρο έχουν βελτιωθεί σε εξαιρετικό βαθμό.

Μοτέρ χωρίς πυρήνα
Βοηθητικός
μηχανισμός κίνησης
καθρέφτη

Μηχανισμός ισορροπίας
καθρέφτη

AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8E ED VR:
κιτ ελαφριού και ευέλικτου φακού
Συνδέστε στην D500 αυτό το εξαιρετικά ελαφρύ
και ευέλικτο κιτ φακού για να εξασφαλίσετε
ένα συνδυασμό με εξαιρετική φορητότητα. Το
ευέλικτο zoom 5x καλύπτει το ισοδύναμο των
24–120 mm σε φορμά πλήρους κάδρου, ενώ
το γρήγορο διάφραγμα ανοίγει τους ορίζοντες
για περισσότερες δυνατότητες λήψεων. Η
εντυπωσιακή Απόσβεση κραδασμών (VR) της
Nikon σάς επιτρέπει να τραβάτε με ταχύτητες
κλείστρου χαμηλότερες κατά τέσσερα στοπ**,
ενώ το ηλεκτρομαγνητικό διάφραγμα εξασφαλίζει
ακρίβεια έκθεσης σε υψηλές ταχύτητες καρέ.

Μονάδα αισθητήρα εικόνας

Συνδυασμοί που εξασφαλίζουν γωνία προβολής ισοδύναμη με φακό εστιακής απόστασης 600 mm*

Περίπου
160 mm/6,3 in.

© Go Yamagata

Μπροστινό κάλυμμα: θερμοπλαστικό
υψηλής ακαμψίας ενισχυμένο με ίνες
άνθρακα

D5 + AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
Περίπου 5.215 g/11 lb 5.8 oz** (Τύπου XQD)

**Με βάση τα πρότυπα CIPA. Επιτυγχάνεται σε ΚΑΝΟΝΙΚΗ λειτουργία, με
το φακό συνδεδεμένο σε ψηφιακή μηχανή SLR με φορμά DX.

Περίπου
147 mm/5,8 in.

*ποιότητα συμπίεσης χωρίς απώλειες 14 bit RAW.

Η κορυφαία απόδοση της D500 αποτυπώνει
εύκολα τις καθοριστικές στιγμές. Χάρη στον
γρήγορο αισθητήρα εικόνας και τον νέο
μηχανισμό επεξεργασίας εικόνας EXPEED 5
της φωτογραφικής μηχανής, μπορείτε να
πραγματοποιείτε λήψεις σε ταχύτητες έως
10 fps** σε λειτουργία παρακολούθησης AE/
AF ή σε λειτουργία λήψης με τον καθρέφτη
πάνω. Η εσωτερική μνήμη υψηλής απόδοσης
δίνει τη δυνατότητα αποτύπωσης έως και 200
φωτογραφιών NEF (RAW), 14 bit με συμπίεση
χωρίς απώλειες ή μεγάλων εικόνων JPEG σε
μία ριπή. Οι δύο υποδοχές κάρτας (μία για
κάρτες XQD και μία για κάρτες SD UHS II),
ανταποκρίνονται εύκολα στις μοναδικές ταχύτητες
λήψης της φωτογραφικής μηχανής και, επίσης,
εξασφαλίζουν ότι η εσωτερική μνήμη αδειάζει
αμέσως για την επόμενη ριπή.

Οθόνη LCD

*Ισοδύναμο με φορμά 35 mm.

Συνεχείς λήψεις υψηλής
ταχύτητας για την
εύκολη αποτύπωση των
καθοριστικών στιγμών

Ταχύτητα καθοριστικής σημασίας: έως
10 fps για έως 200 λήψεις

Πίσω κάλυμμα:
κράμα μαγνησίου

Μπροστινό σώμα:
θερμοπλαστικό υψηλής
ακαμψίας ενισχυμένο με
ίνες άνθρακα

Περίπου
158,5 mm/6,3 in.
Περίπου
115 mm/4,6 in.

10

για
έως
λήψεις*

Η D500 έχει σημαντικό πλεονέκτημα σε ό,τι
αφορά το βάρος της. Έχει ελαφρύ σώμα ενώ,
παράλληλα, ο παράγοντας κροπαρίσματος
1,5x * του αισθητήρα DX της φωτογραφικής
μηχανής, εξασφαλίζει την εικόνα τηλεφακού
κατά τις λήψεις με φακούς FX. Σε σύγκριση με
το συνδυασμό πλήρους κάδρου, με αυτόν τον
παράγοντα κροπαρίσματος μειώνεται το βάρος
και το μήκος του εξοπλισμού τηλεφακού σας
περίπου στο μισό. Μπορείτε πλέον να μπείτε
στην καρδιά της δράσης ή να εστιάσετε ακριβώς
στην άκρη μιας δυσπρόσιτης φωλιάς πουλιού,
χωρίς να σας δυσκολεύουν τα θέματα χειρισμού
που προκύπτουν με τη χρήση επαγγελματικών κιτ
μεγαλύτερου βάρους.

Επάνω κάλυμμα:
κράμα μαγνησίου

AF-S DX NIKKOR 16-80mm
f/2.8-4E ED VR

D500 + AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR
D500

D5

Περίπου 2.430 g/5 lb 5,8 oz.**
* ισοδύναμο με φορμά 35 mm.
**Περιλαμβάνει μπαταρία, μία κάρτα μνήμης XQD (δύο
κάρτες XQD για την D5) και καπάκι φακού.

Περιοχή εικόνας 1,3x: ευέλικτες
τηλεφωτογραφικές λήψεις χωρίς αλλαγή
φακού
Η περιοχή εικόνας 1,3x της D500 σάς παρέχει
την ευελιξία να πλησιάζετε το θέμα σας χωρίς να
αλλάζετε φακούς. Με γωνία προβολής αντίστοιχη
με περίπου 2x της εστιακής απόστασης του
συνδεδεμένου φακού***, η περιοχή εικόνας σάς
δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσετε την καρδιά
της σύνθεσής σας. Απαθανατίστε έντονες
φωτογραφίες με εξαιρετικά υψηλή ευκρίνεια
και χωρίς ανεπιθύμητα στοιχεία καθώς και
κροπαρισμένα βίντεο Full HD χωρίς να χρειάζεται
να κουβαλάτε πρόσθετα κιτ.
***Σε φορμά 35 mm.

1.3×

4K/UHD
Εντυπωσιακό βίντεο
εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης,
σχεδιασμένο για διάφορες
εφαρμογές πολυμέσων
Κινηματογραφικής ποιότητας βίντεο 4K/
UHD (3.840 x 2.160)
Καθώς είναι η πρώτη
D-SLR της Nikon με
φορμά DX με δυνατότητα
εγγραφής video υψηλής
ανάλυσης 4K/UHD στη φωτογραφική
μηχανή, η D500 εξασφαλίζει ένα νέο επίπεδο
ευελιξίας για τη δημιουργία video. Μπορείτε
να τραβήξετε video 4K/UHD (3.840x2.160
pixel) διάρκειας έως 29 λεπτών και 59
δευτερολέπτων*, σε 30p/25p/24p με εγγενές
κροπάρισμα σε κάθε pixel, αποδίδοντας τη
μέγιστη δυνατή ποιότητα εικόνας. Κατά τη
λήψη video Full HD (1080p), μπορείτε να
επιλέξετε ταχύτητες καρέ 50p/60p σε πολλές
μορφές κροπαρίσματος του αισθητήρα,
συμπεριλαμβανομένου του εγγενούς
κροπαρίσματος pixel Full HD. Η φωτογραφική
μηχανή παρέχει καθαρή έξοδο HDMI: ακόμη
και video 4K/UHD μπορούν να εγγραφούν στην
κάρτα μνήμης της φωτογραφικής μηχανής ή
να εξαχθούν χωρίς συμπίεση στην έξοδο HDMI
με 8 bit 4:2:2 YCbCr. Η έξοδος HDMI είναι
διαθέσιμη για όλες τις αναλύσεις video κατά την
απομακρυσμένη λήψη.
*Τα video 4K/UHD εγγράφονται σε ξεχωριστά αρχεία.

3.840 x 2.160: συμβατότητα με 4K/UHD

Περιοχή εικόνας βάσει 1,3x: συμβατή με Full HD και HD
Περιοχή εικόνας βάσει DX: συμβατή με Full HD και HD
Σημείωση: ο λόγος διαστάσεων για video είναι 16:9, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη περιοχή
εικόνας

Δυνατότητα λήψης video time-lapse
ποιότητας 4K/UHD ενσωματωμένη στη
φωτογραφική μηχανή

Ενεργό D-Lighting: εξοικονομήστε
χρόνο κατά την επεξεργασία μετά τη
λήψη

Μετατρέψτε την πάροδο του χρόνου σε μια
συναρπαστική γρήγορη ακολουθία. Με τη
λειτουργία video time-lapse ποιότητας 4K/
UHD της D500, μπορείτε να δημιουργήσετε
Time-lapse video 4K/UHD** και Full HD απλά
από τη φωτογραφική μηχανή. Η λειτουργία
«Ομαλοποίηση έκθεσης» εξαλείφει το
ανεπιθύμητο τρεμούλιασμα του video καθώς
αντισταθμίζει αυτόματα τις μικρές μεταβολές
έκθεσης κάδρων.

