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BEST FULL FRAME
CAMERA EXPERT

Urmaţi-vă intuiţia şi captaţi tot ce vă inspiră, cu agilul aparat foto mirrorless Z 6 şi
obiectivele NIKKOR cu montură Z. Scoateţi-vă ideile la lumină, cu cea mai largă
montură de obiectiv în format de cadru întreg din lume 1, cu senzorul foarte sensibil la
lumină în format de cadru întreg şi cu vitezele foarte mari de fotografiere în serie.
Lăsaţi-vă amprenta personală în fotografiile extrem de clare şi filmele 4K fascinante,
pe întregul cadru.

ACCESORII OPŢIONALE

C A R A C T E R I S T I C I
Călătoriţi în lumină
Montura Z de la Nikon, care este foarte largă, se combină cu obiectivele NIKKOR cu montură Z pentru
a asigura obţinerea unor fotografii şi filme 4K pe întregul cadru, cu mai multe detalii, mai multă
profunzime şi mai multă culoare.
Nu vă trebuie decât inspiraţie
Intraţi în toiul acţiunii, cu remarcabilele viteze de fotografiere în serie, de 12 fps. Dezvăluiţi detaliile cu
senzorul foarte sensibil la lumină, cu 24,5 MP şi funcţie AF în plan focal cu detecţie de fază. Păstraţi
claritatea, graţie acoperirii foarte largi a focalizării automate (AF), pe 90% din cadru.
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De la scene citadine la ora 3 dimineaţa, până la portrete în lumină scăzută
Intervalul ISO larg, de 100–51200 şi focalizarea automată în lumină scăzută, până la -4 EV, vă oferă
libertatea de a capta detalii în întuneric.
Rezoluție înaltă
Înregistraţi filme 4K/UHD pe întregul cadru, la 30p. Supraeşantionarea din 6K vă permite să obţineţi
segmente de film 4K minunate. Procesorul EXPEED 6 este rapid şi garantează obţinerea unor fişiere
foarte curate.
Creaţi fără teamă
Sistemul optic de reducere a vibraţiilor (VR) pe cinci axe din aparatul foto vă permite să realizaţi
fotografii mai clare în timp ce lumina zilei se atenuează sau să filmaţi scene fără efectele nedorite ale
tremuratului aparatului foto.

A DA P TO R P E N T RU M O N T U R Ă
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Dacă puteţi vedea un lucru, îl puteţi fotografia
Vizorul electronic OLED cu 3.686.000 puncte este extrem de clar şi reproduce mişcarea cursiv.
Acoperirile de protecţie previn limitarea vederii din cauza petelor luminoase, reflexiilor şi murdăriei.
Construit să reziste
Corpul rezistent şi uşor, din aliaj de magneziu și etanşarea cuprinzătoare împotriva intemperiilor sunt
permisul de trecere al acestui aparat foto spre orice destinaţie.
Un adaptor. Inspiraţie fără sfârşit.
Utilizaţi adaptorul pentru montură FTZ pentru a fotografia cu un obiectiv NIKKOR cu montură F, fără a
pierde nimic din calitatea imaginii.
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Tip

Aparat foto mirrorless

Montură obiectiv

Montură Z de la Nikon

Unghi de câmp efectiv

FX (cadru întreg)

Senzor imagine

CMOS, 35,9 mm x 23,9 mm

Nr. total pixeli

25,28 milioane

Pixeli efectivi

24,5 milioane

Fantă card

1 card XQD

Vizor

OLED (Quad VGA) de 1,27 cm/0,5 inci, cu aprox. 3.690.000 puncte, cu balans de culoare şi control al luminozităţii
automat şi manual pe 11 niveluri

Acoperire cadru

Aprox. 100% orizontal şi 100% vertical

Obiective compatibile

Obiective NIKKOR cu montură Z. Obiective NIKKOR cu montură F, cu adaptor pentru montură; se pot aplica
restricţii.

