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• Φακός: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/320 s, f/4 • Ισορροπία λευκού: άμεσο ηλιακό φως • Ευαισθησία: ISO 64 • Picture Control: Αυτόματο © Jerry Ghionis

Αισθητήρας εικόνας CMOS με φορμά FX 45,7 megapixel που
εξασφαλίζει ISO 64-25600

Πολλές ευέλικτες λειτουργίες και χαρακτηριστικά που

• Αποτυπώστε μοναδικές λεπτομέρειες με 45,7 ωφέλιμα megapixel
— την υψηλότερη τιμή σε όλη την ιστορία της Nikon.
• Η αρχιτεκτονική οπίσθιου φωτισμού του αισθητήρα εικόνας και η ισχυρή
αποθορυβοποίηση που εξασφαλίζει ο μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας
EXPEED 5 αποδίδουν ISO 25600.
• Χαρίζει μεγάλο δυναμικό εύρος στις εικόνες στη ρύθμιση ISO 64
— τη χαμηλότερη εγγενή ρύθμιση που παρέχει οποιοσδήποτε
κατασκευαστής φωτογραφικών μηχανών.
• Με το EXPEED 5 αποδίδεται διακριτική τονικότητα στα ιδιαίτερα ζωντανά
χρώματα.

• Τρία μεγέθη RAW: 45,4 MP για τα ιδιαίτερα μεγάλα μεγέθη, 25,6 MP για το
Μεσαίο μέγεθος ή 11,4 MP για το Μικρό μέγεθος το οποίο είναι ιδανικό για
τα ψηφιακά άλμπουμ.
• Μοναδική επιλογή περιοχής εικόνας με λόγο διαστάσεων 1:1 για να
απολαμβάνετε εκτεταμένη δημιουργικότητα.
• Η μέτρηση σταθμισμένη στα φωτεινά σημεία εξασφαλίζει ότι διατηρούνται
σωστά οι διακριτικοί τόνοι και αποχρώσεις των χρωμάτων στα ρούχα.
• Η ανακλινόμενη οθόνη 8 cm 2359k-dot διαθέτει αναλυτικότερες λειτουργίες
αφής για ακόμη πιο έξυπνο χειρισμό.
• Η μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, εξασφαλίζει τη δυνατότητα λήψης
έως και 1.840 στατικών εικόνων*1 χωρίς πρόσθετη μπαταρία και
5.140 εικόνων*2 όταν χρησιμοποιείται το προαιρετικό πολλαπλό
τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D18.

εξυπηρετούν τους φωτογράφους γάμων

*1 Με βάση τα πρότυπα CIPA. Με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15a
*2 Με βάση τα πρότυπα CIPA. Με ενσωματωμένη την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων
λιθίου EN-EL15a και την μπαταρία EN-EL18b/EN-EL18a στο τροφοδοτικό MB-D18.
Απαιτείται προαιρετικό κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας BL-5 και φορτιστής μπαταρίας
MH-26a/MH-26 για να χρησιμοποιηθούν οι μπαταρίες EN-EL18b/EN-EL18a.

Άηχη φωτογράφιση για να αποτυπώνετε διακριτικά κάθε
λεπτομέρεια με απόλυτη ευκρίνεια
• Χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό κλείστρο, η λειτουργία Άηχης*
φωτογράφισης στη Ζωντανή προβολή εξασφαλίζει τη δυνατότητα
αποτύπωσης εικόνων με ανάλυση 45 megapixel, χωρίς μηχανικό θάμπωμα
ή ήχο απελευθέρωσης του κλείστρου. Ιδανική για γαμήλιες τελετές.
• Υποστηρίζει συνεχείς λήψεις σε ταχύτητα περίπου 6 fps στην ποιότητα
45 megapixel ή 30 fps στην ποιότητα 8,6 megapixel.
* Στις λειτουργίες M και A. Στις λειτουργίες P και S ακούγεται ο ήχος του μηχανισμού
διαφράγματος.