Η D500 σάς δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής
Ενεργού D-Lighting στα video Full HD και HD.
Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη διαβάθμιση
τόνων, λεπτομέρειες στα τονισμένα και στα
σκιασμένα σημεία και φυσική φωτεινότητα στις
σκηνές με υψηλή αντίθεση, χωρίς να απαιτείται
επεξεργασία μετά τη λήψη.

**Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής με φωτογράφιση timelapse 4K UHD είναι 3 λεπτά.

Σταθερές λήψεις video με τη μηχανή
στο χέρι: ηλεκτρονική απόσβεση
κραδασμών (VR)

Ενεργό D-Lighting: υψηλό

Έλεγχος ήχου υψηλής πιστότητας
Η D500 περιλαμβάνει ενσωματωμένο
στερεοφωνικό μικρόφωνο το οποίο είναι
συμβατό με το εξωτερικό στερεοφωνικό
μικρόφωνο ME-1 και το Ασύρματο μικρόφωνο
ME-W1 της Nikon. Διαθέτει είσοδο για
στερεοφωνικό μικρόφωνο και έξοδο ήχου
επιτρέποντάς σας να βελτιστοποιείτε τα επίπεδα
ήχου μεμονωμένα τόσο πριν όσο και κατά τη
διάρκεια της εγγραφής. Είναι δυνατή η ρύθμιση
των επιπέδων ευαισθησίας του μικροφώνου σε
διαβαθμίσεις 20 βημάτων και μπορείτε επίσης
να ελέγξετε οπτικά τις ρυθμίσεις σας στην
οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής. (Κατά
τη χρήση ακουστικών τρίτων κατασκευαστών,
υπάρχουν 30 διαβαθμίσεις στη ρύθμιση του
ήχου). Μπορείτε να επιλέξετε το εύρος ήχου
(μεγάλο/φωνή) και ο θόρυβος από τον άνεμο
μπορεί να μειωθεί κατά την εγγραφή με το
ενσωματωμένο μικρόφωνο.

Η λειτουργία ηλεκτρονικής απόσβεσης
κραδασμών (e-VR) της D500 μειώνει
σημαντικά τις επιπτώσεις από το κούνημα της
φωτογραφικής μηχανής κατά τη λήψη video
Full HD με τη μηχανή στο χέρι.
Οριζόντια κίνηση
Ενεργό D-Lighting: απενεργοποιημένο

Κατακόρυφη κίνηση

Περιστροφική
κίνηση

Διατηρήστε το βάθος πεδίου κατά
τις έντονες μεταβολές του φωτισμού:
αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO

Αποκλειστικό μενού λήψης video:
διατηρήστε τις κινηματογραφικές σας
ρυθμίσεις ξεχωριστές

Ο Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO
της D500 είναι εξαιρετικά χρήσιμος για
τη διατήρηση του βάθους πεδίου και της
εστίασης σε σκηνές που περιλαμβάνουν
έντονες μεταβολές φωτισμού, όπως κατά
τη φωτογράφιση ενός θέματος που τρέχει
για να βγει από ένα σκοτεινό διάδρομο έξω
στο μεσημεριάτικο ήλιο. Στη λειτουργία M,
το αυτόματο ISO επιτρέπει τη ρύθμιση από
ISO 200 έως και Hi 5 και σας επιτρέπει να
ορίζετε τις μέγιστες τιμές ISO που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε.

Το αποκλειστικό μενού video της D500 σάς
επιτρέπει να εντοπίζετε και να προσαρμόζετε
βασικές ρυθμίσεις video όπως η ισορροπία
λευκού και το Picture Control, ανεξάρτητα από
τις ρυθμίσεις των φωτογραφιών. Παράλληλα,
έχετε γρήγορη πρόσβαση στις ρυθμίσεις video
πατώντας το κουμπί P.

Βολικές προσαρμοσμένες ρυθμίσεις για
την εγγραφή video
Η D500 παρέχει τη δυνατότητα να
χρησιμοποιείτε τα κουμπιά Pv και Fn όπου
έχουν αντιστοιχιστεί λειτουργίες για τον ομαλό
έλεγχο της αντιστάθμισης έκθεσης ή της
αλλαγής του βάθους πεδίου με τη ρύθμιση
ηλεκτρικού διαφράγματος***.
***Το ηλεκτρικό διάφραγμα είναι διαθέσιμο μόνο στις λειτουργίες A
ή M.

Λειτουργία μείωσης τρεμουλιάσματος (σε λειτουργία συνεχών λήψεων)
Φωτεινό

Φωτεινό
1/100 δευτ. (σε 50 Hz), 1/120 δευτ. (σε 60 Hz)

Σκοτεινό
Πηγή φωτός
1ο καρέ

2ο καρέ

Μείωση
τρεμουλιάσματος:
Απενεργοποιημένη

Εάν η λήψη γίνει τη στιγμή που η πηγή
φωτός είναι σκοτεινή, η φωτογραφία
θα παρουσιάζει υποέκθεση
1ο καρέ

2ο καρέ

Μείωση
τρεμουλιάσματος:
Ενεργοποιημένη

The camera automatically
shoots at the brightest points

Μπορεί να επιτευχθεί σταθερή
έκθεση και αναπαραγωγή χρωμάτων

51200 EXPEED 5
με

ISO

Εξαιρετική ποιότητα εικόνας με χαμηλότερο
θόρυβο ακόμη και σε υψηλές ρυθμίσεις ISO

© Todd Owyoung

Νέο EXPEED 5: Ο πιο ισχυρός επεξεργαστής
που έχει κυκλοφορήσει ποτέ από την Nikon
O νέος μηχανισμός επεξεργασίας
εικόνας EXPEED 5 της Nikon
περιλαμβάνει μεγάλη υπολογιστική
ισχύ για να διαχειρίζεται εύκολα τα
πλούσια δεδομένα εικόνας από τον
αισθητήρα εικόνας καθώς και τις γρήγορες
ταχύτητες εγγραφής του αισθητήρα εικόνας
της D500. Ο θόρυβος μειώνεται σημαντικά,
ακόμη και σε συνθήκες εξαιρετικά χαμηλού
φωτισμού, και οι κροπαρισμένες εικόνες που
έχουν ληφθεί σε υψηλές τιμές ISO διατηρούν
την ποιότητά τους. Οι υφές και οι λεπτομέρειες
αναπαράγονται πιστά και αποδίδονται ομαλά οι
διακριτικές τονικές διαβαθμίσεις.

Η ρύθμιση μείωσης τρεμουλιάσματος
ελαχιστοποιεί το αποτέλεσμα από τις
διακυμάνσεις της έκθεσης

Πετύχετε ακριβώς τη λήψη που θέλετε:
ισχυρός αισθητήρας μέτρησης και
αισθητήρας εικόνας

Οι τεχνητές πηγές φωτός, όπως ο φωτισμός
φθορισμού, συνήθως εμφανίζουν
τρεμούλιασμα που μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα σκοτεινές φωτογραφίες. Για
να ελαχιστοποιήσει αυτό το φαινόμενο,
η D500 παρέχει τη λειτουργία «Μείωση
τρεμουλιάσματος». Η φωτογραφική μηχανή
εντοπίζει το κορυφαίο επίπεδο φωτεινότητας
και αλλάζει αυτόματα ελάχιστα το χρόνο λήψης
ώστε να αποφεύγεται η υποέκθεση και να
εξασφαλίζονται σταθερές εκθέσεις ακόμη και
κατά τις συνεχείς λήψεις*.

Η D500 διαθέτει τον ίδιο
αισθητήρα μέτρησης RGB
180K-pixel με την D5. Αυτός
ο εντελώς νέος αισθητήρας έχει
αναπτυχθεί από τη Nikon και σε
συνδυασμό με τον αισθητήρα εικόνας
CMOS 20,9 MP φορμά DX της φωτογραφικής
μηχανής αποδίδουν εντυπωσιακή ακρίβεια στην
αναγνώριση θεμάτων και τις λεπτομέρειες της
εικόνας με πλούσιες διαβαθμίσεις τόνων.

*Ενδέχεται να μειωθεί η ταχύτητα των συνεχών διαδοχικών
λήψεων.

