SUNT SISTEMUL TĂU

SURPRINDE VIITORUL

Totul e subtil, totul e dramatic
Într-un decor de atmosferă, fotografierea cu bliţuri sporeşte frumuseţea
momentului. Graţie comunicaţiei radio, chiar şi aranjamentele elaborate
de lumini devin ușoare, permiţând creativităţii să preia controlul.
© Dave Black
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Controlaţi lumina.
Extindeţi posibilităţile.
A fotografia înseamnă a lucra cu
lumină. Preluaţi controlul asupra
luminii şi totul se va schimba.
Scenele monotone devin
instantaneu dramatice. Un
moment aparent obişnuit se
transformă în ceva de neuitat.
Pentru fotografi, utilizarea
bliţurilor poate fi o experienţă
eliberatoare. Este un mod de a
dezlănţui întregul potenţial al scenei din faţa dumneavoastră
– de a fi mai presus de reguli, sau chiar de a le rescrie.
Cu câteva bliţuri Speedlight de la Nikon în geantă, veţi
avea la dispoziţie o mulţime de opţiuni creative de fiecare
dată când fotografiaţi. Fiind portabile şi foarte adaptabile,
bliţurile Speedlight vă permit să concepeti, cu minim
de efort, configuraţii inedite de iluminare din unghiuri
diverse. Acest lucru este posibil graţie puterii şi flexibilităţii
Sistemului creativ de iluminare (CLS) de la Nikon, care vă
oferă atât posibilitatea de a măsura lumina bliţurilor în mod
intuitiv, cu mare precizie, cât și facilitatea de a comanda

Pe măsură ce aparatul foto este rotit panoramic
utilizând un timp lung de expunere, decorul
frunzelor de toamnă scăldate în lumina dimineţii
devine o tapiserie bogată de culori saturate.
Poteca este în umbră, însă două bliţuri Speedlight
luminează de la distanţă bicicliştii când trec prin
cadru. Comunicaţia radio asigură performanţe
fiabile, chiar şi în frunzişul des.

fără fir mai multe bliţuri
Speedlight. Şi sistemul
tocmai s-a îmbunătăţit.
Noul Speedlight SB-5000
marchează începutul unei
noi etape pentru sistemul
CLS şi pentru fotografierea
cu bliţ, în general. Pentru
prima dată, este posibilă
comanda bliţurilor
Speedlight prin unde radio, care permit comunicarea sigură
pe distanţe mult mai mari (de până la 30 m/100 ft) şi fără
grija evitării obstacolelor fizice. Cu puterea de a comanda
până la `6 grupuri de bliţuri Speedlight simultan, chiar şi
cele mai ambiţioase configuraţii de iluminare sunt acum
fezabile. Mai mult, precizia îmbunătăţită de sincronizare la
viteze ridicate şi reîncărcarea mai rapidă a bliţurilor vă permit
să înregistraţi mai bine ca oricând subiectele care se mişcă
repede. Fotografierea cu bliţ are puterea de a vă transforma
imaginile! Iar cu Sistemul creativ de iluminare de la Nikon,
posibilităţile sunt nelimitate, ca şi imaginaţia dumneavoastră.

O pereche de bliţuri Speedlight furnizează lumina
principală proiectată pe dansatoare, în timp ce
unităţile de bliţ suplimentare, poziţionate în faţă
şi în spate, iluminează frunzişul din fundal. Graţie
comunicaţiei radio, nu există probleme legate
de amplasarea bliţurilor pe anumite direcţii.
Sincronizarea precisă la viteză ridicată îngheaţă
acţiunea, în timp ce o setare ridicată a sensibilităţii
ISO face posibilă înregistrarea fiecărei nuanţe a
ambianţei eterice.

Fotograful surprinde cadre de pe barca cu
motor, în timp ce cinci bliţuri Speedlight de
pe o altă barcă se combină pentru a crea o
lumină puternică, concentrată pe wakeboarder.
Comunicaţia instantanee pe distanţe mari este
vitală pentru realizarea acestei fotografii. Iar când
lumina naturală disponibilă descreşte rapid,
timpii scurţi de reîncărcare a bliţurilor sunt, de
asemenea, inestimabili.

Acţiune extremă
Mediile provocatoare, cu ritm alert, nu sunt o problemă pentru bliţurile
Speedlight. Chiar dacă doriţi să înregistraţi acţiuni de fracţiuni de secundă
pe distanţe mari, echipamentul foto nu mai stă în calea ambiţiilor
dumneavoastră.
© Dave Black
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Control mai flexibil al iluminării, cu diferite funcţii avansate

Fotografiere creativă cu mai multe bliţuri, cu iluminare avansată fără fir

Sistemul creativ de iluminare Nikon (CLS) este sistemul original de la Nikon care utilizează comunicaţia de date optimizată între bliţurile Speedlight
şi aparatele foto. O varietate de caracteristici avansate, obţinute printr-o combinaţie de bliţuri Speedlight şi aparate foto compatibile cu sistemul
CLS* extinde semnificativ posibilităţile fotografierii cu bliţ. Sistemul CLS conţine funcţii versatile, precum cele menţionate mai jos. (Funcţiile
disponibile diferă pentru fiecare combinat,ie de bliţuri Speedlight şi aparate foto în parte).

O combinaţie de aparate foto compatibile cu sistemul CLS şi bliţuri Speedlight permite fotografierea cu mai multe bliţuri fără fir, comandând fiecare grup de unităţi de bliţ
principale şi cu control la distanţă. Există două sisteme: comandă radio şi comandă optică.
Bliţ la distanţă Grup F
(SB-5000)

Bliţ la distanţă
Grup B

Bliţ la distanţă Grup E
(SB-5000)

Bliţ la distanţă Grup C
(SB-5000)

Comunicare
informaţii
culoare bliţ

Sincronizare
rapidă FP
automată

Control
bliţ i-TTL
[Bliţ de umplere
compensat i-TTL]
[Bliţ i-TTL standard]

[Bliţ]
[Lampă LED]

[Comandă radio]
[Comandă optică]

Bliţ la distanţă
Grup B
(SB-5000)

Bliţ la distanţă
Grup A
(SB-5000)

Bliţ la distanţă
Grup D (SB-5000)
Aparat foto
+
Dispozitiv de comandă
(WR-R10+WR-A10)
+
Bliţ principal (SB-5000)

Aprox. 30 m sau mai puţin
Bliţ la distanţă Grup A
Bliţ principal

Iluminare avansată fără fir cu radiocomandă

Dispozitiv
iluminare
asistenţă AF
pentru mai multe
puncte AF

"Funcții care susțin functii ale
aparatului foto in timpul
fotografierii cu bliț"

Sistem creativ de
iluminare Nikon
(CLS)

Funcţii legate de controlul şi
declanşarea bliţului

Control bliţ
unificat
Funcţii pentru integrarea
aparatelor foto, bliţurilor
peedlight şi PC-urilor

Iluminare pentru
modelare

Blocare valoare
bliţ (FV)

* Aparate foto compatibile cu sistemul CLS:
aparate foto mirrorless în format FX de la Nikon,
aparate foto digitale SLR în format FX/DX de la
Nikon (exceptând seria D1 și D100), F6.
• Consultaţi paginile 8–9 pentru funcţiile disponibile cu o combinaţie
de bliţuri Speedlight şi aparate foto.

