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Παράλληλα με τη μεγάλη ταχύτητα καρέ και τη λειτουργία
AF χωρίς συμβιβασμούς, η γρήγορη ροή εργασιών μετά τη
λήψη έχει επίσης κρίσιμη σημασία για την παράδοση εικόνων
υψηλής ποιότητας πριν από οποιονδήποτε άλλο. Η νέα D6
της Nikon σάς δίνει αυτήν τη δυνατότητα, ταυτόχρονα με την
ανθεκτικότητα που σας χαρίζει το επαγγελματικό προβάδισμα,
σε οποιεσδήποτε συνθήκες.

ΔΥ Ν ΑΤΟΤ Η Τ Ε Σ
AF 105 ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Κάλυψη AF κατά προσέγγιση 1,6x υψηλότερη με 105 επιλέξιμα
σημεία εστίασης σταυροειδούς διάταξης. Εξασφαλίζετε πιο
αξιόπιστη απόδοση στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν περίπλοκες
κινήσεις του θέματος και δύσκολες συνθήκες φωτισμού.
17 ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ AF ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ
Οι παραλλαγές διάταξης στην λειτουργία AF επιλογής περιοχής από
ομάδα έχουν πλέον επεκταθεί με 17 προσαρμοσμένες διατάξεις. Μπορείτε να τις
επιλέξετε ανάλογα με τη σύνθεση που θέλετε να δημιουργήσετε και τα εμπόδια που υπάρχουν στο κάδρο.
ΠΕΡΙΠΟΥ 14 FPS*1 ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ AF/AE
H D6 μπορεί να διατηρήσει ταχύτητα περίπου 14 fps για έως 200 καρέ σε ποιότητα JPEG fine, διατηρώντας
ταυτόχρονα τη δυνατότητα επαλήθευσης της σκηνής σε πραγματικό χρόνο μέσα από το οπτικό σκόπευτρο
εξαιρετικής ευκρίνειας.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Το EXPEED 6 βοηθά στην αποτελεσματική μείωση του θορύβου στο σύνολο του τυπικού εύρους ISO έως το
102400. Η ισορροπία λευκού βελτιώνεται επίσης για καλύτερη ισορροπία και πιο καθαρές αποχρώσεις του
δέρματος.
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ JPEG+ ΚΑΙ JPEG
Είναι πλέον δυνατόν να εγγράφονται οι εικόνες ταυτόχρονα σε μικρό/μεσαίο και μεγάλο JPEG, ώστε να
μπορείτε να στέλνετε τις μικρότερες εικόνες για να παραδίδετε γρηγορότερα, ενώ διατηρείτε τα πιο μεγάλα
JPEG για να γίνει η επεξεργασία τους μετά.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΑΣΎΡΜΑΤΟΣ ΠΟΜΠΌΣ
WT-6/A/B/C

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ GPS
Η D6 είναι πλέον εξοπλισμένη με ενσωματωμένο GPS. Έχετε πρόσβαση σε ακριβείς πληροφορίες θέσης και
χρόνου χωρίς να απαιτείται πρόσθετο εξάρτημα.
ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Παρέχει γρήγορη και αξιόπιστη επικοινωνία μέσω του εσνύρματου LAN 1000BASE-T, του ενσωματωμένου Wi-Fi
ή του ασύρματου πομπού WT-6/A/B/C. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε τις λήψεις και την επεξεργασία σας, ενώ οι
εικόνες μεταδίδονται.

ΑΣΎΡΜΑΤΟ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ WR-1

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
Για να μεταφέρετε πιο γρήγορα μια κορυφαία φωτογραφία, σύρετε επάνω στην οθόνη LCD κατά την
απεικόνιση και θα τεθεί σε προτεραιότητα για γρηγορότερη αποστολή.
ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Μέχρι περίπου 3.580 λήψεις ανά φόρτιση σε λειτουργία λήψης μεμονωμένου καρέ*2 ή περίπου 8.670 λήψεις
σε λειτουργία συνεχών λήψεων*3, και δυνατότητα λήψης video για περίπου 105 λεπτά.*2
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Η D6 διαθέτει δυνατό και ανθεκτικό σώμα που αντέχει σε αντίξοες συνθήκες, ενώ στην κατασκευή του έχει
χρησιμοποιηθεί κράμα μαγνησίου και ηλεκτρομαγνητική θωράκιση.
*1 Ανάλογα με τον φακό, το διάφραγμα κλπ. *2 Με βάση τα πρότυπα CIPA. *3 Υπό συνθήκες δοκιμής που καθορίζονται από τη Nikon.