Δεν φοβάται το σκοτάδι: ISO 100 έως
51200, με δυνατότητα επέκτασης σε “Hi 5”
(ισοδύναμο με ISO 1640000)

Λήψη με ISO 51200

© C.S.Ling

Οι δύσκολες συνθήκες φωτισμού δεν πτοούν
την D500. Χάρη στο εξαιρετικά εκτενές εύρος
ISO που διαθέτει, αυτή η φωτογραφική μηχανή
χειρίζεται εξαιρετικά καλά τα τονισμένα σημεία.
Σε συνθήκες λήψης με εξαιρετικά έντονο φως,
μπορείτε να επεκτείνετε το εύρος ISO προς τα
κάτω στο ισοδύναμο ISO 50 στη ρύθμιση Lo 1.
Σε σκοτεινές συνθήκες, έχετε τη δυνατότητα
αύξησης έως και σε ισοδύναμο ISO 1640000
στη ρύθμιση Hi 5.

Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται το εικονίδιο
σκόπευτρο όταν εντοπίζεται τρεμούλιασμα

στο

Τρεις αυτόματες λειτουργίες στην
ισορροπία λευκού
Όπως και στο κορυφαίο μοντέλο D5 της Nikon,
η λειτουργία ισορροπίας λευκού της D500
περιλαμβάνει τρεις αυτόματες λειτουργίες
που σας βοηθούν να επιτύχετε αποτελέσματα
που συνδυάζουν ακρίβεια και ατμοσφαιρικό
στιλ. Η λειτουργία «Αυτόματη 0 (διατήρηση
λευκού)» αποδίδει πιστά το λευκό ακόμη και
κάτω από πηγές φωτός με χαμηλή, κοκκινωπή,
θερμοκρασία χρώματος. Η λειτουργία «Αυτόματη
1 Κανονική» διατηρεί ισορροπία ανάμεσα στο
αρχικό χρώμα του θέματος και τον περιβάλλοντα
φωτισμό. Παράλληλα, η λειτουργία «Αυτόματη
2 (Διατήρηση θερμών χρωμάτων φωτισμού)»
διατηρεί το χρώμα που προκύπτει από φωτισμό
πυρακτώσεως ή άλλο φωτισμό για να αποδώσει
εικόνες που αποπνέουν μια φυσική αίσθηση
ζεστασιάς.

Αυτόματη 0: διατήρηση λευκού
(μείωση θερμών)

Αυτόματη 1: Κανονική

Σύστημα Picture Control: ευέλικτη
δημιουργία εικόνων
Καθώς διαθέτει επτά επιλογές προτοποθέτησης,
το σύστημα Picture Control της Nikon διευκολύνει
τη διαδικασία καθορισμού παραμέτρων όπως
η ευκρίνεια, ο κορεσμός και η απόχρωση τόσο
για τις φωτογραφίες όσο και για τις λήψεις
video. Μπορείτε να ρυθμίσετε με ακρίβεια τις
λεπτομέρειες χάρη στη λειτουργία «Διαύγεια».
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή
«Ισοβαρές» για ευκολότερη επεξεργασία μετά τη
λήψη. Παρέχοντας καμπύλη τόνων που πλησιάζει
περισσότερο την ευθεία γραμμή, η ρύθμιση
«Ισοβαρές» σάς επιτρέπει να εξασφαλίσετε όσο το
δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
χρώμα, τη φωτεινότητα και την υφή του θέματός
σας. Ιδανικό για την εγγραφή πλάνων video στα
οποία θα γίνει τονική διαβάθμιση κατά την τελική
επεξεργασία, αυτό το Picture Control αποτρέπει
την εμφάνιση υπερτονισμένων σημείων,
αποκρυμμένων σκιών ή ανεπιθύμητου κορεσμού
χρωμάτων ακόμα και μετά από κάποια ρύθμιση ή
επεξεργασία.

Αυτόματη 2: Διατήρηση θερμών
χρωμάτων φωτισμού

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Ανακλινόμενη οθόνη αφής και SnapBridge - Η
ανώτερη λειτουργικότητα του κορυφαίου
μοντέλου με φορμά DX

Ανακλινόμενη οθόνη LCD 8 cm/3,2 in.
με χειρισμό αφής και υψηλή ανάλυση
2.359k-dot

Το οπτικό σκόπευτρο παρέχει την ευρύτερη
οπτική γωνία που έχει εξασφαλιστεί έως
τώρα

Η ανακλινόμενη οθόνη αφής LCD 8 cm
(3,2 in.) 2359k-dot εξαιρετικής απόκρισης,
παρέχει τη δυνατότητα λήψης από ψηλές ή
χαμηλές γωνίες. Μπορείτε να τραβήξετε video
σε λειτουργία Ζωντανής προβολής και στη
συνέχεια να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
αφής για να ορίσετε το σημείο εστίασης, να
πατήσετε το κουμπί λήψης και να εξασφαλίσετε
προεπιλεγμένα δεδομένα σημειακής ισορροπίας
λευκού, με βάση την επιλεγμένη περιοχή εντός
του κάδρου. Στην οθόνη υψηλής ανάλυσης
μπορείτε εύκολα να πραγματοποιείτε κύλιση
και να επιλέγετε τις κύριες εικόνες καθώς και
να εισαγάγετε απευθείας πληροφορίες όπως
όνομα δημιουργού, τοποθεσία, δίκτυο, IPTC και
στοιχεία copyright.

Το οπτικό
σκόπευτρο της
D500 δίνει τη
δυνατότητα
παρακολούθησης
θέματος σε
πραγματικό
χρόνο, χωρίς τις χρονικές καθυστερήσεις
που μπορεί να προκύψουν στα ηλεκτρονικά
σκόπευτρα. Αυτό το σκόπευτρο παρέχει
επίσης τη μεγαλύτερη οπτική γωνία που
έχει εξασφαλιστεί ποτέ από DSLR αυτής της
κατηγορίας*: περίπου 30,8°.
*Έως τις 5 Ιανουαρίου, 2016, μεταξύ των φωτογραφικών μηχανών
D-DSLR με αισθητήρα εικόνας μεγέθους APS-C.

Ευελιξία DX: ανταποκρίνεται στις
αντιξοότητες
Ως μικρότερη εκδοχή της D5, η D500
εξασφαλίζει αξιόπιστη απόδοση ακόμη και
όταν τη χρησιμοποιείτε σε εξαιρετικά αντίξοες
συνθήκες. Στο δυνατό μεταλλικό πλαίσιό
της έχει στερεωθεί γερό κράμα μαγνησίου
και εξαρτήματα από ίνες άνθρακα ώστε
να δημιουργηθεί ένα ελαφρύ, ανθεκτικό,
μονοκόμματο σώμα με βαθιά λαβή για εύκολο
κράτημα. Όλες οι συνδέσεις, τα κουμπιά και
οι επιλογείς είναι πλήρως στεγανοποιημένα.
Έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την εξοικονόμηση
ενέργειας, ώστε να εξασφαλίζετε τον μέγιστο
αριθμό λήψεων έως την επόμενη φόρτιση
της μπαταρίας. Το
προαιρετικό πολλαπλό
τροφοδοτικό μπαταρίας
MB-D17 υποστηρίζει
τρεις διαφορετικές
πηγές τροφοδοσίας
με μπαταρία και
διευκολύνει το κράτημα
της φωτογραφικής
μηχανής κατά τις κατακόρυφες λήψεις. Και το
κλείστρο υψηλής απόδοσης έχει δοκιμαστεί
σε 200.000 κύκλους λειτουργίας.

Έλεγχος κορυφαίας κατηγορίας
Η D500 έχει διάταξη στοιχείων ελέγχου
παρόμοια με αυτή της D5 και περιλαμβάνει
έναν υπο-επιλογέα που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την επιλογή σημείου
εστίασης. Είναι η πρώτη Nikon DSLR με φορμά
DX που παρέχει φωτιζόμενα κουμπιά για
ευκολότερο χειρισμό στο σκοτάδι.