Caracteristicile principale ale Sistemului creativ de iluminare Nikon
Control bliţ i-TTL
Un senzor din aparatul foto măsoară lumina reflectată de subiecte prin
pre-bliţuri de monitorizare înainte de bliţul principal, apoi analizează
informaţiile şi reglează puterea de declanşare a bliţului. Numărul de
prebliţuri de monitorizare şi ponderea acestora sunt optimizate pentru
reglarea mai precisă a puterii de declanşare a bliţurilor. Când este ataşat un
obiectiv de tip G/D/E, sunt aplicate şi informaţiile despre distanţa faţă de
subiecte, pentru a determina cele mai bune valori ale puterii de declanşare.
• Bliţ de umplere compensat i-TTL: compensează luminozitatea subiectelor
principale şi a fundalului, pentru a optimiza puterea de declanşare a blit,ului.
Subiectele principale pot fi expuse corect cu luminozitatea naturală, peste
lumina ambiantă a fundalului.
• Bliţ i-TTL standard: reglează puterea de declanşare a bliţului pentru a aplica o
cantitate corespunzătoare de lumină pe subiectele principale. Ideal pentru
scoaterea în evidenţă a subiectelor principale.

Iluminare avansată fără fir
Fotografierea cu bliţuri multiple prin comanda fără fir este posibilă cu mai
multe bliţuri Speedlight. Poziţiile şi setările bliţurilor Speedlight pot fi reglate
pentru a se obţine configuraţii de iluminare variate. Există două sisteme de
comandă: comandă radio şi comandă optică.
• Comandă radio: prin ataşarea unei telecomenzi fără fir WR-R10 la un aparat foto
compatibil (Z 7, Z 6, D5, D850, D500, D7500), bliţurile Speedlight (numai
SB-5000) situate la distanţă pot fi comandate prin unde radio. (Pentru D5, D850
şi D500, este necesar adaptorul pentru telecomanda fără fir WR-A10.).
• Comandă optică: bliţurile Speedlight pot fi comandate prin declanşare de la un
bliţ principal.
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Iluminarea de modelare
O anumită cantitate foarte redusă de lumină se
declanşează consecutiv, astfel încât să puteţi verifica
iluminarea înainte de a fotografia.

Blocare valoare bliţ (FV)
Pe baza unei intensităţi corespunzătoare a bliţului,
determinată cu pre-bliţul de monitorizare, această funcţie
reglează automat intensitatea bliţului, chiar şi atunci când
modificaţi compoziţia, zoomul sau diafragma pentru a
obţine expunerea corectă. Fixarea intensităţii bliţului
permite fotografierea cu o expunere stabilă.

Comunicare informaţii culoare bliţ
Când balansul de alb al unui aparat foto este setat la
Automat sau Bliţ, acesta selectează automat un balans
de alb corespunzător în conformitate cu bliţul sau cu
condiţiile lămpii cu LED a dispozitivului SB-500.
• BBliţ: informaţiile despre temperatura de culoare şi
filtrele color sunt transmise la aparatul foto.
• BLampă LED: informaţiile despre temperatura de culoare
de la lampa cu LED a dispozitivului SB-500 sunt transmise
la aparatul foto.

Sincronizare rapidă
FP automată
Pentru controlul bliţului în modurile i-TTL şi manual, este
posibilă fotografierea cu bliţ utilizându-se un timp de
expunere mai scurt decât timpul de sincronizare propriu
aparatului foto. Această funcţie se activează automat
când timpul de expunere este mai scurt decât timpul
normal de sincronizare a bliţului.

Dispozitiv iluminare asistenţă AF
pentru mai multe puncte AF
Când este dificil de focalizat un subiect în lumină
scăzută, această funcţie proiectează iluminarea de
asistenţă AF compatibilă cu funcţiile AF pe zone multiple
şi AF în puncte multiple ale aparatului foto, pentru a
obţine focalizarea automată.

Control bliţ unificat
Această funcţie poate partaja setări de bliţ variate cu
bliţurile Speedlight şi cu aparatele foto. Setările
bliţului Speedlight pot fi reglate utilizând un aparat
foto sau Camera Control Pro 2 (opţional). Setările
executate pe bliţurile Speedlight sunt reflectate în
aparatul foto şi în Camera Control Pro 2.

Bliţ la distanţă Grup C

Aprox. 10 m
sau mai puţin
Aprox. 30 m
sau mai puţin

Iluminare
avansată fără fir

Aprox. 7 m sau
mai puţin

Cu telecomanda fără fir WR-R10 ataşată la aparatul foto (Z 7, Z 6, D5, D850, D500, D7500) ca
dispozitiv de comandă, iluminarea avansată fără fir cu radiocomandă este disponibilă prin
amplasarea bliţurilor la distanţă într-un mod mai flexibil decât cu un sistem cu comandă
optică, chiar şi atunci când acestea nu sunt la vedere, sunt în spatele unor obstacole sau în
lumină ambientală puternică.
• Adaptorul pentru telecomanda fără fir WR-A10 este necesar când se ataşează WR-R10 la D5, D850
şi D500.
• Numai modelele SB-5000 pot fi utilizate ca bliţuri cu control la distanţă.
• Până la şase grupuri (A-F) care utilizează 18 unităţi pot fi amplasate ca unităţi de bliţ cu control la distanţă.
• De asemenea, este posibilă fotografierea cu mai multe bliţuri fără fir, fără a se utiliza un bliţ principal.

Iluminare avansată fără fir cu comandă optică
Fotografierea cu mai multe blițuri fără fir cu un sistem cu comandă optică este posibilă cu
aparatele foto compatibile cu sistemul CLS și cu blițurile Speedlight. De asemenea, se poate
utiliza un bliţ încorporat, cu funcţie de dispozitiv de comandă.
• Pot fi amplasate până la trei grupuri (A, B, C) de unităţi de bliţ la distanţă. Nu există nicio limită
privind numărul de unităţi la distanţă din fiecare grup, însă se recomandă până la trei pentru
fiecare grup.

Utilizarea simultană a sistemelor cu comandă optică şi cu comandă radio
(aparate foto compatibile: Z 7, Z 6, D5, D850, D500, D7500)
Sistemul cu comandă optică și sistemul cu comandă radio cu telecomandă fără
fir WR-R10 pot fi utilizate simultan.
• Numai SB-5000 se poate utiliza ca bliţ la distanţă în sistemul cu comandă
radio.
• Telecomanda WR-R10 este necesară când se utilizează cu aparatele foto Z 7
și Z 6. Telecomanda WR-R10 și adaptorul pentru telecomandă WR-A10 sunt
necesare când se utilizează cu aparatele foto D5, D850 și D500. Blițurile de
la distanță ale grupurilor A, B și C sunt comandate optic, în timp ce blițurile
grupurilor D, E și F sunt comandate prin radio. SB-5000 nu se poate utiliza ca
bliț principal cu sistemul cu comandă optică.
• Când se utilizează D7500, este necesară telecomanda WR-R10. Sistemul cu
comandă optică este disponibil pentru până la două grupuri (grupurile A și B)
de unități aflate la distanță, în timp ce sistemul cu comandă radio controlează
până la trei grupuri (grupurile D, E și F). Sistemul cu comandă optică utilizează
blițul încorporat ca bliț principal.

cu Z 7, Z 6, D5, D850, D500
Bliţ la distanţă

Bliţ principal
(exceptând SB-5000)

Comandă
optică cu un blit,
Speedlight diferit
de SB-5000

Grup A

Comandă radio
cu un aparat foto

Grup D
Aparat foto compatibil cu comanda radio
+ WR-R10 (Adaptorul pentru telecomandă
WR-A10 este necesar când se utilizează cu
aparatele foto D5, D850 și D500.)

Grup B

Grup C

Grup E

Grup F

Bliţ la distanţă
(numai SB-5000)

Alte funcţii ale bliţurilor Speedlight
Bliţ TTL standard
Un aparat foto măsoară lumina bliţului principal reflectată
prin obiectiv, apoi reglează nivelul puterii de declanşare a
bliţului, astfel încât subiectul să fie expus corect.

Funcţie de zoom electric automat
Această caracteristică permite reglarea automată a
unghiului de iluminare pe măsură ce zoomul obiectivului
este acţionat pentru apropiere sau depărtare.

