VÆ R

O R I G I N A L

Brug din intuition, og indfang det, der inspirerer dig, med det alsidige spejlløse
Z 6-kamera og NIKKOR Z-objektiver. Før dine idéer ud i livet med verdens bredeste
objektivfatning til fuldformat 1, en lysstærk sensor i fuldformat og lynhurtige billedserier.
Sæt dit spor med ultraskarpe billeder i fuldformat og hypnotiserende 4K-videoer.

EKSTRA TILBEHØR

F E A T U R E S
Inspireret af lyset
Kombinationen af den ultrabrede Nikon Z-fatning og NIKKOR Z-objektiverne gør dig i stand
til at optage billeder i fuldformat og 4K-videoer med flere detaljer, større dybde og rigere
farver.
Uendelig inspiration
Indfang motiver i hurtig bevægelse med lynhurtige billedserier på hele 12 bps. Den lysstærke
24,5 MP-sensor i fuldformat med fasedetekteret AF for fokusplan sørger for, at du får alle
detaljerne med. Tag knivskarpe billeder med den ultrabrede autofokus (AF), der dækker
90 % af billedet.

S P E E D L I G H T S B - 50 0 0

Fra nattemotiver i byen til portrætter i svag belysning
Det store ISO-område på 100-51.200 og autofokus ned til -4 EV ved svag belysning gør det
muligt at indfange alle detaljerne i mørket.
Høj opløsning
Optag fuldformatvideo i 4K/UHD ved 30p. Oversampling fra 6K giver utroligt smukke
4K-optagelser. Den hurtige EXPEED 6-processor sikrer fantastisk rene filer.
Tag billeder uden frygt
Med den indbyggede 5-vejs optiske vibrationsreduktion kan du tage klarere billeder i
skumringen eller optage videoscener uden at få dem ødelagt af uønskede kamerarystelser.

F T Z- FAT N I N GS A DA P T E R

Hvis du kan se det, kan du indfange det
Den ultraskarpe OLED elektroniske søger med 3.686.000 punkter klarer nemt bevægelser.
Beskyttende belægninger sikrer, at flare, refleksioner og snavs ikke begrænser udsynet.
Bygget til at holde
Et stærkt og dog let kamerahus i magnesiumlegering med omfattende vejrbestandig
forsegling betyder, at du kan have dette kamera med dig overalt.
Én adapter. Uendelig inspiration.
Med FTZ-fatningsadapteren kan du optage med et NIKKOR-objektiv med F-fatning uden
tab af billedkvalitet.
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Type

Spejlløst

Objektivfatning

Nikon Z-fatning

Effektiv billedvinkel

FX (fuldformat)

Billedsensor

CMOS, 35,9 mm x 23,9 mm

Pixels i alt

25,28 mio.

Effektive pixels

24,5 mio.

Kortplads

1 XQD-kort

Søger

Ca. 1,27 cm/0,5". 3.690.000 punkters (Quad VGA) OLED med farvebalance og automatisk og manuel
lysstyrkekontrol med 11 niveauer

Søgerdækning

Ca. 100 % horisontalt og 100 % vertikalt

Kompatible objektiver

NIKKOR-objektiver med Z-fatning. NIKKOR-objektiver med F-fatning med fatningsadapter.
Der kan være begrænsninger.

Lukkertype

Elektronisk styret lodretgående mekanisk fokusplanlukker, elektronisk forreste lukkergardin-udløsning, elektronisk lukker.

Lukkertid

1/8.000 til 30 sek. i trin på 1/3 eller 1/2 EV, bulb, langtidseksponering og X200

Billedhastighed

Op til 12 bps. Kontinuerlig lav hastighed: 1-5 bps. Kontinuerlig høj hastighed: 5,5 bps. Kontinuerlig høj hastighed
(udvidet): 12 bps (14-bit NEF/RAW: 9 bps)

ISO-følsomhed

ISO 100-51.200 i trin på 1/3 eller 1/2 EV. Kan også indstilles til ca. 0,3, 0,5, 0,7 eller 1 EV (svarer til ISO 50) under ISO
100 eller til ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller 2 EV (svarer til ISO 204.800) over ISO 51.200, med mulighed for automatisk styring af
ISO-følsomheden

Autofokus

273 punkter (fasedetekteret, i enkeltpunkts-AF)/90 % dækning lodret og vandret.

Måleområde

-1 til +19 EV (-4 til +19 EV med AF i svag belysning)

Vibrationsreduktion - kamera

5-vejs billedsensorforskydning

Vibrationsreduktion - objektiv Objektivforskydning (mulig med VR-objektiver)
Flashstyring

TTL: i-TTL-flashstyring; i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash anvendes til matrix-lysmåling, centervægtet lysmåling og
højlysvægtet lysmåling, standard-i-TTL udfyldningsflash med spotmåling

Video – billedstørrelse (pixels) 3.840 x 2.160 (4K UHD); 30p (progressivt), 25p, 24p. 1.920 x 1.080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p.
og billedhastighed
1.920×1.080 (slowmotion); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5.
MOV, MP4

Video – andet

Time-lapse-video, elektronisk vibrationsreduktion, tidskoder, videologoutput (N-log)

Skærm

8 cm (3,2") diagonalt. Berøringsfølsom vippe-TFT-skærm med synsvinkel på 170 grader, søgerdækning på ca. 100 % og
farvebalance og manuel styring af skærmens lysstyrke i 11 niveauer. Ca. 2.100.000 punkter.

Batteri

Et genopladeligt EN-EL15b Li-ion-batteri; EN-EL15a/EN-EL15 kan også bruges, men bemærk, at der kan tages færre
billeder på en opladning, og at opladningsadapteren kun kan bruges til at oplade EN-EL15b-batterier

Mål (B x H x D)

Ca. 134 x 100,5 x 67,5 mm

Vægt

Ca. 675 g med batteri og hukommelseskort, men uden kamerahusdæksel; ca. 585 g (kun kamerahus)

Medfølgende tilbehør

Kamerahusdæksel BF-N1, gummiøjekop DK-29 (følger med kameraet), genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15b med
poldæksel, batterioplader MH-25a (leveres med enten væglysnetadapter eller netledning, hvis type og form afhænger af
salgslandet eller -regionen), rem AN-DC19, HDMI/USB-kabelklemme, USB-kabel UC-E24 og dæksel til tilbehørssko BS-1.
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Video – filformat

Nikon kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i denne leaflet. Produktets udseende og specifikationer kan ændres uden varsel.
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