Οι δύο υποδοχές κάρτας μνήμης
υποστηρίζουν φορμά υψηλής ταχύτητας
Οι δύο υποδοχές κάρτας (μία για κάρτες XQD
και μία για κάρτες SD UHS II), ανταποκρίνονται
εύκολα στις μοναδικές ταχύτητες λήψης της
D500 και επίσης εξασφαλίζουν ότι η εσωτερική
μνήμη αδειάζει αμέσως για την επόμενη ριπή.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα
και τους δύο τύπους κάρτας μνήμης, ενώ
διατίθενται πολλές επιλογές εγγραφής. Μπορεί
να γίνει εγγραφή μοναδικών δεδομένων
στο σύνολο του χώρου δύο καρτών, να
εγγράφονται τα ίδια δεδομένα σε δύο κάρτες

Διατηρήστε τη φωτογραφική μηχανή
συνδεδεμένη στις έξυπνες συσκευές σας με τη
χρήση SnapBridge
Η D500 είναι η πρώτη DSLR της Nikon με συμβατότητα
SnapBridge. Αυτή η έξυπνη εφαρμογή της Nikon
χρησιμοποιεί τεχνολογία Bluetooth®* Low Energy
(BLE) για να διατηρεί μια μόνιμη σύνδεση χαμηλής
κατανάλωσης ενέργειας μεταξύ της φωτογραφικής μηχανής κι ενός
smartphone ή tablet**. Μπορείτε πλέον να συγχρονίζετε αυτόματα τις
λήψεις με την έξυπνη συσκευή σας κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης,
χωρίς να αδειάζει η μπαταρία της φωτογραφικής μηχανής. Μπορείτε
επίσης να ελέγχετε βασικές λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής από
την έξυπνη συσκευή σας και να προσθέτετε εύκολα ετικέτες γεωγραφικών
πληροφοριών στις φωτογραφίες σας. Κατά τα ταξίδια σας, σε κάθε νέο
μέρος, το SnapBridge ενημερώνει αυτόματα τη φωτογραφική μηχανή με
την τοπική ώρα και την ώρα UTC (Συντονισμένη παγκόσμια ώρα) μέσω
των πληροφοριών GPS της έξυπνης συσκευής σας, ώστε να εξασφαλίζετε
φωτογραφίες με σωστή σειρά ημερομηνίας και ώρας, όσες ζώνες ώρας κι
αν περάσετε. Χάρη στην ενσωματωμένη δυνατότητα NFC της D500, γίνεται
εύκολα η πρώτη σύνδεση της φωτογραφικής με την έξυπνη συσκευή***
προκειμένου να ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά το SnapBridge.
*Η ονομασία Bluetooth® είναι εμπορικό σήμα της Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση των εν λόγω
σημάτων από τη Nikon Corporation γίνεται με εκχώρηση άδειας χρήσης.
**Συμβατές συσκευές iPhone ή/και iPad και iPod, ή έξυπνες συσκευές που εκτελούν λειτουργικό
σύστημα AndroidTM.
***Η λειτουργία NFC είναι συμβατή μόνο με λειτουργικό σύστημα Android. Η έξυπνη συσκευή
θα πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία NFC.

για άμεση δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
ή να εγγράφονται ταυτόχρονα φωτογραφίες
σε μορφή RAW και JPEG σε ξεχωριστές
κάρτες. Είναι επίσης δυνατό να μεταφέρονται
δεδομένα από τη μία κάρτα στην άλλη, καθώς
και να επιλέγεται μια υποδοχή για την εγγραφή
video ανάλογα με τη χωρητικότητα που
απομένει σε κάθε κάρτα.

Αυτόματη μεταφορά εικόνων
• Το μέγεθος των μεταφερόμενων εικόνων
μπορεί να οριστεί
• Είναι δυνατή η επιλογή video για μεταφορά
μέσω της εφαρμογής SnapBridge

Αυτόματες μεταφορτώσεις στο
NIKON IMAGE SPACE
Οι εικόνες που μεταφέρονται σε
μια έξυπνη συσκευή μπορούν να
μεταφορτωθούν αυτόματα
Έξυπνη συσκευή

Προβολή των εικόνων σας σε μια
έξυπνη συσκευή
Είναι δυνατή η προβολή των εικόνων
που βρίσκονται στη φωτογραφική
μηχανή ακόμη κι όταν αυτή είναι
απενεργοποιημένη
Χρήση πληροφοριών τοποθεσίας
και ημερομηνίας/ώρας
• Ενσωματώστε πληροφορίες
τοποθεσίας από μια έξυπνη
συσκευή
• Συγχρονίστε τη φωτογραφική
μηχανή με τη ζώνη ώρας και τις
πληροφορίες ώρας και ζώνης
ώρας μιας έξυπνης συσκευής

Εφαρμογή SnapBridge

Απομακρυσμένες λήψεις
Πραγματοποιήστε
απομακρυσμένες λήψεις με
μια έξυπνη συσκευή, χάρη
στην αυτόματη μεταφορά
εικόνων

Ενσωμάτωση στοιχείων
ονόματος δημιουργού
Μπορείτε να ενσωματώσετε
έως και δύο τύπους
πληροφοριών, όπως
πληροφορίες πνευματικών
δικαιωμάτων και τις ρυθμίσεις

AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR

AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR

Η κληρονομιά των NIKKOR:
απελευθερώστε τις πλήρεις
δυνατότητες της D500
Όπως ισχύει για όλες τις Nikon DSLR, η D500
συνδυάζεται ιδανικά με τους θρυλικούς φακούς
NIKKOR, που εξασφαλίζουν απαράμιλλη
διαύγεια και ευελιξία. Η παράδοση των φακών
NIKKOR είναι αξεπέραστη και δεν είναι καθόλου
περίεργο ότι οι έως τώρα πωλήσεις τους έχουν
φτάσει τα 95 εκατομμύρια.

© Go Yamagata

© Marcel Lämmerhirt

AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5mm f/2.8G ED © Todd Owyoung

AF DX Fisheye-NIKKOR
10.5mm f/2.8G ED

AF-S DX NIKKOR
35mm f/1.8G

AF-S DX NIKKOR 10-24mm
f/3.5-4.5G ED

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

Ο πρώτος φακός fisheye με φορμά
DX της Nikon, είναι ένας εξαιρετικά
ευρυγώνιος βασικός φακός 10,5 mm
που εξασφαλίζει γωνία φωτογραφίας
180 μοιρών. Μπορεί να επιτευχθεί
εστίαση σε απόσταση 14 cm και οι
δυνατότητες βάθους πεδίου είναι
απεριόριστες.

Αυτός ο βασικός φακός με φορμά
DX περιλαμβάνει μέγιστο διάφραγμα
f/1,8, που χαρίζει φωτεινή εικόνα στο
σκόπευτρο και εντυπωσιακή απόδοση
στις φωτογραφίσεις σε χαμηλό
φωτισμό. Προσφέρει υψηλή ανάλυση
και αντίθεση με αθόρυβη λειτουργία
αυτόματης εστίασης.

Τραβήξτε εντυπωσιακά φυσικά τοπία,
επιβλητική αρχιτεκτονική, λεπτομερή
αστικά τοπία και εσωτερικούς χώρους
που φαίνονται περισσότερο ευρύχωροι.
Καθώς διαθέτει τρία ασφαιρικά και
δύο πρόσθετα γυάλινα στοιχεία ED
εξαιρετικά χαμηλής παραμόρφωσης,
αυτός ο υπερευρυγώνιος φακός zoom
εξασφαλίζει εικόνες με μοναδική
ανάλυση και αντίθεση.

Compact, ελαφρύς φακός macro φορμά
DX με δυνατότητα αναπαραγωγής 1:1,
που αποδίδει εξαιρετικά λεπτές υφές και
λεπτομέρειες. Η λειτουργία VR δεύτερης
γενιάς της Nikon, παρέχει σταθερές
εικόνες τόσο στο σκόπευτρο όσο και
στον αισθητήρα, ακόμη και κατά τις
λήψεις κρατώντας τη φωτογραφική
μηχανή στο χέρι.

AF-S NIKKOR
70-200mm f/4G ED VR

AF-S NIKKOR
80-400mm f/4.5-5.6G ED VR

AF-S NIKKOR
200-500mm f/5.6E ED VR

AF-S NIKKOR
300mm f/4E PF ED VR

Συνδυάστε την D500 με αυτόν τον
υψηλής απόδοσης τηλεφακό zoom
φορμά FX και πλησιάστε ακόμη
περισσότερο στα θέματά σας χάρη στον
παράγοντα κροπαρίσματος 1,5x. Ο
φακός περιλαμβάνει σταθερό διάφραγμα
f/4,0 και κλασικό εύρος zoom για
φωτογραφίσεις ταξιδιών, άγριας φύσης,
σπορ και γάμων. Το αναγνωρισμένο
σύστημα VR της Nikon σάς δίνει τη
δυνατότητα λήψης σε ταχύτητες
χαμηλότερες κατά περίπου τέσσερα
στοπ.

Συνδυάστε την D500 με το φακό AF-S
NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR
και η γωνία προβολής στη ρύθμιση
τηλεφακού θα είναι ισοδύναμη με αυτή
μιας D-SLR με φορμά FX όπου έχει
τοποθετηθεί τηλεφακός 600 mm.