Declanşare repetată bliţ

Bliţ automat non-TTL
Lumina reflectată a bliţului principal este detectată de
senzorul bliţului Speedlight şi este controlată pentru a se
obţine expunerea corespunzătoare.

Reducere ochi roşii
Un proces care elimină efectul de ochi roşii cauzat de
reflectarea luminii bliţului de pe aparatul foto. Pentru a
reduce efectul de ochi roşii, aparatul emite mai multe
„prebliţuri” înainte de acţionarea bliţului principal, pentru ca
pupilele subiectelor să se contracte. (Funcţie disponibilă la
aparatele foto prevăzute cu modul „reducere ochi roşii”)

Bliţ cu lumină reflectată

Bliţ manual cu prioritate de distanţă
Odată stabilită distanţa de fotografiere, bliţul Speedlight
controlează automat puterea de declanşare în conformitate
cu diafragma setată. Puteţi să faceţi fotografii în timp ce
menţineţi aceeaşi expunere a bliţului, chiar şi cu diafragme
diferite.

Bliţul se declanşează în mod repetat în timpul unei singure
expuneri, pentru a crea un efect stroboscopic de expunere
multiplă.
Când capul bliţului este rotit astfel încât să reflectaţi lumina
bliţului din tavan sau din perete, puteţi obţine atenuarea
umbrelor pentru a produce o imagine cu aspect mai natural.
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Compatibilitatea cu bliţurile Speedlight
Funcţii disponibile cu o combinaţie de bliţuri Speedlight şi aparate foto compatibile cu sistemul CLS

Combinaţii de aparate foto şi bliţuri Speedlight cu sistem de iluminare avansată fără fir
Sistem cu comandă radio

Sistem creativ de iluminare Nikon

SB-5000

SB-700

SB-500

Unele funcţii pot fi setate
la aparatul foto

SB-300

Fiecare funcţie poate fi setată
din aparatul foto

SB-R200

Utilizaţi cu SU-800, cu bliţul
încorporat al aparatului foto sau
cu SB-5000/700/500*4 ca
dispozitiv de comandă







Dispozitiv de comandă

Bliţ principal

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E

Grup F

Reducere ochi roşii

Declanşare repetată bliţ

SB-5000

Bliţ manual

Bliţ manual cu prioritate distanţă

Bliţ automat non-TTL

Bliţ diafragmă automată

Control bliţ unificat

Dispozitiv iluminare asistenţă
AF pentru mai multe puncte AF

Sincronizare rapidă FP automată

Comunicare informaţii
culoare bliţ
Lampă LED

Bliţ



Blocare valoare bliţ (FV)



Iluminare de modelare

Comandă optică

Z 7, Z 6

Comandă radio

Aparate foto

Control bliţ i-TT

Bliţuri Speedlight

Iluminare avansată
fără fir

Bliţ la distanţă
Aparate foto
D5, D850, D500

WR-R10 (cu WR-A10)

SB-5000













Z 7, Z 6, D7500

WR-R10

SB-5000













• De asemenea, este disponibilă fotografierea prin comandarea fără fir a mai multor bliţuri, cu bliţuri situate la distanţă, fără a se utiliza un bliţ principal.

Sistem cu comandă optică
Bliţ la distanţă
Aparate foto

Bliţ principal/dispozitiv de comandă

Grup A

Grup B



—



—





—









D5, D850, D500













—



















D7500













—





—













Seria D4, Df, D810/D810A, D750, D7200, D7100



—









—





—

 *1











D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300,
D3200



—



—



—

—



—

 *1

*5









Z 7, Z 6



—









—



—

—













D5, seria D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200, D7100



—









—





—

—

—









D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300,
D3200



—



—

—



—

—



—

—

—









Z 7, Z 6



—













—



—

—

—







D5, D850, D500



—













—



—

—

—







Seria D4, Df, D7100



—









—



—

—

—

—

—







D810/D810A, D750, D7500, D7200



—













—

—

—

—

—







D5600, D5500



—



—

—





—

—

—

—

—

—







D5300, D5200, D3300, D3200



—



—

—



—

—

—

—

—

—

—







D3500, D3400



—



—

—





—

—

—

—

—

—







Z 7, Z 6



—

—

—





—

—

—



—

—

—



—

—

D5, D850, D500



—

—

—





—

—

—



—

—

—



—

—

Seria D4, Df, D810/D810A, D750, D7500, D7200, D7100



—

—

—





—

—

—

—

—

—

—



—

—

D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300,
D3200



—

—

—

—



—

—

—

—

—

—

—



—

—

Z 7, Z 6



—







—

—



—







SU-800







SB-700





−

SB-500





−

Bliţ încorporat (mod bliţ principal de comandă)*





−

Z 7, Z 6, D5, D850, D810, D810A, D750, D500, D7500, D7200,
D5600, D5500
D810/D810A, D750, D7500, D7200, D7100

D5, seria D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200, D7100



—







—

—



D5600*2, D5500*2, D5300*2, D5200*2, D3500*2,
D3400*2, D3300*2, D3200*2



—



—

—

—

—

—

 Funcţie disponibilă când se utilizează ca bliţ la distanţă pentru iluminare avansată fără fir.
*1 Funcţie disponibilă cu D5600, D5500, D5300, D5200, D3300 şi D3200 când sunt ataşate la un obiectiv CPU*

—

—

—

—



—

—



*3

—

—

—

—



—

—



*3

—

—

—

—



—

—

SB-5000, SB-700, SB-R200

SB-5000

Aparate foto mirrorless în format FX de la Nikon,
aparate foto digitale SLR în format FX/DX

• SB-5000, SB-700, SB-500 pot fi utilizate ca bliţ principal (funcţionează ca dispozitiv de comandă fără declanşare).
• Se recomandă utilizarea simultană a până la trei unităţi de bliţ cu control la distanţă pentru fiecare grup.
* Cu D810/D810A, D750, D7500, D7200, D7100, Group A/B şi Canalele 1-4 pot fi setate în mod bliţ principal de comandă.

Utilizarea simultană a sistemelor cu comandă optică şi cu comandă radio
Comandă optică

Compatibil cu Sistemul creativ de iluminare Nikon
Disponibil cu un singur Speedlight.

Grup C

SB-5000, SB-700, SB-500, SB-R200

Aparate foto

Comandă radio
Bliţ la distanţă

Bliţ principal/dispozitiv
de comandă

Grup A

Grup B

SB-5000, SB-700, SB-500, SB-R200

Z 7, Z 6, D5,
D850, D500

D7500

Grup C
SB-5000, SB-700, SB-R200

SU-800







SB-700, SB-500





–

Bliţ încorporat
(mod bliţ principal de comandă)*





–

Bliţ la distanţă

Dispozitiv de
comandă

Grup D

WR-R10
(Adaptorul
pentru
telecomandă
WR-A10 este
necesar când
se utilizează
cu aparatele
foto D5, D850 și
D500.)







WR-R10







Grup E

Grup F

SB-5000

• Când se utilizează simultan sisteme cu comandă optică şi sisteme cu comandă radio, SB-5000 nu se poate utiliza ca bliţ principal al sistemului cu comandă optică.
* În modul dispozitiv de comandă, pot fi setate grupa A/B şi canalul 1-4.

• Cu D7500, D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300 şi D3200, funcţia de control bliţ i-TTL este
disponibilă când este ataşat un obiectiv CPU*.
* Obiectiv CPU: obiectiv de tip G/D/E, obiectiv AF care nu este de tip G, D, E (exceptând obiectivele pentru
F3AF) şi obiectiv AI-P.