Συνεχείς λήψεις με ταχύτητα περίπου 9 fps και χρήση
συστήματος AF 153 σημείων που αποτυπώνει τα φευγαλέα
συναισθήματα σε ευκρινείς εικόνες
• Παρέχει τη δυνατότητα συνεχών λήψεων με ταχύτητα περίπου 9 fps χάρη
στο προαιρετικό πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D18* και ταχύτητα
περίπου 7 fps όταν χρησιμοποιείται μόνο το σώμα της φωτογραφικής
μηχανής.
• Παρέχοντας πάνω από 130% της κάλυψης κάδρου της D810, το σύστημα
AF 153 σημείων με 99 αισθητήρες σταυροειδούς διάταξης (cross-type)
εξασφαλίζει ακρίβεια κατά την εστίαση καθώς και ελευθερία σύνθεσης.
* Με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL18b/EN-EL18a.
Απαιτείται προαιρετικό κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας BL-5 και φορτιστής
μπαταρίας MH-26a/MH-26 για να χρησιμοποιηθούν οι μπαταρίες EN-EL18b/EN-EL18a.
• Φακός: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/200 s, f/2,8 • Ισορροπία λευκού: άμεσο ηλιακό φως • Ευαισθησία: ISO 3200 • Picture Control: Τυπικό © Jerry Ghionis

Περιοχή εικόνας 1:1

© Jerry Ghionis

Φακοί NIKKOR και φλας Speedlight

• Φακός: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/200 s, f/3,2 • Ισορροπία λευκού: άμεσο ηλιακό φως • Ευαισθησία: ISO 1600 • Picture Control: Τυπικό © Jerry Ghionis

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

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

Αυτός ο γρήγορος, μεσαίος τηλεφακός ενσαρκώνει τη μοναδική
σχεδιαστική ιδέα της NIKKOR για «τρισδιάστατη υψηλή πιστότητα».
Χαρίζει εφέ bokeh με ομαλή εναλλαγή από το πλάνο εστίασης ώστε
να προσδίδει φυσική αίσθηση του βάθους στα θέματα. Η κορυφαία
οπτική απόδοση εξασφαλίζει υψηλή ανάλυση ακόμη και στις
περιφερειακές περιοχές, ευκρίνεια
στην απόδοση απομακρυσμένων
θεμάτων ακόμη και στο μέγιστο
διάφραγμα και κορυφαία
αναπαραγωγή των σημειακών πηγών
φωτός.

Ένα στοιχείο ασφαιρικού φακού από γυαλί ED, για πρώτη φορά
στους φακούς NIKKOR, συνεργάζεται με τα γυάλινα στοιχεία ED,
στοιχεία ασφαιρικού φακού και στοιχεία HRI, καθώς και με τη
νανοκρυσταλλική επίστρωση, για να εξασφαλίσει εντυπωσιακά
μεγάλη οπτική απόδοση. Η προηγμένη λειτουργία απόσβεσης
κραδασμών (VR) προσφέρει ένα εφέ ισοδύναμο με ταχύτητα
κλείστρου κατά 4,0 στοπ*
μεγαλύτερη. Τα άλλα
αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά
του είναι ο μηχανισμός
ηλεκτρομαγνητικού
διαφράγματος, η επίστρωση
φθορίου και το εξαιρετικά
ανθεκτικό σώμα του.