Αυτός ο υπερτηλεφακός με φορμά
FX εξασφαλίζει εξαιρετικά μεγάλη
κάλυψη σε οποιεσδήποτε συνθήκες
λήψης. Με το σταθερό διάφραγμα
f/5,6, το σύστημα VR της Nikon και
τη λειτουργία SPORT VR για σταθερή
λήψη εικόνων κάθε στιγμή, αυτός ο
φακός είναι ιδανικός για φωτογραφίσεις
άγριων ζώων, μηχανοκίνητου
αθλητισμού και ιπτάμενων θεμάτων.
Το ηλεκτρομαγνητικό διάφραγμα
εξασφαλίζει σταθερή έκθεση κατά τις
ριπές με μεγάλη ταχύτητα.

Compact, ισχυρός τηλεφακός με
φορμά FX. Περιλαμβάνει ένα στοιχείο
Phase Fresnel χάρη στο οποίο μειώνεται
σημαντικά το μέγεθος και το βάρος
του, χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα
εικόνας, με αποτέλεσμα να είναι ο
ιδανικός τηλεφακός για τα ταξίδια και τις
αποστολές σας. Η επίστρωση φθορίου
προστατεύει από το νερό, τη σκόνη και
τη βρομιά, εξασφαλίζοντας αυξημένη
ανθεκτικότητα κατά τη χρήση του σε
εξωτερικούς χώρους.

ΑΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Διάγραμμα συστήματος
ΦΑΚΟΙ NIKKOR

ΦΛΑΣ SPEEDLIGHT
Τροφοδοτικό
μπαταρίας υψηλών
επιδόσεων SD-9

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΟΠΕΥΤΡΟΥ

Φλας Speedlight SB-5000

Μεγεθυντής προσοφθαλμίου DG-2

Προσάρτημα προβολής ορθής
γωνίας DR-5

Προσαρμογέας
προσοφθαλμίου DK-18

Φλας
Speedlight SB-5000

Φλας Speedlight
SB-910

Φλας
Speedlight SB-910

Προσοφθάλμιο
σκοπεύτρου με
επίστρωση φθορίου
DK-17F*

Φλας
Speedlight SB-700
Φλας Speedlight
SB-700

Φλας
Speedlight SB-500
Φλας
Speedlight SB-300

Φλας Speedlight
SB-500

Καλώδιο τηλεχειρισμού
TTL SC-28, 29

Φακός διόρθωσης
προσοφθαλμίου DK-17C
(-3, -2, 0, +1, +2 m-1)

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΚΟΠΕΥΣΗ

Μεγεθυντής
προσοφθαλμίου DK-17M

Φλας Speedlight
SB-300

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ GPS

Εξάρτημα πεδιοσκόπιου
ψηφιακής φωτογραφικής
μηχανής SLR FSA-L2

Εντολέας ασύρματου φλας
Speedlight SU-800

Κιτ εντολέα φλας Speedlight
κοντινής λήψης R1C1

Σύνολο τηλεχειρισμού
Modulite ML-3

ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ

Ντεκλανσέρ MC-36A
Ασύρματο
τηλεχειριστήριο WR-R10

Στερεοφωνικό
μικρόφωνο ME-1

Φλας Speedlight SB-5000

Προσαρμογέας WR WR-A10

Ντεκλανσέρ MC-30A

SB-5000 (προαιρετικό) συνδεδεμένο στην D500

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο WR-T10
Ασύρματο τηλεχειριστήριο
WR-R10

Φωτίζοντας τις σκιές
Η μηχανή D500 είναι πλήρως συμβατή με το
φημισμένο Σύστημα δημιουργικού φωτισμού
(Creative Lighting system)/iTTL της Nikon καθώς
και το νέο σύστημα που παρέχει η Nikon για
προηγμένο ασύρματο φωτισμό με χειρισμό
μέσω ραδιοσυχνότητας. Αυτό σημαίνει ότι
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική
μηχανή εύκολα με φλας Speedlight όπως το
επαγγελματικό SB-910, το compact SB-700 ή
το SB-5000, όπου χρησιμοποιείται τεχνολογία
χειρισμού μέσω ραδιοσυχνότητας. Σε συνδυασμό
με τον προαιρετικό πομποδέκτη WR-R10, η D500
μπορεί να ελέγχει και να ενεργοποιεί ασύρματα
έως και έξι ομάδες μονάδων SB-5000 από
κάποιο άλλο δωμάτιο, γύρω από γωνίες ή σε
εξωτερικούς χώρους, κάτω από έντονο ηλιακό
φως.

Ελαστικό
προσοφθάλμιο DK-19

Προσοφθάλμιος
φακός με
αντιθαμβωτικό
σκόπευτρο DK-17A

Γρήγορη ασύρματη μεταφορά
Για ασύρματη μεταφορά αρχείων υψηλής
απόδοσης σε ταχύτητες έως 866,7 Mbps για
απόσταση έως 200 m, χρησιμοποιήστε στη
φωτογραφική μηχανή τον προαιρετικό ασύρματο
πομπό WT-7A Wireless Transmitter. Ο πομπός
συνδέεται στην υποδοχή διασύνδεσης της
φωτογραφικής μηχανής και τροφοδοτείται
από το σώμα της. Διαθέτει λειτουργίες
σύνδεσης σημείου πρόσβασης, HTTP και FTP
και επιτρέπει τον ταυτόχρονο χειρισμό πολλών
φωτογραφικών μηχανών. Παρέχεται δυνατότητα
απομακρυσμένου ελέγχου των ρυθμίσεων και της
Ζωντανής προβολής σε λειτουργία HTTP, ή μέσω
υπολογιστή όπου έχει εγκατασταθεί το λογισμικό
Nikon Camera Control Pro 2*. Η λειτουργία HTTP
σάς δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε
οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων σε έξυπνες
συσκευές, για απομακρυσμένη λειτουργία μέσω
ασύρματης ή ενσύρματης σύνδεσης Ethernet.

Προσαρμογέας WR
WR-A10

Ντεκλανσέρ MC-22A
Ασύρματο μικρόφωνο
ME-W1

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μπαταρίας
Για τους φωτογράφους που παίρνουν μαζί τους
την D500 σε μέρη όπου δεν είναι εύκολο να τη
φορτίζουν, το πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας
MB-D17 επεκτείνει το χρόνο λειτουργίας.
Εξασφαλίζει επίσης πιο ισορροπημένο και
άνετο χειρισμό κατά τις λήψεις σε κατακόρυφο
προσανατολισμό. Το πακέτο διαθέτει εναλλακτικό
κουμπί λήψης, πολυ-επιλογέα και κουμπιά
ενεργοποίησης AF για την περίπτωση χρήσης
της φωτογραφικής μηχανής σε κατακόρυφη
διάταξη λήψεων, καθώς και δευτερεύοντα κύριο
επιλογέα και υπο-επιλογέα εντολών. Μπορεί να
τροφοδοτηθεί από την μπαταρία λιθίου EN-EL15
της Nikon ή από έξι τυπικές μπαταρίες μεγέθους
AA. Όταν χρησιμοποιείται ο προαιρετικός
προσαρμογέας μπαταρίας BL-5, το τροφοδοτικό
MB-D17 μπορεί επίσης να τροφοδοτηθεί με
μπαταρίες λιθίου EN-EL18/EN-EL18a της Nikon.

Καλώδιο
προέκτασης MC-21A

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ
Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία ιόντων λιθίου
EN-EL15*

Ντεκλανσέρ MC-36A

Ακροδέκτης
τροφοδοσίας
EP-5B

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Κάλυμμα διαμερίσματος
μπαταρίας BL-5

Φορτιστής μπαταρίας MH-26a

Κλιπ
καλωδίου
HDMI*

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

Έξυπνη συσκευή**
(iOS, Android OS)

Κλιπ καλωδίου USB*

Έξυπνη συσκευή**
(iOS, Android OS)

Συσκευή εγγραφής
video με είσοδο HDMI**

Καλώδιο USB UC-E22*

Εκτυπωτής**

ViewNX-i††
Capture NX-D††

Καλώδιο LAN**

E1 HDMI (Τύπος
σύνδεσης С 
Τύπος σύνδεσης A)

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
ιόντων λιθίου EN-EL15*

Ημιμαλακή θήκη
CF-DC8

Καλώδιο σύνδεσης
MC-23A
Καλώδιο
προσαρμογέα MC-25A

Συσκευή ανάγνωσης
καρτών μνήμης XQD**
Συσκευή ανάγνωσης καρτών
μνήμης SD**

Κάρτα μνήμης XQD**
Κάρτα μνήμης SD**

Ακουστικά**

ΘΗΚΗ

Μονάδα GPS**

Σύνολο τηλεχειρισμού
Modulite ML-3

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

SnapBridge†

Οθόνη
τηλεόρασης**

Ντεκλανσέρ MC-DC2

Καλώδιο
προσαρμογέα μονάδας
GPS MC-35

Μετασχηματιστής
ρεύματος EH-5b

Ντεκλανσέρ MC-30A
Ντεκλανσέρ MC-22A

Μονάδα GPS
GP-1A

Οκτώ μπαταρίες
μεγέθους R6/AA**

*Απαιτείται ενημέρωση έκδοσης για το Camera Control 2
(έκδ. 2.23.0 ή μεταγενέστερη).