Tip obturator

Obturator mecanic controlat electronic, cu cursă verticală în plan focal; obturator cu perdea frontală electronică;
obturator electronic.

Timp de expunere

1/8000 până la 30 s, în paşi de 1/3 sau 1/2 EV, bulb, durată, X200

Viteză avansare cadre

Până la 12 fps. Continuu cu viteză redusă: 1 până la 5 fps. Continuu cu viteză ridicată: 5,5 fps. Continuu cu viteză
ridicată (extins): 12 fps (NEF/RAW de 14 biţi: 9 fps)

Sensibilitate ISO

De la ISO 100 până la 51200, în paşi de 1/3 sau 1/2 EV. Se poate seta şi la aprox. 0,3, 0,5, 0,7 sau 1 EV (echivalent ISO
50) sub ISO 100 sau la aprox. 0,3, 0,5, 0,7, 1 sau 2 EV (echivalent ISO 204800) peste ISO 51200; funcţie disponibilă de
control automat al sensibilităţii ISO

Focalizare automată

273 de puncte (AF cu detecţie de fază, în punct unic) / acoperire 90% vertical şi orizontal.

Rază detecție

-1 până la +19 EV (-4 până la +19 EV cu AF în lumină scăzută)

Reducere vibraţii - Aparat foto Deplasare senzor imagine pe 5 axe
Deplasare obiectiv (funcţie disponibilă cu obiective cu VR)

Control bliţ

TTL: control bliţ i-TTL; bliţul de umplere compensat i-TTL este utilizat cu măsurare matricială, măsurare central-evaluativă
şi măsurare evaluativă a zonelor luminoase, bliţ de umplere i-TTL standard cu măsurare spot

Film - dimensiune cadru
(pixeli) și cadență cadre

3840 x 2160 (4K UHD); 30p (progresiv), 25p, 24p. 1920 x 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p.
1920×1080 (redare încetinită); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5.

Film - format fișier

MOV , MP4

Film - alte opţiuni

Filmare secvenţială, reducere electronică a vibraţiilor, timecode, ieşire jurnal film (N-Log)

Monitor

Diagonală de 8 cm (3,2 inci). Ecran LCD sensibil la atingere TFT cu înclinare, unghi de vizualizare de 170°, acoperire a
cadrului de aproximativ 100%, control al balansului de culoare şi control manual al luminozităţii pe 11 niveluri. Aprox.
2.100.000 puncte.

Acumulator

Un acumulator Li-ion EN-EL15b; se poate utiliza şi EN-EL15a/EN-EL15, dar trebuie reţinut că se pot realiza mai puţine
fotografii cu o singură încărcare şi că adaptorul de încărcare la curent alternativ se poate utiliza numai pentru
încărcarea acumulatorilor EN-EL15b

Dimensiuni (L x l x h)

Aprox. 134 x 100,5 x 67,5 mm (5,3 x 4 x 2,7 inci)

Greutate

Aprox. 675 g cu acumulator şi card de memorie, dar fără capac corp; aprox. 585 g (doar corpul aparatului foto)

Accesorii furnizate

Capac corp BF-N1, vizor din cauciuc DK-29 (se livrează ataşat la aparatul foto), acumulator Li-ion EN-EL15b cu capac
terminal, încărcător pentru acumulator MH-25a (furnizat cu un adaptor pentru priză de perete de c.a. sau cu un cablu
de alimentare, tipul şi forma acestuia variind în funcţie de ţara sau regiunea în care se vinde), curea AN-DC19, clemă de
cablu HDMI/USB, cablu USB UC-E24, capac cuplă accesorii BS-1.

© Brandon Woelfel

Reducere vibraţii - Obiectiv

Compania Nikon nu va fi răspunzătoare pentru eventualele erori din acest material. Aspectul și specificațiile acestui produs pot fi modificate în orice moment fără o notificare prealabilă.
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