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

Φλας Speedlight SB-5000

Αυτός ο έξυπνος και ελαφρύς τηλεφακός zoom f/2,8 εξασφαλίζει
εξαιρετική ευελιξία κατά τις λήψεις σε διάφορες συνθήκες. Τα
κινούμενα μέρη και άλλα σημεία του είναι στεγανοποιημένα για
τη μεγιστοποίηση της αντοχής στη σκόνη και τα σταγονίδια. Η
ακόμη πιο ενισχυμένη οπτική απόδοση επιτυγχάνεται με ένα νέο
σχεδιασμένο οπτικό σύστημα καθώς και με τη χρήση στοιχείων
φακού με φθορίτη, γυαλί ED καθώς και στοιχείων φακού τύπου HRI,
αλλά και τη νανοκρυσταλλική επίστρωση που διαθέτει. Το σύστημα
VR προσφέρει ένα ισχυρό εφέ ισοδύναμο με ταχύτητα κλείστρου
κατά 4,0 στοπ*
μεγαλύτερη στην
κανονική λειτουργία.
Η απόδοση του
μηχανισμού AF
καθώς και της
παρακολούθησης AF
έχουν επίσης βελτιωθεί
και επιτυγχάνεται
σταθερός έλεγχος AE
χάρη στη χρήση ηλεκτρομαγνητικού διαφράγματος.

Ευέλικτο φλας Speedlight υψηλής απόδοσης που υποστηρίζει
προηγμένο ασύρματο φωτισμό με χειρισμό μέσω
ραδιοσυχνότητας*1 εξασφαλίζοντας απόλυτο έλεγχο του
φωτισμού σας είτε σε εσωτερικούς είτε σε εξωτερικούς χώρους.
Το φλας SB-5000 μπορεί να επικοινωνήσει μέσω
ραδιοσυχνοτήτων με αποστάσεις που φτάνουν
περίπου τα 30 m*2 με ελάχιστη παρέμβαση από
τυχόν εμπόδια ή το φωτισμό περιβάλλοντος.
Παρά το γεγονός ότι έχει ισχυρό αριθμό οδηγού
34,5 (m, ISO 100)*3, το φλας SB-5000 μπορεί
να πυροδοτείται συνεχόμενα για μεγαλύτερο
διάστημα από τα συμβατικά μοντέλα χάρη στο
σύστημα ψύξης του. Ο προηγμένος ασύρματος
φωτισμός με οπτικά ελεγχόμενες μονάδες όπως
της SB-910 υποστηρίζεται επίσης από τη D850.

* Με βάση τα πρότυπα CIPA. Η τιμή αυτή επιτυγχάνεται όταν συνδέεται σε μια ψηφιακή
φωτογραφική μηχανή SLR με φορμά FX και το zoom έχει οριστεί στη μέγιστη θέση
τηλεφωτογραφίας.

*1 Για τον προηγμένο ασύρματο φωτισμό με χειρισμό μέσω ραδιοσυχνότητας
στην D850 με χρήση μονάδας SB-5000, απαιτείται το προαιρετικό ασύρματο
τηλεχειριστήριο WR-R10 και ο προσαρμογέας ασύρματου τηλεχειριστηρίου WR-A10.
*2 Κατά προσέγγιση εμβέλεια σε ύψος περίπου 1,2 m. Διαφέρει ανάλογα με
τις καιρικές συνθήκες, την παρουσία ή μη εμποδίων και την κατάσταση της
ραδιοεπικοινωνίας.
*3 Με θέση κεφαλής zoom 35 mm, φορμά FX, τυπικό μοτίβο φωτισμού.