Εξαρτήματα
τηλεχειρισμού 2
ακίδων

Καλώδιο
προσαρμογέα
MC-25A

Φορτιστής μπαταρίας
MH-25a*/MH-25

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
VIDEO
Καλώδιο HC-

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο WR-1

Καλώδιο σύνδεσης
MC-23A

Πολλαπλό τροφοδοτικό
μπαταρίας MB-D17

Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία ιόντων λιθίου
EN-EL18a/EN-EL18

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο WR-1

Ασύρματος πομπός
WT-7/A/B/C

Ακροδέκτης
τροφοδοσίας EP-5B

Ηλεκτρονικός
υπολογιστής**

Camera Control Pro 2

Μετασχηματιστής
ρεύματος EH-5b
Διακομιστής FTP**

* Παρεχόμενα εξαρτήματα ** Προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από τη Nikon † Δυνατότητα λήψης από το κατάστημα εφαρμογών κάθε έξυπνης συσκευής (δωρεάν). †† Μπορεί να ληφθεί από την τοποθεσία web της Nikon (δωρεάν).
Η D500, ο ασύρματος πομπός WT-7/A/B/C και τα ασύρματα τηλεχειριστήρια WR-1/WR-R10 διέπονται από τους Κανονισμούς Διαχείρισης Εξαγωγών των ΗΠΑ (United States Export Administration Regulations, EAR). Δεν απαιτείται κρατική
άδεια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την εξαγωγή σε χώρες εκτός αυτών που ακολουθούν, οι οποίες κατά τη σύνταξη του παρόντος υπάγονται σε εμπάργκο ή ειδικούς ελέγχους: Κούβα, Ιράν, Βόρεια Κορέα, Σουδάν και
Συρία.

Ασύρματος πομπός WT-7/A/B/C (προαιρετικός)
συνδεδεμένος στην D500

Πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D17
(προαιρετικό) συνδεδεμένο στην D500

• Η Nikon επιφυλάσσεται του δικαιώματος αλλαγής της εμφάνισης και των προδιαγραφών υλικού και λογισμικού που περιγράφονται στο παρόν υλικό ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• Η ονομασία XQD είναι εμπορικό σήμα της SONY Corporation.
• Τα λογότυπα SD, SDHC και SDXC είναι εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC.
• Η ονομασία Bluetooth® είναι εμπορικό σήμα της Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση των εν λόγω σημάτων από τη Nikon Corporation γίνεται με εκχώρηση άδειας χρήσης.
Η ονομασία Android™ είναι εμπορικό σήμα ή κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Google Inc.
• Η ονομασία Apple®, τα λογότυπα Apple, και οι ονομασίες iPhone® και iPad® αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc. κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
• Η επωνυμία IOS είναι εμπορικό σήμα ή κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Cisco Systems, Inc., στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται με εκχώρηση άδειας χρήσης.
• Η ονομασία PictBridge είναι εμπορικό σήμα.
• Οι ονομασίες HDMI, High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing, LLC.
• Η ονομασία Wi-Fi® και το λογότυπο Wi-Fi είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance®.
• Η ονομασία N Mark είναι εμπορικό σήμα ή κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.
• Τα άλλα προϊόντα και οι ονομασίες αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιρειών
• Οι εικόνες στα σκόπευτρα, στις οθόνες LCD και στις οθόνες υπολογιστή που εμφανίζονται στο παρόν υλικό είναι προσομοιωμένες

Προδιαγραφές της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής SLR D500 της Nikon
Τύπος φωτογραφικής
μηχανής
Υποδοχή φακού
Βέλτιστη γωνία προβολής
Ωφέλιμα pixel
Αισθητήρας εικόνας
Συνολικά pixel
Σύστημα απομάκρυνσης
σκόνης
Μέγεθος εικόνας (pixel)

Αποθήκευση - Μορφή
αρχείων

Σύστημα Picture Control
Μέσα αποθήκευσης
Διπλή υποδοχή κάρτας
Σύστημα αρχείων
Σκόπευτρο
Κάλυψη κάδρου
Μεγέθυνση
Απόσταση από το μάτι
(Eyepoint)
Προσαρμογή διόπτρας
Οθόνη εστίασης
Ρεφλέξ καθρέπτη
Προεπισκόπηση βάθους
πεδίου
Διάφραγμα φακού
Συμβατοί φακοί

Τύπος κλείστρου
Ταχύτητα κλείστρου
Ταχύτητα συγχρονισμού
φλας
Λειτουργίες λήψης

Μονοοπτική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή reflex (SLR)
Μοντούρα F της Nikon (με σύζευξη AF και επαφές AF)
Φορμά DX της Nikon, εστιακή απόσταση σε φορμά 35 mm [135] ισοδύναμη με περίπου 1,5×
συγκριτικά με τη γωνία προβολής των φακών με φορμά FX
20,9 εκατομμύρια
Αισθητήρας CMOS 23,5 × 15,7 mm
21,51 εκατομμύρια
Καθαρισμός αισθητήρα εικόνας, δεδομένα αναφοράς για απομάκρυνση σκόνης από τη
φωτογραφία (απαιτείται το λογισμικό Capture NX-D)
• Περιοχή εικόνας DX (24×16): 5.568 × 3.712 [L], 4.176 × 2.784 [M], 2.784 × 1.856 [S]
• περιοχή εικόνας 1,3× (18×12): 4.272 × 2.848 [L], 3.200 × 2.136 [M], 2.128 × 1.424 [S]
• Φωτογραφίες με περιοχή εικόνας DX που έχουν τραβηχτεί σε ζωντανή προβολή video: 5.568 ×
3.128 [L], 4.176 × 2.344 [M], 2.784 × 1.560 [S]
• Φωτογραφίες με περιοχή εικόνας 1,3× που έχουν τραβηχτεί σε ζωντανή προβολή video: 4.272 ×
2.400 [L], 3.200 × 1.800 [M], 2.128 × 1.192 [S]
• Φωτογραφίες που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια εγγραφής video με μέγεθος καρέ 3.840 × 2.160:
3.840 × 2.160
• NEF (RAW): 12 ή 14 bit (συμπίεση χωρίς απώλειες, με συμπίεση ή χωρίς συμπίεση) διατίθεται
μεγάλο, μεσαίο και μικρό μέγεθος (οι μεσαίες και μικρές εικόνες εγγράφονται με βάθος 12 bit και
χρήση συμπίεσης χωρίς απώλειες)
• TIFF (RGB)
• JPEG: συμβατότητα με JPEG-Baseline για συμπίεση υψηλή (περίπου 1 : 4), κανονική (περίπου 1 : 8)
ή βασική (περίπου 1 : 16), διατίθεται συμπίεση βέλτιστης ποιότητας
• NEF (RAW)+JPEG: Μία φωτογραφία που έχει εγγραφεί σε φορμά NEF (RAW) και JPEG
Τυπικό, Ουδέτερο, Ζωντανό, Μονόχρωμο, Πορτραίτο, Τοπίο, Ισοβαρές. Το επιλεγμένο στοιχείο
Picture Control μπορεί να τροποποιηθεί. Δυνατότητα αποθήκευσης για προσαρμοσμένα Picture
Control
Κάρτες μνήμης SDHC και SDXC συμβατές με XQD, SD (Secure Digital) και UHS-II
Οποιαδήποτε κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση κύριων ή εφεδρικών αντιγράφων
ή για ξεχωριστή αποθήκευση φωτογραφιών NEF (RAW) και JPEG. Δυνατότητα αντιγραφής
φωτογραφιών μεταξύ των καρτών
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Μονοοπτικό σκόπευτρο reflex με πεντάπρισμα στο επίπεδο του ματιού
• Περιοχή εικόνας DX (24×16): περίπου 100% οριζόντια και 100% κατακόρυφα
• Περιοχή εικόνας 1,3× (18×12): περίπου 98% οριζόντια και 98% κατακόρυφα
Περίπου 1,0× (φακός 50 mm f/1,4 ρυθμισμένος στο άπειρο, -1,0 m-1)
16 mm (-1,0 m-1, από το κέντρο του φακού προσοφθάλμιου του σκοπεύτρου)
-2 έως +1 m-1
Διάφανη ματ οθόνη Mark II BriteView τύπου Β με άγκιστρα περιοχής AF (είναι δυνατή η εμφάνιση
πλέγματος καδραρίσματος)
Γρήγορης επιστροφής
Όταν πατάτε το κουμπί Pv, το διάφραγμα του φακού σταματά στην τιμή που έχει επιλεγεί από το
χρήστη (λειτουργίες A και M) ή από τη φωτογραφική μηχανή (λειτουργίες P και S)
Άμεσης επιστροφής, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο
Συμβατότητα με φακούς AF NIKKOR, συμπεριλαμβανομένων των φακών τύπου G, E και D (ισχύουν
ορισμένοι περιορισμοί για φακούς PC), φακών DX, φακών AI-P NIKKOR και φακών ΑΙ χωρίς CPU (μόνο
λειτουργίες A και M). Δεν είναι δυνατή η χρήση φακών ΙΧ-NIKKOR, φακών για τη φωτογραφική μηχανή F3AF
και φακών χωρίς AI
Η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί με φακούς με μέγιστο διάφραγμα f/5,6 ή
ταχύτερο (η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους υποστηρίζει 15 σημεία εστίασης με φακούς που διαθέτουν
μέγιστο διάφραγμα f/8 ή ταχύτερο, από τα οποία 9 σημεία είναι διαθέσιμα για επιλογή)
Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μηχανικό κλείστρο κατακόρυφου εστιακού επιπέδου, διατίθεται
ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας στη λειτουργία λήψης μετά από την ανύψωση του
καθρέφτη
1/8.000 έως 30 δευτ. σε βήματα του 1/3, 1/2 ή 1 EV, λειτουργία bulb, time, X250
X=1/250 δ, συγχρονισμός με ταχύτητα κλείστρου στα 1/250 δ ή μικρότερη