ΦΛΑΣ SPEEDLIGHT
SB-5000

XA ΡΑ Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

Αισθητήρας εικόνας /
Ωφέλιμα pixel

D 6

Αισθητήρας CMOS Nikon φορμά FX (πλήρους κάδρου)/
20,8 εκατομμύρια

Μέσα αποθήκευσης

Κάρτες μνήμης CFexpress (Type B) και XQD

Σκόπευτρο / Κάλυψη
κάδρου

Μονοοπτικό σκόπευτρο reflex με πεντάπρισμα στο επίπεδο
του ματιού, FX: περίπου 100% οριζόντια και 100% κατακόρυφα

Ταχύτητα κλείστρου

1/8000 έως 30 δευτ. (επιλέξτε από μεγέθη βήματος 1/3 και 1/2 EV,
με δυνατότητα επέκτασης σε 900 δευτ. στη λειτουργία M), Bulb,
Χρόνος, X250

Κατά προσέγγιση ταχύτητα CL (συνεχείς λήψεις χαμηλής ταχύτητας): 1 έως 10 fps
προώθησης καρέ
CH (συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας): 10 έως 14 fps
Q (αθόρυβη λήψη): 1 έως 5 fps
20,8 megapixel σε ταχύτητα έως περίπου 10,5 fps σε άηχη φωτογράφιση κατά τη λειτουργία ζωντανής προβολής
2 megapixel σε περίπου 60 fps*1 και 8 megapixel σε περίπου 30 fps*2 διατηρώντας το κουμπί λήψης πατημένο στη λειτουργία ζωντανής λήψης video
*1 Με επιλεγμένη ποιότητα εικόνας Full HD. *2 Με επιλεγμένη ποιότητα εικόνας 4K UHD.

Σύστημα μέτρησης

Φωτογράφιση με σκόπευτρο: Μέτρηση έκθεσης TTL με αισθητήρα RGB με περίπου 180K (180.000) pixel

Ευαισθησία ISO

ISO 100 έως 102400 (επιλογή από βήματα μεγέθους 1/3, 1/2 ή 1 EV), μπορεί επίσης να οριστεί σε περίπου 0,3, 0,5, 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 3280000) επάνω από ISO 102400 και διατίθεται επίσης αυτόματος έλεγχος
ευαισθησίας ISO

Τύπος αυτόματης
εστίασης

Φωτογράφιση με σκόπευτρο: Ανίχνευση φάσης TTL, 105 σημεία εστίασης (όλα σταυροειδούς διάταξης) 15 από τα οποία υποστηρίζουν f/8, ο εντοπισμός
εκτελείται από τη μονάδα αισθητήρα αυτόματης εστίασης Multi-CAM 37K, με υποστήριξη μικρορύθμισης της αυτόματης εστίασης. Ζωντανή προβολή:
AF με ανίχνευση αντίθεσης στο πλήρες κάδρο της εικόνας, η φωτογραφική μηχανή επιλέγει αυτόματα το σημείο εστίασης όταν έχει ενεργοποιηθεί η
ανίχνευση προσώπου ή η παρακολούθηση θέματος

(Συνιστώμενος δείκτης
έκθεσης)

Σημεία εστίασης

© Matthias Hangst

Video - Μέγεθος καρέ
(pixel) και ταχύτητα καρέ

105 σημεία εστίασης, από τα οποία μπορούν να επιλεγούν 105, 27 ή 15
�
�

3.840 × 2.160 (4K UHD); 30p (προοδευτική), 25p, 24p 1.920 × 1.080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
1.280 × 720; 60p, 50p 1.920 ×1.080 κροπάρισμα, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
�

�

Συσκευή εγγραφής ήχου

Ενσωματωμένο στερεοφωνικό ή εξωτερικό μικρόφωνο με επιλογή εξασθενητή, δυνατότητα ρύθμισης ευαισθησίας

Άλλες επιλογές video

Εγγραφή time-lapse video, ηλεκτρονική απόσβεση κραδασμών, κωδικοί χρόνου

Μέγεθος οθόνης

8 cm

Ανάλυση οθόνης

Περίπου 2359 k-dot (XGA) οθόνης αφής LCD TFT με οπτική γωνία 170° και κάλυψη κάδρου περίπου 100%.

Μπαταρία

Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL18c, παρέχει τη δυνατότητα αποτύπωσης περίπου 3.580 λήψεων ανά φόρτιση στη λειτουργία
λήψης μεμονωμένου καρέ (με βάση τα πρότυπα CIPA), ή περίπου 8.670 σε λειτουργία συνεχών λήψεων (σε συνθήκες δοκιμών που έχει ορίσει η Nikon).

Διαστάσεις (ΠxΥxΒ)

Περίπου 160 × 163 × 92 mm

Βάρος

Περίπου 1.450 g με την μπαταρία και δύο κάρτες μνήμης CFexpress, αλλά χωρίς το καπάκι σώματος και το κάλυμμα πέδιλου εξαρτημάτων,
περίπου 1.270 g (μόνο το σώμα της φωτογραφικής μηχανής)

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL18c, φορτιστής μπαταρίας MH-26a, κλιπ καλωδίου HDMI/USB, καλώδιο USB UC-E24, λουρί ANDC22, καπάκι σώματος BF-1B, κάλυμμα πέδιλου εξαρτημάτων BS-3, κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας BL-6, προσαρμογέας προσοφθαλμίου DK-27
(περιλαμβάνει προσοφθάλμιο φακό με επίστρωση φθορίου DK-17F)

CAPTURE TOMORROW
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