Προδιαγραφές της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής SLR D850 της Nikon
Τύπος φωτογραφικής μηχανής Μονοοπτική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή reflex (SLR)
Υποδοχή φακού
Μοντούρα F της Nikon (με σύζευξη AF και επαφές AF)
Πραγματική γωνία προβολής Φορμά FX Nikon
Ωφέλιμα pixel
45,7 εκατομμύρια
Αισθητήρας εικόνας
Αισθητήρας CMOS 35,9 × 23,9 mm
Συνολικά pixel
46,89 εκατομμύρια
Σύστημα απομάκρυνσης Καθαρισμός αισθητήρα εικόνας, δεδομένα αναφοράς για απομάκρυνση σκόνης από τη φωτογραφία
σκόνης
(απαιτείται το λογισμικό Capture NX-D)
Μέγεθος εικόνας (pixel)
• FX (36×24) περιοχή εικόνας: 8256 × 5504 (L: 45,4 εκατομμύρια), 6192 × 4128 (M: 25,6 εκατομμύρια),
4128 × 2752 (S: 11,4 εκατομμύρια) • 1,2× (30×20) περιοχή εικόνας: 6880 × 4584 (L: 31,5 εκατομμύρια),
5152 × 3432 (M: 17,6 εκατομμύρια), 3440 × 2288 (S: 7,8 εκατομμύρια) • DX (24×16) περιοχή εικόνας: 5408
× 3600 (L: 19,4 εκατομμύρια), 4048 × 2696 (M: 10,9 εκατομμύρια), 2704 × 1800 (S: 4,8 εκατομμύρια) • 5 : 4
(30×24) περιοχή εικόνας: 6880 × 5504 (L: 37,8 εκατομμύρια), 5152 × 4120 (M: 21,2 εκατομμύρια), 3440 ×
2752 (S: 9,4 εκατομμύρια) • 1 : 1 (24×24) περιοχή εικόνας: 5504 × 5504 (L: 30,2 εκατομμύρια), 4128 × 4128
(M: 17,0 εκατομμύρια), 2752 × 2752 (S: 7,5 εκατομμύρια) • φωτογραφίες με φορμά FX που έχουν ληφθεί
κατά την εγγραφή video: 8256 × 4640 (L: 38,3 εκατομμύρια), 6192 × 3480 (M: 21,5 εκατομμύρια), 4128
× 2320 (S: 9,5 εκατομμύρια) • φωτογραφίες με φορμά DX που έχουν ληφθεί κατά την εγγραφή video:
5408 × 3040 (L: 16,4 εκατομμύρια), 4048 × 2272 (M: 9,1 εκατομμύρια), 2704 × 1520 (S: 4,1 εκατομμύρια)
Μορφή αρχείου
• 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
Σύστημα Picture Control Αυτόματο, Τυπικό, Ουδέτερο, Ζωντανό, Μονόχρωμο, Πορτραίτο, Τοπίο, Ισοβαρές. Το επιλεγμένο
στοιχείο Picture Control μπορεί να τροποποιηθεί. Δυνατότητα αποθήκευσης για προσαρμοσμένα
Picture Control
Μέσα αποθήκευσης
Κάρτες μνήμης SDHC και SDXC συμβατές με XQD και SD (Secure Digital) και UHS-II
Διπλές υποδοχές κάρτας 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
Σύστημα αρχείων
DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
Σκόπευτρο
Σκόπευτρο με μονοοπτική reflex (SLR) με πεντάπρισμα στο επίπεδο του ματιού
Κάλυψη κάδρου
• FX (36×24): Περίπου 100% οριζόντια και 100% κατακόρυφα • 1,2× (30×20): Περίπου 97% οριζόντια
και 97% κατακόρυφα • DX (24×16): Περίπου 97% οριζόντια και 97% κατακόρυφα • 5:4 (30×24): Περίπου
97% οριζόντια και 100% κατακόρυφα • 1:1 (24×24): Περίπου 97% οριζόντια και 100% κατακόρυφα
Μεγέθυνση
Περίπου 0,75× (φακός 50 mm f/1,4 ρυθμισμένος στο άπειρο, -1,0 m-1)
Απόσταση από το μάτι
17 mm (-1,0 m-1, από την κεντρική επιφάνεια του φακού προσοφθάλμιου του σκοπεύτρου)
Προσαρμογή διόπτρας
-3 έως +1 m-1
Οθόνη εστίασης
Διάφανη ματ οθόνη Type B BriteView Clear Matte Mark VIII με άγκιστρα περιοχής AF (είναι δυνατή η
εμφάνιση πλέγματος καδραρίσματος)
Ρεφλέξ καθρέπτη
Γρήγορη επιστροφή
Προεπισκόπηση βάθους Όταν πατάτε το κουμπί Pv, το διάφραγμα του φακού σταματά στην τιμή που έχει επιλεγεί από το
πεδίου
χρήστη (λειτουργίες A και M) ή από τη φωτογραφική μηχανή (λειτουργίες P και S)
Διάφραγμα φακού
Άμεσης επιστροφής, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο
Συμβατοί φακοί
Συμβατότητα με φακούς AF NIKKOR, συμπεριλαμβανομένων των φακών τύπου G, E και D (για τους
φακούς PC ισχύουν κάποιοι περιορισμοί) και φακών DX [με χρήση περιοχής εικόνας DX (24 x 16)],
φακών AI-P NIKKOR και φακών χωρίς CPU ΑΙ (μόνο λειτουργίες έκθεσης Α και Μ). Δεν είναι δυνατή η
χρήση φακών ΙΧ-NIKKOR, φακών για τη 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)