S (μεμονωμένο καρέ), CL (συνεχείς λήψεις χαμηλής ταχύτητας), CH (συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας),
Q (αθόρυβη λήψη), QC (συνεχείς αθόρυβες λήψεις), E (χρονομετρητής αυτοφωτογράφισης), MUP
(καθρέφτης πάνω)
Ταχύτητα προώθησης καρέ CL: 1 έως 9 fps, CH: 10 fps, QC: 3 fps
Χρονομετρητής
2, 5, 10, 20 δευτ., 1 έως 9 εκθέσεις σε διαστήματα 0,5, 1, 2 ή 3 δευτ.
αυτοφωτογράφισης
Μέτρηση έκθεσης
Μέτρηση έκθεσης TTL με αισθητήρα RGB με περίπου 180K (180.000) pixel
Μέθοδος μέτρησης
Matrix: μέτρηση 3D color matrix III (φακοί τύπου G, E και D), μέτρηση color matrix III (άλλοι φακοί
CPU), διατίθεται μέτρηση color matrix με φακούς χωρίς CPU, εφόσον παρέχονται δεδομένα φακού
από το χρήστη.
• Κεντροβαρής: Βάρος 75% σε κύκλο διαμέτρου 8 mm στο κέντρο του κάδρου με δυνατότητα
μεταβολής της διαμέτρου του κύκλου σε 6, 10 ή 13 mm, ή η μέτρηση μπορεί να γίνει με βάση τη
μέση τιμή ολόκληρου του κάδρου (οι φακοί χωρίς CPU χρησιμοποιούν κύκλο 8 mm)
• Σημειακή: Μέτρηση κύκλου 3,5 mm (περίπου 2,5% του κάδρου) στο κέντρο του επιλεγμένου
σημείου εστίασης (στο κεντρικό σημείο εστίασης όταν χρησιμοποιείται φακός χωρίς CPU)
• Μέτρηση σταθμισμένη στα φωτεινά σημεία: Διαθέσιμη με τους φακούς τύπου G, E και D
• Μέτρηση matrix ή κεντροβαρής: -3 έως 20 EV
Εύρος μέτρησης (ISO 100,
φακός f/1,4, 20 °C/68 °F)
• Σημειακή μέτρηση: 2 έως 20 EV
• Μέτρηση σταθμισμένη στα φωτεινά σημεία: 0 έως 20 EV
Σύζευξη φωτόμετρου
Συνδυασμός φακών CPU και AI
Λειτουργίες έκθεσης
Αυτόματο πρόγραμμα με ευέλικτο πρόγραμμα (P), αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου (S),
αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος (A), χειροκίνητη (M)
Αντιστάθμιση έκθεσης
-5 έως +5 EV σε βήματα του 1/3, 1/2 ή 1 EV
Κλείδωμα έκθεσης
Κλείδωμα φωτεινότητας στην τιμή που ανιχνεύτηκε
ISO 100 έως 51200, σε βήματα 1/3, 1/2 ή 1 EV, μπορεί επίσης να οριστεί σε περίπου 0,3, 0,5,
Ευαισθησία ISO
(Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης)
0,7 ή 1 EV (ISO ισοδύναμο με 50) κάτω από ISO 100 ή σε περίπου 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 ή 5 EV
(ISO ισοδύναμο με 1640000) επάνω από ISO 51200 και διατίθεται επίσης αυτόματος έλεγχος
ευαισθησίας ISO
Ενεργό D-Lighting
Αυτόματο, πολύ υψηλό, υψηλό, κανονικό, χαμηλό ή απενεργοποίηση
Αυτόματη εστίαση
Μονάδα αισθητήρα αυτόματης εστίασης Multi-CAM 20K με εντοπισμό φάσης TTL, βελτιστοποίηση και
153 σημεία εστίασης (συμπεριλαμβανομένων 99 αισθητήρων σταυροειδούς διάταξης [cross-type] και 15
αισθητήρων που υποστηρίζουν f/8), εκ των οποίων τα 55 (35 αισθητήρες σταυροειδούς διάταξης και 9
αισθητήρες f/8) είναι διαθέσιμα για επιλογή
Εύρος ανίχνευσης AF
-4 έως 20 EV (ISO 100, 20 °C/68 °F)
Λειτουργία φακού
• Αυτόματη εστίαση (AF): λειτουργία AF ενός καρέ (AF-S), συνεχής λειτουργία AF (AF-C), προκαταρκτική
παρακολούθηση εστίασης που ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με την κατάσταση του θέματος
• Χειροκίνητη εστίαση (M): μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους
Σημείο εστίασης
153 σημεία εστίασης, από τα οποία μπορούν να επιλεγούν 55 ή 15

Λειτουργίες επιλογής
περιοχής AF
Κλείδωμα εστίασης
Έλεγχος φλας

Λειτουργίες φλας

Αντιστάθμιση φλας
Ένδειξη ετοιμότητας φλας
Πέδιλο εξαρτημάτων
Σύστημα δημιουργικού
φωτισμού Nikon (Creative
Lighting System - CLS)
Υποδοχή συγχρονισμού
Ισορροπία λευκού

Τύποι bracketing
Λειτουργίες ζωντανής
προβολής
Λειτουργία φακού για
ζωντανή προβολή
Λειτουργίες επιλογής
περιοχής AF
Αυτόματη εστίαση
Μέτρηση video
Μέθοδος μέτρησης video
Μέγεθος καρέ (pixel) και
ταχύτητα καρέ