Funcţie disponibilă cu D3500 şi D3400 când sunt ataşate la un obiectiv de tip E sau G
*2 Funcţia de dispozitiv de comandă nu este disponibilă cu bliţul încorporat de la D5600, D5500, D5300, D5200,
D3500, D3400, D3300 şi D3200.
*3 Când se utilizează SU-800 sau SB-5000 cu dispozitiv iluminare asistenţă AF pentru mai multe puncte AF.
*4 Funcţie disponibilă numai când se utilizează cu Z 7, Z 6, D5, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500 şi D7200.
*5 Cu D3500, D3400, bliţul automat non-TTL este disponibil când este ataşat la un alt obiectiv decât cele de tip E
şi G.
8
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Sistemul creativ de iluminare Nikon
Gama Speedlight
SB-500

SB-5000

Dispozitiv Speedlight versatil, cu un înalt grad de
mobilitate şi flexibilitate

Bliţul Speedlight de top de la Nikon, complet compatibil cu Sistemul
creativ de iluminare de generaţie următoare

pentru Z 7, Z 6, D5, seria D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

pentru Z 7, Z 6, D5, seria D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

• Compatibil cu tehnologia de iluminare avansată fără fir
• Capul bliţului se înclină până la 90° şi se roteşte pe orizontală cu 180° spre stânga
şi spre dreapta
• Număr de ghid de 24 la 24 mm (format FX, ISO 100, m)
• Încorporează o lampă cu LED de înaltă performanţă (aprox. 100 lx)
– Este convenabilă în special pentru înregistrarea filmelor şi a imaginilor statice în prim-plan
– Nivelul de putere este selectabil în trei paşi (Redus, Mediu, Ridicat)
– Iluminare cu sursă de lumină de suprafaţă care utilizează un difuzor, pentru o iluminare
delicată
– Având o temperatura de culoare de 5400K, asigură o lumină auxiliară naturală
– Funcţia de comunicare a informaţiilor despre culoare setează automat balansul de alb
optim, când se ataşează la D810 sau D750
– Performanţă superioară de redare a culorilor, pentru reproducerea fidelă a culorii
subiectului
• Compatibil cu bateriile R6/AA, disponibile în comerţ

• Sistemul de iluminare avansată fără fir cu radiocomandă realizează fotografii prin
comandarea fără fir a mai multor bliţuri chiar şi în lumina puternică a soarelui sau când
există obstacole care blochează comenzile optice, pentru o flexibilitate îmbunătăţită a
iluminării (cu D5, D850 şi D500)
• Sistemul de răcire care suprimă generarea căldurii în capul bliţului este încorporat, oferind
posibilitatea de a se realiza un număr mult mai mare de declanșări consecutive
• Funcţia de control bliţ unificat permite efectuarea modificărilor setărilor şi operarea bliţului
utilizând meniurile aparatului foto sau un computer personal cu Camera Control Pro 2
(cu D5, D850 şi D500)
• Funcţiile utilizate frecvent pot fi accesate rapid printr-o apăsare a selectorului multiplu
rotativ sau a butonului [i] nou-adoptat
• Sunt disponibile trei modele de iluminare (standard/uniform/central-evaluativ), cu
acurateţe crescută în distribuţia luminii, pentru a se potrivi oricărui mediu de fotografiere
• Detectează automat formatele Nikon FX şi DX şi selectează unghiurile potrivite de
distribuţie a luminii
• Este utilizat un filtru color de tip dur, care are niveluri superioare de durabilitate şi
rezistenţă la căldură (furnizat)
• Număr de ghid de 34,5-35 mm sau 55-200 mm (format FX, model de iluminare standard,
ISO 100, m, 23 °C)
• Zoom-ul puternic acoperă o plajă largă, de la 24 la 200 mm (în format FX)
• Funcţia de iluminare asistenţă AF, compatibilă cu sistemul AF în mai multe puncte,
acoperă o plajă largă de distanţe focale, de la 24 la 135 mm
• Durată minimă de reîncărcare: aprox. 1,8 secunde cu acumulatori Ni-MH
• Compatibil cu bateria externă de mare performanţă SD-9

SB-300

Dispozitiv Speedlight compact şi uşor, cu posibilitate de
direcţionare a capului pentru reflectarea luminii
pentru Z 7, Z 6, D5, seria D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

• Design compact şi uşor, pentru o mai mare portabilitate
• Operare simplă, chiar şi pentru începători
• Capul bliţului poate fi rabatat până la 120° în sus, pentru realizarea unor portrete de interior
frumoase
• Compatibil cu bateriile AAA, disponibile în comerţ

SB-700

Dispozitiv Speedlight versatil cu performanţă ridicată, facilitează
fotografierea cu bliţ ataşat, declanşat la distanţă sau cu bliţuri
multiple
pentru Z 7, Z 6, D5, seria D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

• Funcţionează ca unitate bliţ principală sau controlată la distanţă în Sistemul avansat de
iluminare fără fir
• Controlează un număr nelimitat de dispozitive Speedlight de până la două grupuri
• Oferă patru canale independente de control fără fir la distanţă de până la 10 m, pentru
medii dificile de fotografiere
• Modul de control rapid fără fir permite controlul declanşării bliţurilor pentru două grupuri
de bliţuri fără fir
• Panoul LCD şi aşezarea butoanelor sunt proiectate pentru operare facilă şi intuitivă
• Zoom-ul puternic acoperă o distanţă focală de 24-120 mm
(este disponibilă şi opţiunea de control manual)
• Sunt disponibile trei modele de iluminare (standard/uniform/central-evaluativ)
• Detectează automat formatele Nikon FX şi DX pentru distribuţie corespunzătoare a luminii
• Iluminarea de asistenţă AF, compatibilă cu sistemul AF multi-punct, acoperă o distanţă
focală de 24-135 mm
D5+SB-5000

10
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D750+SB-500

© Ray Demski
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Specificaţii
Kit macro Speedlight R1C1/R1

Bliţuri Speedlight

Disponibilă şi ca unitate separată

Număr ghid
(ISO 100, m, 20°C)

Sistemul Speedlight pentru fotografie macro si close-up
creativă, fără fir

Telecomandă Speedlight fără fir

R1C1: Kit-ul macro Speedlight Commander
(SU-800, două dispozitive SB-R200 şi toate accesoriile)
R1: Kit-ul macro Speedlight cu declanșare la distanţă
(două dispozitive SB-R200 şi toate accesoriile)

pentru Z 7, Z 6, D5, seria D4, Df, D850, D810/D810A,
D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500,
D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200
Două unităţi SB-R200 sunt incluse în kiturile R1C1 şi R1.
Fiecare unitate dispune de un număr de ghidare de 10
(ISO 100, m) sau 14 (ISO 200, m). Când este ataşat unui
obiectiv cu ajutorul SX-1, capul bliţului poate fi încli-nat
cu până la 60 de grade către axa optică a obiectivului
sau cu până la 45 de grade în direcţia opusă.

R1C1
• Se pot aranja până la trei grupuri cu declanşare la distanţă şi patru canale utilizând
un dispozitiv SU-800 ca dispozitiv de comandă şi SB-R200 ca unităţi la distanţă,
permiţând iluminarea creativă din stânga, dreapta, de deasupra sau de dedesubtul
subiectului
• Setările se realizează uşor şi se confirmă pe panoul LCD al SU-800 din poziţia
aparatului foto
• Unităţile SB-R200 pot fi înclinate până la 60 de grade pentru a face loc obiectivelor
cu distanţă scurtă de lucru

Dispozitiv de comandă fără fir
“Speedlight”
Disponibil și ca unitate separată

Inel de ataşament
SX-1

Poate menţine până la patru unităţi
SB-R200 pe obiectiv sau până la opt
unităţi la distanţă.