Τύπος κλείστρου

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μηχανικό κλείστρο κατακόρυφου εστιακού επιπέδου και ηλεκτρονικό
κλείστρο μπροστινής κουρτίνας διαθέσιμο στις λειτουργίες λήψης με αθόρυβη λήψη, συνεχείς
αθόρυβες λήψεις και στη λειτουργία λήψης με τον καθρέφτη πάνω
Ταχύτητα κλείστρου
1/8.000 έως 30 δευτ. σε βήματα του 1/3, 1/2 ή 1 EV, λειτουργία bulb, χρόνος, X250
Ταχύτητα συγχρονισμού X=1/250 του δευτ., συγχρονισμός με ταχύτητα κλείστρου στα 1/250 του δευτ. ή μικρότερη ταχύτητα,
φλας
υποστηρίζεται αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP
Λειτουργίες λήψης
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 • Με μπαταρία EN-EL18b που έχει τοποθετηθεί σε τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D18
κατά προσέγγιση
Cl: 1 έως 8 fps, Ch: 9 fps, Qc: 3 fps
• Άλλες πηγές τροφοδοσίας
Cl: 1 έως 6 fps, Ch: 7 fps, Qc: 3 fps
Χρονομετρητής
2, 5, 10, 20 δευτ., 1 έως 9 εκθέσεις σε διαστήματα 0,5, 1, 2 ή 3 δευτ.
αυτοφωτογράφισης
Σύστημα μέτρησης έκθεσης Μέτρηση έκθεσης TTL με αισθητήρα RGB με περίπου 180K (180.000) pixel
Λειτουργίες μέτρησης
• Matrix: μέτρηση 3D color matrix III (φακοί τύπου G, E και D), μέτρηση color matrix III (άλλοι φακοί \
έκθεσης
CPU), διατίθεται μέτρηση color matrix με φακούς χωρίς CPU, εφόσον παρέχονται δεδομένα φακού
από το χρήστη • Κεντροβαρής: βάρος του 75% που εφαρμόζεται σε κύκλο 12 mm στο κέντρο του
κάδρου, με δυνατότητα μεταβολής της διαμέτρου του κύκλου σε 8, 15 ή 20 mm ή το βάρος μπορεί να
βασίζεται στη μέση τιμή ολόκληρου του κάδρου (οι φακοί χωρίς CPU και οι φακοί AF-S Fisheye NIKKOR
8-15mm f/3.5-4.5E ED χρησιμοποιούν κύκλο 12 mm) • Σημειακή: μέτρηση κύκλου 4 mm (περίπου
1,5% του κάδρου) που βρίσκεται στο κέντρο του επιλεγμένου σημείου εστίασης (στο κεντρικό σημείο
εστίασης, όταν χρησιμοποιείται φακός χωρίς CPU ή φακός AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED)
• Σταθμισμένη στα τονισμένα σημεία: διαθέσιμη με τους φακούς τύπου G, E και D
Εύρος μέτρησης
• Μέτρηση matrix ή κεντροβαρής: -3 έως 20 EV • Σημειακή μέτρηση: 2 έως 20 EV
(ISO 100, φακός f/1,4, 20 °C) • 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 λειτουργία (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
Ευαισθησία ISO
ISO 64 έως 25600 σε βήματα του 1/3, 1/2 ή 1 EV. Μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σε περίπου 0,3, 0,5, 0,7 ή 1
(Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης) EV (ισοδύναμο με ISO 32) κάτω του ISO 64 ή σε περίπου 0,3, 0,5, 0,7, 1 ή 2 EV (ισοδύναμο με ISO 102400)
άνω του ISO 25600, διατίθεται αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO
Ενεργό D-Lighting
Μπορεί να επιλεγεί από τη ρύθμιση 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 οι 55 (35 αισθητήρες σταυροειδούς διάταξης και
9 αισθητήρες f/8) είναι διαθέσιμοι για επιλογή
Εύρος ανίχνευσης AF
-4 έως +20 EV (ISO 100, 20 °C)
Λειτουργία φακού
Σημείο εστίασης
Λειτουργίες επιλογής
περιοχής AF