AF μονού σημείου, AF δυναμικής περιοχής 25, 72 ή 153 σημείων, παρακολούθηση 3D, AF επιλογής
περιοχής από ομάδα, AF αυτόματης επιλογής περιοχής
Το κλείδωμα της εστίασης γίνεται πιέζοντας το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση (λειτουργία AF ενός καρέ) ή
πιέζοντας στο κέντρο του υπο-επιλογέα
TTL: έλεγχος φλας i-TTL με χρήση αισθητήρα RGB με περίπου 180.000 pixel, χρησιμοποιείται
εξισορροπημένος συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL για τις ψηφιακές SLR με μέτρηση matrix,
κεντροβαρή και σταθμισμένη στα φωτεινά σημεία, τυπικό φλας i-TTL για τις ψηφιακές SLR με
σημειακή μέτρηση
Συγχρονισμός με την μπροστινή κουρτίνα, αργός συγχρονισμός, συγχρονισμός με την πίσω
κουρτίνα, μείωση του φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών, μείωση του φαινομένου κοκκινίσματος
των ματιών με αργό συγχρονισμό, αργός συγχρονισμός με την πίσω κουρτίνα, απενεργοποίηση,
υποστηρίζεται αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP
3 έως +1 EV σε βήματα του 1/3, 1/2 ή 1 EV
Ανάβει όταν η προαιρετική μονάδα φλας είναι πλήρως φορτισμένη, αναβοσβήνει μετά την
ενεργοποίηση του φλας σε πλήρη ισχύ
Επαφή hot-shoe ISO 518 με επαφές συγχρονισμού και δεδομένων και ασφάλεια
Έλεγχος φλας i-TTL, Προηγμένος ασύρματος φωτισμός (με χειρισμό μέσω ραδιοσυχνότητας/
οπτικής επικοινωνίας), αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP, φωτισμός πιλότου,
κλείδωμα FV, ενιαίος έλεγχος φλας, επικοινωνία πληροφοριών χρώματος φλας και βοηθητικός
φωτισμός AF για την αυτόματη εστίαση πολλαπλών σημείων
Ακροδέκτης συγχρονισμού ISO 519 με σπείρωμα ασφάλισης
Αυτόματη (3 τύποι), πυρακτώσεως, φθορισμού (7 τύποι), άμεσο ηλιακό φως, φωτισμός φλας,
συννεφιά, σκίαση, χειροκίνητη προτοποθέτηση (δυνατότητα αποθήκευσης έως 6 τιμών, μέτρηση
σημειακής ισορροπίας λευκού διαθέσιμη κατά τη ζωντανή προβολή), επιλογή θερμοκρασίας
χρώματος (2500 K έως 10000 K), με δυνατότητα βελτιστοποίησης για όλες τις επιλογές
Έκθεση, φλας, ισορροπία λευκού και ADL
C (ζωντανή προβολή φωτογραφίας), 1 (ζωντανή προβολή video)
• Αυτόματη εστίαση (AF): λειτουργία AF ενός καρέ (AF-S), διαρκής λειτουργία AF (AF-F)
• Χειροκίνητη εστίαση (M)
Αυτόματη εστίαση στο πρόσωπο πρώτα, AF ευρείας περιοχής, AF κανονικής περιοχής, AF
παρακολούθησης θέματος
AF με ανίχνευση αντίθεσης σε οποιοδήποτε σημείο του κάδρου (η φωτογραφική μηχανή επιλέγει
αυτόματα το σημείο εστίασης όταν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη εστίαση στο πρόσωπο πρώτα ή η
αυτόματη εστίαση με παρακολούθηση θέματος)
Σύστημα μέτρησης έκθεσης TTL χρησιμοποιώντας τον κύριο αισθητήρα εικόνας
Μέτρηση matrix, κεντροβαρής ή σταθμισμένη στα φωτεινά σημεία
• 3.840 × 2.160 (4K UHD), 30p (προοδευτική), 25p, 24p
• 1.920 × 1.080, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p • 1.280 × 720, 60p, 50p

Οι πραγματικές ταχύτητες καρέ για 60p, 50p, 30p, 25p και 24p είναι 59,94, 50, 29,97, 25 και 23,976 fps αντίστοιχα,
HΗ υψηλή ποιότητα είναι διαθέσιμη σε όλα τα μεγέθη καρέ, η κανονική ποιότητα είναι διαθέσιμη σε όλα τα μεγέθη καρέ
εκτός από το 3.840 × 2.160

Μορφή αρχείου
Συμπίεση video
Φορμά εγγραφής ήχου
Συσκευή εγγραφής ήχου
Ευαισθησία ISO

MOV
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Γραμμικό PCM
Ενσωματωμένο ή εξωτερικό στερεοφωνικό μικρόφωνο, δυνατότητα ρύθμισης ευαισθησίας
• Λειτουργίες έκθεσης P, S και A: αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO (ISO 100 έως Hi 5) με δυνατότητα
επιλογής ανώτατου ορίου
• Λειτουργία έκθεσης M: Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO (ISO 100 έως Hi 5) με δυνατότητα
επιλογής ανώτατου ορίου, χειροκίνητη επιλογή (ISO 100 έως 51200 σε βήματα 1/3, 1/2 ή 1 EV) με
πρόσθετες επιλογές ισοδύναμες με περίπου 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4, ή 5 EV (ισοδύναμο με ISO 1640000)
άνω του ISO 51200
Ενεργό D-Lighting
Εξαιρετικά υψηλό, υψηλό, κανονικό, χαμηλό ή απενεργοποίηση
Μέγιστη διάρκεια
29 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα
Άλλες επιλογές video
Επισήμανση με δείκτες, time-lapse video, ηλεκτρονική απόσβεση κραδασμών
Οθόνη
Ανακλινόμενη TFT LCD 8 cm/3,2 in. με ευαισθησία αφής, περίπου 2359k-dot (XGA) με οπτική γωνία
170°, κάλυψη κάδρου περίπου 100% και χειροκίνητο έλεγχο φωτεινότητας οθόνης
Προβολή
Απεικόνιση πλήρους κάδρου και εικονιδίων (4, 9 ή 72 εικόνες) με zoom απεικόνισης, αναπαραγωγή
video, slide show φωτογραφιών ή/και video, εμφάνιση ιστογράμματος, τονισμένα σημεία,
πληροφορίες φωτογραφίας, εμφάνιση δεδομένων τοποθεσίας, αυτόματη περιστροφή εικόνας,
αξιολόγηση εικόνας και ενσωμάτωση και εμφάνιση πληροφοριών IPTC
USB
SuperSpeed USB (επαφή USB 3.0 Micro-B), συνιστάται σύνδεση σε ενσωματωμένη θύρα USB
Έξοδος HDMI
Επαφή HDMI τύπου C
Είσοδος ήχου
Στερεοφωνική υποδοχή ακίδων mini (διάμετρος 3,5 mm, υποστηρίζεται πρόσθετη τροφοδοσία)
Έξοδος ήχου
Στερεοφωνική υποδοχή ακίδων mini (διάμετρος 3,5 mm)
Ακροδέκτης τηλεχειρισμού Δυνατότητα σύνδεσης προαιρετικού τηλεχειριστηρίου, ασύρματου τηλεχειριστηρίου WR-R10 (απαιτείται
δέκα ακίδων
προσαρμογέας WR-A10) ή ασύρματου τηλεχειριστηρίου WR-1, μονάδας GPS GP-1/GP-1A ή συσκευής
GPS που είναι συμβατή με NMEA0183 έκδοσης 2.01 ή 3.01 (απαιτείται καλώδιο προσαρμογής GPS MC35 και καλώδιο με επαφή 9 ακίδων D-sub)
Πρότυπα ασύρματης
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
επικοινωνίας
Έλεγχος πιστοποίησης
ανοιχτό σύστημα, WPA2-PSK
Πρωτόκολλα επικοινωνίας
Bluetooth Specification Version 4.1
Bluetooth
NFC - Λειτουργία
NFC Forum Type 3 Tag
Γλώσσες που
Αγγλικά, Αραβικά, Βεγγαλικά, Βιετναμικά, Βουλγαρικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Δανικά, Ελληνικά, Ιαπωνικά,
υποστηρίζονται
Ινδονησιακά, Ισπανικά, Ιταλικά, Κινεζικά (απλοποιημένα και παραδοσιακά), Κορεατικά, Μαραθικά, Νορβηγικά,
Ολλανδικά, Ουγγρικά, Ουκρανικά, Περσικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά (Πορτογαλίας και Βραζιλίας), Ρουμανικά,
Ρωσικά, Σερβικά, Σουηδικά, Ταϊλανδικά, Ταμιλικά, Τελουγκουϊκά, Τουρκικά, Τσεχικά, Φινλανδικά, Χίντι
Μπαταρία
Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15
Τροφοδοτικό μπαταρίας
Προαιρετικό πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D17 με μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων
λιθίου EN-EL18a ή EN-EL18 (διατίθεται ξεχωριστά), μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία EN-EL15 ή οκτώ
αλκαλικές μπαταρίες, ή μπαταρίες Ni-MH ή λιθίου μεγέθους R6/AA, απαιτείται κάλυμμα διαμερίσματος
μπαταρίας BL-5 κατά τη χρήση μπαταριών EN-EL18a ή EN-EL18
Μετασχηματιστής ρεύματος Μετασχηματιστής ρεύματος EH-5b, απαιτείται ακροδέκτης τροφοδοσίας EP-5B (διατίθεται ξεχωριστά)
Υποδοχή τρίποδου
1/4 in. (ISO 1222)
Διαστάσεις (Π × Υ × Β)
Περίπου 147 × 115 × 81 mm/5,8 × 4,6 × 3,2 in.
Βάρος
Περίπου 860 g/1 lb 14,4 oz με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης XQD αλλά χωρίς το καπάκι
σώματος, περίπου 760 g/1 lb 10,9 oz (μόνο το σώμα της φωτογραφικής μηχανής)
Συνθήκες λειτουργίας
Θερμοκρασία: 0 έως 40 °C/32 έως 104 °F, υγρασία: 85% ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση
υδρατμών)
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15, φορτιστής μπαταρίας MH-25a,
Παρεχόμενα εξαρτήματα
(ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα προσοφθάλμιος φακός με επίστρωση φθορίου DK-17F, καλώδιο USB UC-E22, κλιπ καλωδίου USB,
με τη χώρα ή την περιοχή)
κλιπ καλωδίου HDMI, λουράκι φωτογραφικής μηχανής AN-DC17, καπάκι σώματος BF-1B

του κατασκευαστή. Mάιοs 2016
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