Plasat pe cupla de accesorii a unui aparat foto Nikon
DSLR, SU-800 funcţionează ca dispozitiv de comandă
pentru oricât de multe dispozitive Speedlight.
Accesorii R1C1/R1

Pentru centrarea luminii de la un bliţ
SB-R200 pe axa optică, ceea ce este în
special de folos la fotografierea macro.
Recomandat pentru fotografiere la distanţă
de până la 15 cm
(de la obiectiv la subiect).

Difuzor SW-12
Panou alb-lăptos care difuzează
lumina de la bliţ şi înmoaie
umbrele

Cablul SC-28/SC-29 facilitează și asigură
controlul bliţului la distanţă prin TTL.
Cu aparatele foto Nikon DSLR, cablul SC-29
funcţionează şi ca un dispozitiv extern de
iluminare de asistenţă AF.

Model iluminare
Mod bliţ

Suport Speedlight AS-20

Inele adaptoare

Panou IR pentru bliţ

Suport filtru color SZ-1

Set filtre culoare SJ-R200

Carcase

Timp minim de
reîncărcare (Manual la
capacitate maximă)
Număr de bliţuri (Manual
la capacitate maximă)

34,5 (la poziţia capului de zoom
la 35 mm, în format FX, model de
ilumi nare standard, 23°C)
Zoom puternic 24–200 mm; 14 mm
cu panou cu unghi larg

SB-700

SB-500

SB-300

28 (la zoom în poziţia 35 mm, format FX,
24 (23 °C)
model standard de iluminare)

18

Zoom puternic 24–120 mm; 12 mm cu
24 mm
adaptor încorporat de bliţ cu unghi larg

27 mm

3 modele de iluminare (standard/
uniform/central-evaluativ)

—

—

3 modele de iluminare (standard/
uniform/central-evaluativ)
i-TTL, bliţ diafragmă automată, bliţ
automat non-TTL, bliţ manual cu
prioritate distanţă, bliţ manual,
bliţ cu declanşare repetată
Declanşare de probă, pre-bliţuri de
monitorizare, dispozitiv iluminare
asistenţă AF pentru mai multe puncte
AF şi iluminare pentru modelare

i-TTL, bliţ manual cu prioritate
distanţă, bliţ manual, bliţ cu
declanşare repetată*1

i-TTL, Manual

i-TTL, Manual

Declanşare de probă, pre-bliţuri de
monitorizare, dispozitiv iluminare
asistenţă AF pentru mai multe puncte
AF şi iluminare pentru modelare

Declanşare de probă, pre-bliţuri de
monitorizare, bliţ de modelare

—

Aprox. 1,8 secunde
(cu acumulatori Ni-MH)

Aprox. 2,5 secunde
(cu acumulatori Ni-MH)

Aprox. 3,5 secunde
(cu acumulatori Ni-MH)

Aprox. 3,5 secunde
(cu acumulatori Ni-MH)

Aprox. 160
(cu baterii alcaline)

Aprox. 100
(cu baterii alcaline)

Aprox. 70
(cu baterii alcaline)

Patru baterii R6/AA

Două baterii R6/AA

Două baterii AAA

Aprox. 150
(cu baterii alcaline)
Sursă de alimentare
Patru baterii R6/AA; baterie externă de
mare performanţă SD-9
Alte funcţii şi caracteristici Setarea manuală a sensibilităţii ISO,
reafişarea valorii de subexpunere din
cauza intensităţii insuficiente a bliţului
în modul i-TTL, resetarea la setările
implicite, blocare taste, decuplare
termică, actualizare firmware
Dimensiuni (lăţime x
Aprox. 73,0 × 137,0 × 103,5 mm
înălţime x adâncime)
Greutate
Aprox. 420 g
(fără acumulatori)

Decuplare termică, actualizare firmware Decuplare termică, actualizare firmware

Decuplare termică,
actualizare firmware*2

Aprox. 71,0 x 126,0 x 104,5 mm

Aprox. 67,0 x 114,5 x 70,8 mm

Aprox. 57,4 x 65,4 x 62,3 mm

Aprox. 360 g

Aprox. 226 g

Aprox. 97 g

*1 Când se utilizează ca unitate la distanţă
*2 Firmware-ul poate fi actualizat de la aparatul foto

Clemă flexibilă cu braţ SW-C1
Permite ataşarea unor elemente, ca
de exemplu un difuzor. Se poate ataşa
pe zona de ghidare a unui inel de
ataşament SX-1.

Accesorii bliţ

Cablu de comandă la distanţă TTL
SC-28/SC-29 (1,5 m)

Unghi de iluminare
(în format FX)

SU-800

pentru Z 7, Z 6, D5, seria D4, Df, D850, D810/D810A,
D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500,
D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

Adaptor de poziţionare
pentru prim-plan extrem SW-11

SB-5000

Alte funcţii disponibile

* Există anumite limitări în ceea ce priveşte obiectivele ce pot fi utilizate.
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SB-R200

Adaptor terminal de sincronizare
AS-15

AS-15 este compatibil cu aparate foto
precum Z 7, Z 6, D750, D7500, D7200,
D7100, D5600, D5500, D5300, D5200,
D3500, D3400, D3300 şi D3200, care sunt
prevăzute cu cuplă pentru accesorii tip ISO
standard, dar nu au mufă de sincronizare
pentru bliţuri electronice mari, de studio.

Specificaţii dispozitiv de comandă fără fir Speedlight SU-800

Specificaţii telecomandă fără fir Speedlight SB-R200

• Mod transmisie: Comunicare cu puls infraroşu utilizând un tub de
descărcare bliţ
• Rază de transmisie: Aprox. 20 m pentru SB-5000, SB-700 şi SB-500 şi aprox.
4 m pentru SB-R200 la setare normală
• Număr de canale: 4
• Număr de grupuri: 3
• Număr de transmisii: Aprox. 1200
• Interval de transmisie: Aprox. 1 secundă
• Lungime de undă lumină bliţ: Aprox. 800 până la 1000 nm (rază infraroşu)
• Acoperire bliţ: Aprox. 60° (vertical), aprox. 78° (orizontal)
• Afişaj: LCD, indicator luminos „pregătit”
• Iluminare de asistenţă AF pentru AF cu mai multe puncte: Aprox. 10 m în
zona centrală utilizând un obiectiv de 50 mm, f/1.8)
• Sursă de alimentare: O baterie pe bază de litiu, de 3 V, CR123A
• Dimensiuni (lăţime x înălţime x adâncime): Aprox. 68 x 96 x 58 mm
• Greutate (fără acumulator): 160 g

• Construcţie electronică: Tranzistor bipolar izolat la trecere automat (IGBT) şi
circuite de serie (doar pentru unitate la distanţă fără fir)
• Număr de ghid: 10 (ISO 100, m), 14 (ISO 200, m)
• Unghi de acoperire: 24 mm
• Mod bliţ: i-TTL; D-TTL; M (Manual): maxim la ieşire 1/64 (prim-plan), maxim la
ieşire 1/128 (dispozitiv de comandă)
• Durată minimă reîncărcare: Aprox. 6 secunde (manual la putere maximă)
• Număr de bliţuri: Aprox. 290 (Manual la putere maximă)
• Unghi de înclinare a capului bliţului: În jos până la 60° sau în sus până la 45°
• Picior montare: Cuplă accesorii pentru inel ataşament SX-1 sau suport
Speedlight AS-20
• Lumină ţintă: LED alb
• Afişaj: Indicator luminos „pregătit”
• Sursă de alimentare: O baterie pe bază de litiu, de 3 V, CR123A
• Dimensiuni (lăţime x înălţime x adâncime): Aprox. 80 x 75 x 55 mm
• Greutate (fără acumulator): Aprox. 120 g
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Gripul pentru alimentare multiplă + Fiabilitate suplimentară
Mai multă putere şi viteză atunci când aveţi nevoie