• 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
153 σημεία εστίασης, από τα οποία μπορούν να επιλεγούν 55 ή 15
AF μονού σημείου, AF δυναμικής περιοχής 9, 25, 72 ή 153 σημείων, παρακολούθηση 3D, AF επιλογής
περιοχής από ομάδα, AF αυτόματης επιλογής περιοχής

Κλείδωμα εστίασης

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
Λειτουργίες φλας
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
Αντιστάθμιση φλας
-3 έως +1 EV σε βήματα του 1/3, 1/2 ή 1 EV
Ένδειξη ετοιμότητας φλας Ανάβει όταν η προαιρετική μονάδα φλας είναι πλήρως φορτισμένη. Αναβοσβήνει μετά την
ενεργοποίηση του φλας σε πλήρη ισχύ
Πέδιλο εξαρτημάτων
Επαφή hot-shoe ISO 518 με επαφές συγχρονισμού και δεδομένων και ασφάλεια
Σύστημα δημιουργικού
Έλεγχος φλας i-TTL, Προηγμένος ασύρματος φωτισμός με χειρισμό μέσω ραδιοσυχνότητας,
φωτισμού Nikon (Creative Προηγμένος ασύρματος φωτισμός με χειρισμό μέσω οπτικής επικοινωνίας, φωτισμός πιλότου,
Lighting System - CLS)
κλείδωμα FV, Επικοινωνία πληροφοριών χρώματος φλας, αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας
FP, βοηθητικός φωτισμός AF για την αυτόματη εστίαση πολλαπλών περιοχών, ενιαίος έλεγχος φλας
Ακροδέκτης συγχρονισμού Ακροδέκτης συγχρονισμού ISO 519 με σπείρωμα ασφάλισης
Ισορροπία λευκού
Αυτόματη (3 τύποι), αυτόματη ρύθμιση για φυσικό φως, πυρακτώσεως, φθορισμού (7 τύποι), άμεσο
ηλιακό φως, 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
Τύποι bracketing
Έκθεση, φλας, ισορροπία λευκού και ADL
Λειτουργίες ζωντανής προβολής C (Φωτογράφιση σε ζωντανή προβολή), 1 (ζωντανή προβολή video)
Λειτουργία φακού για
• Αυτόματη εστίαση (AF): Λειτουργία AF ενός καρέ (AF-S), διαρκής λειτουργία AF (AF-F) • Χειροκίνητη \
ζωντανή προβολή
εστίαση (M)
Λειτουργίες επιλογής περιοχής Αυτόματη εστίαση με προτεραιότητα στο πρόσωπο, αυτόματη εστίαση ευρείας περιοχής, αυτόματη
AF σε ζωντανή προβολή
εστίαση κανονικής περιοχής, σημειακή AF, αυτόματη εστίαση παρακολούθησης θέματος
Αυτόματη εστίαση ζωντανής AF με ανίχνευση αντίθεσης σε οποιοδήποτε σημείο του κάδρου (η φωτογραφική μηχανή επιλέγει
προβολής
αυτόματα το σημείο εστίασης όταν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη εστίαση με προτεραιότητα στο
πρόσωπο πρώτα ή η αυτόματη εστίαση παρακολούθησης θέματος)
Σύστημα μέτρησης Video Σύστημα μέτρησης έκθεσης TTL με χρήση του κύριου αισθητήρα εικόνας
Λειτουργίες μεθόδου μέτρησης video Μέτρηση matrix, κεντροβαρής ή σταθμισμένη στα φωτεινά σημεία
Μέγεθος καρέ (pixel) και • 3.840 × 2.160 (4K UHD), 30p (προοδευτικό), 25p, 24p • 1.920 × 1.080, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p • 1.280 ×
ταχύτητα καρέ
720; 60p, 50p • 1.920 ×1.080 (αργή κίνηση); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5
Έλεγχος φλας