Acumulator
reîncărcabil Li-ion
EN-EL18

Acumulator
reîncărcabil Li-ion
EN-EL18a

Acumulator
reîncărcabil Li-ion
EN-EL18b

Acumulator
reîncărcabil Li-ion
EN-EL18c

pentru D5, seria D4

Acumulator
reîncărcabil Li-ion
EN-EL15

Acumulator
reîncărcabil Li-ion
EN-EL15a

Acumulator
reîncărcabil Li-ion
EN-EL15b

pentru Z 7, Z 6, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200,
D7100, UT-1

Acumulator
reîncărcabil Li-ion
EN-EL14a
pentru Df, D5600,
D5500, D5300, D5200,
D3500, D3400, D3300,
D3200

Aceste acumulatoare au o durată extinsă de funcționare și asigură o alimentare constantă, chiar și la temperaturi scăzute. Când se utilizează cu aparatele foto DSLR de la Nikon,
„indicatorul de combustibil” afișează cu precizie nivelul de încărcare rămas și numărul de fotografii de la ultima încărcare.
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Grip pentru alimentare multiplă MB-D18

Grip pentru alimentare multiplă MB-D17

Grip pentru alimentare multiplă MB-D16

pentru D850

pentru D500

pentru D750

Funcționează cu un acumulator EN-EL15/EN-EL15a/
EN-EL15b sau EN-EL18/EN-EL18a/EN-EL18b/EN-EL18c
sau cu opt baterii alcaline/Ni-MH/litiu, de dimensiune
R6/AA. Acest grip rezistent la intemperii şi la praf este
echipat cu buton de declanşare, buton AF-ON şi butoane
funcţionale, precum şi cu un selector multiplu şi cu
selectoare de comandă principale şi secundare.

Funcționează cu un acumulator EN-EL15/EN-EL15a/
EN-EL15b, EN-EL18/EN-EL18a/EN-EL18b/EN-EL18c sau
cu opt baterii de dimensiune R6/AA. Este prevăzut cu
elemente de control variate pentru fotografierea pe
verticală: buton de declanşare, selector multiplu, buton
de funcţii şi selectoare de comandă principal şi secundar.
Are o construcţie robustă, din aliaj de magneziu şi este
rezistent la praf şi la picăturile de apă.

Funcționează cu un acumulator EN-EL15/EN-EL15a/
EN-EL15b sau cu șase baterii alcaline/Ni-MH/litiu, de
dimensiune R6/AA. Adaptorul la rețeaua electrică EH-5b
cu conector de alimentare EP-5B este, de asemenea, o
opțiune pentru o utilizare mai îndelungată. Fiind
confecţionat din aliaj de magneziu la exterior, acesta
încorporează comenzi intuitive pentru fotografierea pe
verticală: buton AE-L/AF-L, selector de comandă
principal/secundar, buton de declanşare şi selector
multiplu.

Grip pentru alimentare multiplă MB-D15

Grip pentru alimentare multiplă MB-D12

pentru D7200, D7100

pentru D810/D810A

Funcționează cu un acumulator EN-EL15/EN-EL15a/
EN-EL15b, cu șase baterii alcaline/Ni-MH/litiu, de
dimensiune R6/AA sau cu adaptorul la rețeaua electrică
EH-5b. Sunt disponibile comenzi utile pentru fotografierea
pe verticală. Utilizează aliaj durabil de magneziu şi este
etanşat împotriva factorilor de mediu.

Funcționează cu un acumulator EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15b, un
acumulator EN-EL18/EN-EL18a/EN-EL18b/EN-EL18c (este necesar
capacul locașului acumulatorului BL-5) sau cu opt baterii alcaline/
Ni-MH/litiu, de dimensiune R6/AA. Utilizarea cu adaptorul EH-5b
asigură o perioadă mai lungă de fotografiere. Dispune de buton
declanşator, buton AF-ON, selector multiplu şi două selectoare de
comandă pentru fotografierea pe verticală. Construcţia integrală din
aliaj de magneziu şi gradul de etanşare împotriva intemperiilor sunt
identice cu ale corpului aparatului foto.

Încărcător acumulator
MH-26a
pentru D5, seria D4,
D850

Încărcător acumu- Încărcător acumulator
lator
MH-25
MH-25a
pentru Z 7, Z 6, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200, D7100, UT-1

Adaptor la reţeaua
Încărcător acumuelectrică EH-5b
lator
MH-24
pentru Df, D5600, D5500, pentru Df, D850, D810/D810A, D750, D500,
D5300, D5200, D3500,
D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300,
D3400, D3300, D3200
D5200, D3500, D3400, D3300, D3200, UT-1

Permite încărcarea a
două acumulatoare
EN-EL18/EN-EL18a/
EN-EL18b/EN-EL18c.

Permite încărcarea acumulatorului Li-ion
EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15b.

Permite încărcarea
unui acumulator
reîncărcabil Li-ion
EN-EL14a.

Adaptor la reţeaua Adaptor de
electrică EH-6c
încărcare la curent
alternativ EH-7P
pentru D5, seria D4
pentru Z 7, Z 6

Furnizează energie de c.a. aparatului foto, pentru o utilizare
neîntreruptă. Când conectați adaptorul EH-5b la aparatul foto, este
necesar conectorul de alimentare EP-5A (pentru Df, D5600, D5500,
D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200) sau conectorul de
alimentare EP-5B (pentru D850, D810/D810A, D750, D500, D7500,
D7200, D7100, UT-1). Conectorul de alimentare EP-6 este necesar
când se conectează adaptorul EH-6c la aparatele foto D5 și la cele din
seria D4.

Permite încărcarea
prin USB a acumulatorului EN-EL15b din
aparatul foto.

Software + Eficienţa fluxului de lucru

Instrumente puternice pentru crearea eficientă a imaginilor
Capture NX-D
Capture NX-D este software-ul creat exclusiv pentru
procesarea fişierelor originale RAW (NEF) de la Nikon.
Pentru a vă bucura la maximum de posibilităţile de
prelucrare a imaginilor Nikon, puteţi să schimbaţi în
totalitate aspectul acestora, utilizând opţiunile Picture
Control. Cu Capture NX-D, opţiunea Uniform şi parametrul
Claritate se pot utiliza pentru imaginile înregistrate de
aparatele foto lansate înainte de D810.

Camera Control Pro 2
Acest software controlează de la distanţă majoritatea
funcţiilor aparatelor foto digitale SLR de la Nikon, prin
intermediul unui computer conectat prin cablu USB sau prin
reţea LAN sau WLAN, utilizându-se un transmiţător fără fir.
De asemenea, acceptă fluxuri de lucru de la software-ul de
finisare a fotografiilor Capture NX-D şi de la software-ul de
navigare şi vizualizare ViewNX-i, care sunt disponibile în
mod exclusiv de la Nikon.

ViewNX-i / ViewNX-Movie Editor
Moştenind operarea confortabilă de la software-ul
convenţional ViewNX 2, ViewNX-i oferă îmbunătăţiri ale
funcţiilor de navigare, precum Photo Tray, care permite
utilizatorilor să stocheze temporar fişierele din diferite
foldere, pentru a asigura operarea cursivă în vederea editării
filmelor sau imprimării imaginilor statice. ViewNX-i se
integrează atât cu Capture NX-D, ce permite ajustarea
detaliată a imaginilor statice, cât şi cu ViewNX Movie Editor,
care oferă editarea simplă a filmelor.
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Accesorii pentru transmisie fără fir + Eficienţă sporită
Viteză mai mare a fluxului de lucru şi mai multă plăcere la fotografiere

Telecomenzi fără fir

Un plus de comoditate prin utilizarea transmisiilor radio

WR-R10

WR-T10

WR-A10

Telecomenzi fără fir WR-R10/WR-T10

Transmiţător fără fir WT-6/A/B/C*

Transmiţător fără fir WT-7/A/B/C*

Transmiţător fără fir WT-5A/B/C/D*

pentru D5

pentru Z 7, Z 6, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7200

pentru D5, seria D4
(Când se utilizează cu transmiţătorul de date UT-1, funcţiile
de transfer sunt obţinute prin LAN fără fir cu D810/D810A,
D750, D7200 şi D7100.)

Transmiţătoarele fără fir WT-6/A/B/C şi WT-7/A/B/C permit transferul datelor de imagine
prin intermediul reţelei WLAN*1 de mare viteză, către un computer sau un server FTP. Cu
o combinaţie între un aparat foto compatibil şi un transmiţător fără fir, se pot utiliza
modurile „Încărcare FTP”, „Transfer imagine”*2, „Control aparat foto”*2*3, „Server HTTP” şi
„Declanşare sincronizată” (numai cu D5 şi WT-6/A/B/C sau WT-5/A/B/C/D, ori cu seria D4
şi WT-5/A/B/C/D).
• În modul server HTTP se pot răsfoi imaginile stocate pe cardul de memorie al aparatului
foto, prin intermediul unui browser Web de pe un computer sau un dispozitiv inteligent
(Android OS, iPhone şi iPad)*4 şi, de asemenea, se poate comanda fotografierea de la
distanţă. Se pot conecta până la cinci dispozitive*5 simultan şi este acceptată
fotografierea continuă. De asemenea, prin intermediul unui browser Web, se pot edita
informaţii IPTC, text şi informaţii de drept de autor.
• Modurile de transfer al imaginilor includ modul „Infrastructură”, utilizându-se puncte de
acces WLAN modul „Punct de acces”, în care aparatul foto conectat cu un transmiţător
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pentru Z 7, Z 6, D5, seria D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100,
D5600, D5500, D5300, D5200, D3300, D3200, COOLPIX P1000
Telecomenzile fără fir WR-R10/WR-T10 extind flexibilitatea controlului la distanţă.
Spre deosebire de telecomenzile care utilizează lumină infraroşie, este posibilă acţionarea
obturatorului chiar şi atunci când există obstacole, precum copacii. Distanţa de comunicare
pentru o combinaţie WR-R10 cu WR-T10 este de aprox. 20 m*1, iar pentru o combinaţie
WR-R10 cu WR-R10, este de aprox. 50 m*1. Se pot controla unul sau mai multe aparate foto
cu WR-R10 atașat, utilizând WR-T10 ca transmiţător*2. Cu telecomanda WR-R10/WR-T10, vă
puteţi bucura de o varietate de moduri de fotografiere, controlând prin comutarea canalelor,
aparate foto având atașate obiective diferite, poziţionate în unghiuri diverse, pentru
înregistrarea simultană a imaginilor și a filmelor*3. Pentru ataşarea telecomenzii WR-R10 la
un aparat foto SLR cu un terminal cu zece pini pentru telecomandă, este necesar adaptorul
pentru telecomanda fără fir WR-A10. De asemenea, WR-R10 se poate utiliza ca dispozitiv de
comandă*4 pentru iluminarea avansată fără fir cu radiocomandă, când se utilizează cu
Z 7/Z 6/D5/D850/D500 şi cu SB-5000.

fără fir poate fi utilizat ca punct de acces pentru conexiunea directă cu un computer şi
un dispozitiv inteligent.
• Modul „Declanşare sincronizată” poate fi utilizat chiar şi atunci când D5 (cu WT-6/A/B/C
sau WT-5/A/B/C/D) şi seria D4 (cu WT-5/A/B/C/D) sunt utilizate simultan.
• În cazul în care D500, care nu este echipat cu terminal de reţea LAN cablată, este
conectat cu WT-7/A/B/C, este posibil transferul imaginilor prin reţeaua LAN cablată, cu
tehnologia 1000BASE-T.

*1 Raza de acţiune aproximativă la înălţimea de aproape 1,2 m; variază în funcţie de condiţiile atmosferice şi de prezenţa sau absenţa
obstacolelor.
*2 Dispozitivele WR-T10 şi WR-R10 trebuie setate pe acelaşi canal şi împerecheate în prealabil pentru a asigura declanşarea
simultană.
*3 Înregistrarea filmelor este posibilă cu Z 7, Z 6, D5, seria D4, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500,
D5300, D5200, D3300 și COOLPIX P1000.
*4 Este necesară actualizarea firmware-ului la cea mai recentă versiune.

*1 WT-6/A/B/C şi WT-7/A/B/C se bazează pe standardul IEEE802.11a/b/g/n/ac.
*2 Wireless Transmitter Utility trebuie să fie instalat pe computer (poate fi descărcat de pe site-ul Web al
companiei Nikon).
*3 Trebuie să fie instalat software-ul opţional Camera Control Pro 2.
*4 Pentru combinaţia între WT-5/A/B/C/D şi aparatul foto (exceptând D5), se poate utiliza numai iPhone.
*5 Fotografierea şi editarea de text se pot efectua cu un singur dispozitiv.
* Numele produsului variază în funcţie de regiune, depinzând de canalele de frecvenţă locale disponibile.

Unitate de comunicare
UT-1

Adaptor conexiume fără fir pentru dispozitive
mobile WU-1a

pentru seria D4, D810/D810A, D750,
D7200, D7100*1

pentru Df, D7100, D5200, D3300, D3200
Telecomandă fără fir WR-1

Când unitatea UT-1 este montată pe cupla pentru accesorii a
aparatului foto şi este conectată la aparatul foto cu un cablu
USB, aceasta permite transferul de mare viteză al datelor de
imagine din aparatul foto către un PC sau un server FTP prin
reţea LAN cablată, precum şi controlul de la distanţă al
operării aparatului foto, de la un PC*2. Mai mult decât atât,
aceasta poate fi utilizată în reţea WLAN*3 în combinaţie cu
transmiţătorul fără fir WT-5/A/B/C/D*4.

Imaginile realizate cu aparatul foto pot fi transmise fără fir
către un dispozitiv inteligent cu Wi-Fi*, cum ar fi un telefon
inteligent sau o tabletă. Puteţi împărtăşi cu uşurinţă imaginile
prin intermediul serviciilor de socializare în reţea (SNS) sau
puteţi să le ataşaţi la e-mail. De asemenea, funcţia de
fotografiere de la distanţă permite declanşarea aparatului
foto utilizând un dispozitiv inteligent ca afişaj, asigurând un
unghi flexibil de fotografiere. Sistemele de operare
compatibile: iOs şi Android™.

*1 Firmware-ul dispozitivului UT-1 trebuie actualizat la versiunea 1.1 sau la o
versiune ulterioară.
*2 Este necesar software-ul Camera Control Pro 2 (opţional).
*3 Conform cu standardul IEEE802.11a/b/g/n.
*4 Modul server HTTP şi modul de declanşare sincronizată sunt disponibile
doar cu aparatele foto din seria D4.