Οι πραγματικές ταχύτητες καρέ για τα 60p, 50p, 30p, 25p και 24p είναι 59,94, 50, 29,97, 25 και 23,976 καρέ ανά δευτερόλεπτο
(fps) αντίστοιχα. Η επιλογή ποιότητας διατίθεται σε όλα τα μεγέθη εκτός του 3.840 x 2.160 (όπου η ποιότητα παραμένει
σταθερά στη ρύθμιση H) και 1.920 × 1.080 αργή κίνηση (όταν η ποιότητα έχει καθοριστεί ως «κανονική»)

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

MOV, MP4
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Γραμμικό PCM, AAC
Ενσωματωμένο στερεοφωνικό ή εξωτερικό μικρόφωνο με δυνατότητα ρύθμισης ευαισθησίας
• Λειτουργίες έκθεσης P, S και A: αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO (ISO 64 έως Hi 2) με δυνατότητα
(Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης) επιλογής ανώτατου ορίου • Λειτουργία έκθεσης M: αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO (ISO 64 έως Hi 2)
με δυνατότητα επιλογής ανώτατου ορίου, χειροκίνητη επιλογή (ISO 64 έως 25600 σε βήματα 1/3, 1/2 ή
1 EV), με πρόσθετες διαθέσιμες επιλογές, ισοδύναμη με περίπου 0,3, 0,5, 0,7, 1 ή 2 EV (ισοδύναμο με ISO
102400) άνω του ISO 25600
Ενεργό D-Lighting Video Μπορεί να επιλεγεί από τα «ίδιες με τις ρυθμίσεις φωτογράφισης», «πολύ υψηλό», «υψηλό», «κανονικό»,
«χαμηλό» ή «απενεργοποίηση»
Μέγιστος χρόνος εγγραφής video 29 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα
Άλλες επιλογές video
Επισήμανση με δείκτες, time-lapse video, ηλεκτρονική απόσβεση κραδασμών
Οθόνη
Ανακλινόμενη TFT LCD 8 cm με ευαισθησία αφής, περίπου 2359k-dot (XGA) με οπτική γωνία 170°,
κάλυψη κάδρου περίπου 100% και χειροκίνητο έλεγχο φωτεινότητας οθόνης
Απεικόνιση
Απεικόνιση πλήρους κάδρου και εικονιδίων (4, 9 ή 72 εικόνες) απεικόνιση με zoom απεικόνισης,
κροπάρισμα σε zoom απεικόνισης, αναπαραγωγή video, slide show φωτογραφιών ή/και video,
εμφάνιση ιστογράμματος, τονισμένα σημεία, πληροφορίες φωτογραφίας, εμφάνιση δεδομένων
τοποθεσίας, αξιολόγηση εικόνων και αυτόματη περιστροφή εικόνας
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 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση προαιρετικών ντεκλανσέρ MC-30A/MC-36A, σύνολο
δέκα ακίδων
τηλεχειρισμού modulite ML-3, WR-R10 (απαιτείται προσαρμογέας ασύρματου τηλεχειριστηρίου WRA10) ή ασύρματο τηλεχειριστήριο WR-1, μονάδα GPS GP-1/GP-1A
Ασύρματο
• Πρότυπα: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g • Συχνότητα λειτουργίας: 2.412 έως 2.462 MHz (κανάλια 1 έως 11) •
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 8,5 dBm (EIRP) • Έλεγχος πιστοποίησης: ανοιχτό σύστημα, WPA2-PSK
Bluetooth
• Πρωτόκολλα επικοινωνίας: Bluetooth Specification Version 4.1 • Συχνότητα λειτουργίας: 2.402 έως
2.480 MHz (Bluetooth), 2.402 έως 2.480 MHz (Bluetooth Low Energy)
Εύρος (πεδίο οπτικής
Περίπου 10 m χωρίς παρεμβολές, η εμβέλεια ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την ισχύ του σήματος
επαφής)
και την παρουσία ή την απουσία εμποδίων
Υποστηριζόμενες γλώσσες Αγγλικά, Αραβικά, Βεγγαλικά, Βιετναμικά, Βουλγαρικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Δανικά, Ελληνικά, Ιαπωνικά,
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-EL15a/EN-EL15*
Τροφοδοτικό μπαταρίας Προαιρετικό πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D17 με μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων
λιθίου EN-EL18b ή EN-EL18a και EN-EL18* (διατίθεται ξεχωριστά), μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ENEL15* ή οκτώ αλκαλικές μπαταρίες, ή μπαταρίες Ni-MH ή λιθίου μεγέθους R6/AA, απαιτείται φορτιστής
μπαταρίας MH-26a/MH-26 και κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας BL-5 (διατίθενται και τα δύο
ξεχωριστά) όταν χρησιμοποιούνται μπαταρίες EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18*
Μετασχηματιστής ρεύματος Μετασχηματιστής ρεύματος EH-5c/EH-5b, απαιτείται ακροδέκτης τροφοδοσίας EP-5B (διατίθεται
ξεχωριστά)
Υποδοχή τριπόδου
1/4 in. (ISO 1222)
Διαστάσεις (Π × Υ × Β)
Περίπου 146 × 124 × 78,5 mm
Βάρος
Περίπου 1005 g με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης XQD αλλά χωρίς καπάκι σώματος, περίπου 915
g (μόνο το σώμα της φωτογραφικής μηχανής)
Συνθήκες λειτουργίας
Θερμοκρασία: 0 έως 40 °C, υγρασία: 85% ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
Παρεχόμενα εξαρτήματα Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15a, φορτιστής μπαταρίας MH-25a, προσοφθάλμιος
(ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα φακός με επίστρωση φθορίου DK-17F, καλώδιο USB UC-E22, κλιπ καλωδίου USB, κλιπ καλωδίου HDMI/
με τη χώρα ή την περιοχή)
USB, λουρί φωτογραφικής μηχανής AN-DC18, καπάκι σώματος BF-1B
* Είναι δυνατή η λήψη λιγότερων φωτογραφιών/συντομότερων video με μία φόρτιση των EN-EL18 από ό,τι με τις EN-EL18b/EN-EL18a ή
αντίστοιχα με τις EN-EL15 σε σύγκριση με τις EN-EL15a.
• Η ονομασία XQD είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation. • Τα λογότυπα SD, SDHC και SDXC είναι εμπορικά σήματα της SD-3C,
LLC. • 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 Bluetooth® είναι εμπορικό σήμα της
Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση των εν λόγω σημάτων από τη Nikon Corporation γίνεται με εκχώρηση άδειας χρήσης. • 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.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο εξοπλισμός ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή υποχρέωση από την πλευρά του κατασκευαστή. Νοέμβριος 2017
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