* Este nevoie de Wireless Mobile Utility care poate fi descărcat din Google
Play Store.
• Google, Android şi Google Play sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale Google Inc.

pentru Z 7, Z 6, D5, seria D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200,
D3300, D3200, COOLPIX P1000
Telecomanda WR-1 poate fi ataşată la aparatele foto prin intermediul unui terminal cu zece pini pentru telecomandă sau prin
intermediul terminalului pentru accesorii*1. Această telecomandă de înaltă performanţă face posibilă acţionarea de la distanţă a
obturatoarelor aparatelor foto cu WR-1*1 sau cu WR-R10*2, de la WR-1 sau de la un aparat foto principal cu WR-1/WR-T10.
Utilizând unde radio, comunicaţiile dintre unităţile WR-1 se pot întinde pe o distanţă de până la 120 m*3. Utilizând dispozitivul
WR-1, există diferite opţiuni de fotografiere de la distanţă, precum acţionarea simultană a obturatoarelor mai multor aparate
foto, acţionarea obturatoarelor mai multor aparate foto sincronizate cu ajutorul unui aparat foto principal, la care este ataşat un
dispozitiv WR-1*4, comandarea de la distanţă a fiecărui grup de aparate foto în mod separat şi fotografierea cu temporizator de
interval. Puteţi fotografia de la distanţă utilizând o combinaţie WR-R10/WR-T10*2. Când dispozitivul WR-1 este configurat ca
transmiţător şi un alt dispozitiv WR-1 sau WR-R10*5 ataşat la Z 7, Z 6, D5, D4S, D4*6, D850, Df, D810/D810A, D750, D500, D7500,
D7200 sau D7100, este configurat ca receptor, este posibilă vizualizarea sau modificarea setărilor aparatului foto utilizând afişajul
transmiţătorului WR-1. Este posibilă, de asemenea, înregistrarea filmelor*7.
*1 WR-1 nu se poate utiliza în mod individual.
*2 Această operaţie necesită împerecherea unităţilor WR-1, WR-R10 şi WR-T10 utilizate. Numărul maxim de dispozitive de comandă care pot fi împerecheate:
20 (WR-1) sau 32 (WR-R10).
*3 Raza aproximativă de acţiune la înălţimea de aproape 1,2 m; variază în funcţie de condiţiile atmosferice şi de prezenţa sau absenţa obstacolelor.
*4 Doar un aparat foto care are terminal cu zece pini pentru telecomandă poate fi utilizat ca aparat foto principal în modul declanşare sincronizată.
Un aparat foto care are terminal pentru accesorii nu poate fi utilizat ca aparat foto principal.
*5 Firmware-ul dispozitivului WR-R10 trebuie actualizat la versiunea 2.0.0 sau la o versiune ulterioară.
*6 Firmware-ul aparatului foto trebuie actualizat la cea mai recentă versiune.
*7 Posibilă cu Z 7, Z 6, D5, seria D4, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300, COOLPIX A.

MC-38
Cablu pentru aparate foto cu terminal pentru
accesorii
pentru WR-1 (furnizat)

MC-37
Cablu pentru aparate foto cu terminal cu zece pini
pentru telecomandă
pentru WR-1 (furnizat)
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Accesoriu pentru vizualizare + Perspectiva dumneavoastră
Vizualizaţi clar şi confortabil

Cablu declanşator + Expunere lungă

Obţineţi tot ce se poate din fotografierea stabilă cu trepied
Telecomandă prin cablu/Telecomandă (accesorii telecomandă cu 10 pini)

Accesoriu pentru vizualizare în unghi drept DR-5/DR-6

Ocular lupă DG-2

Adaptor ocular DK-18

DR-5: pentru D5, seria D4, Df, D850, D810/D810A, D500 DR-6: pentru D750,
D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300,
D3200

pentru D5, seria D4, Df, D850, D810/D810A, D750,
D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300,
D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

pentru D5, seria D4, Df, D850, D810/D810A, D500

Oferă o imagine dreaptă, neinversată pentru vizualizarea în unghi drept.
Excelent pentru activităţi la biroul de copiere sau când realizaţi imagini
aproape de pământ sau după colţ. Sunt posibile ajustări ale unghiului
individual de vizualizare. DR-5/DR-6 permite configurarea raportului de
reproducere la 1:1 sau la 1:2.

DG-2 oferă un factor de mărire 2x a zonei centrale Permite ataşarea ocularului lupă DG-2 la ocularul
aparatului foto. DK-18 este destinat pentru utilizare
a imaginii din vizor. Este disponibilă ajustarea
cu aparate foto cu oculare rotunde.
unghiului de vizualizare. Util pentru focalizare la
fotografia macro sau close-up. Este necesar un
adaptor pentru ocular.

Adaptor ocular DK-22

Adaptor ocular DK-27

pentru D750, D7500, D7200, D7100, pentru D5
D5600, D5500, D5300, D5200,
D3500, D3400, D3300, D3200
Permite ataşarea ocularului lupă
DG-2 la ocularul aparatului foto.
DK-22 este destinat pentru utilizare
cu aparate foto cu oculare
dreptunghiulare.

Acest accesoriu furnizat cu
aparatul foto D5 se poate ataşa/
detaşa uşor. Pregătind adaptorul
cu o husă de ploaie ataşată, nu veţi
pierde ocaziile de a declanşa chiar
şi în condiţii de vreme rea.

Ocular cu lentilă de corecţie
(-5 până la +3 m-1) DK-20C

Lupă ocular DK-17M

Lupă ocular DK-21M

pentru D5, seria D4, Df, D850,
D810/D810A, D500

pentru D750, D7500, D7200, D7100 pentru D750, D7500, D7200, D7100,
D5600, D5500, D5300, D5200,
D3500, D3400, D3300, D3200

Ataşat la un aparat foto, DK-17M
măreşte imaginea din vizor de
aprox. 1,2 ori.Intervalulde ajustare
a dioptriei se lărgeşte în ambele
direcţii, (+) şi (-).

DK-21M măreşte imaginea din
vizor cu aprox. 1,17x.

Cablu declanşator
MC-36/36A (0,85 м)

Cablu declanşator
MC-30/30A (0,8 м)

Cablu declanşator
MC-22/22A (1 м)

pentru D5, seria D4, D850, D810/D810A, D500

pentru D5, seria D4, D850, D810/D810A, D500

pentru D5, seria D4, D850, D810/D810A, D500

Permite declanşarea aparatului foto de la distanţă și setarea
intervalometrului și a timpului lung de expunere. Dispune de
un panou LCD luminat.

Permite declanşarea la distanţă a apara-tului foto cu funcţie
de blocare a declanşatorului prin menţinerea butonului de
eliberare a declanşatorului neapăsat — funcţie utilizată
pentru foto grafiere bulb.

Util pentru a realiza conexiunea la un dispozitiv de eliberare
a declanşatorului, precum cele activate de un senzor
infraroşu pentru a fotografia natura sălbatică după căderea
întunericului.

Cablu prelungitor MC-21/21A (3 м)

Cablu de conectare MC-23/23A (0,4 m)

Cablu adaptor MC-25/25A (0,2 m)

pentru D5, seria D4, D850, D810/D810A, D500

pentru D5, seria D4, D850, D810/D810A, D500

pentru D5, seria D4, D850, D810/D810A, D500

Pentru utilizare cu MC-22/22A/23/23A/25/
25A/30/30A/36/36a sau ML-3.

Conectează două aparate foto pentru declanşare simultană
sau sincro nizată.

Permite utilizarea accesoriilor cu doi pini: Telecomandă prin
cablu MC-4A şi telecomandă prin cablu MC-12B.

Telecomandă ML-L3

Telecomandă ML-L7

Un dispozitiv de asistenţă pentru
facilitarea vizualizării şi focalizării
care permite fotografilor cu ochelari
de apropiere sau de depărtare să
vadă corect imaginea de pe vizor
fără a avea nevoie de ochelari.

Set telecomandă Modulite ML-3
pentru D5, seria D4, D850, D810/D810A, D500

Ocular cu lentilă de corecţie
DK-17C

Ocular de vizor cu acoperire cu Ocular anti-condens
fluor DK-17F
DK-17A

Vizor din cauciuc DK-19

Vizor din cauciuc DK-20

pentru D5, seria D4, Df, D850,
D810/D810A, D500

pentru D5, seria D4, Df, D850,
D810/D810A, D500

pentru D5, seria D4, Df, D850,
D810/D810A, D500

pentru D5, seria D4, Df, D810/
D810A, D500

pentru D5200, D3200

Cinci lentile de corecţie de la
–3 până la +2m-1 pentru aparate
foto cu ocular rotund

Sticla protectoare este prevăzută
pe ambele suprafeţe cu acoperire
cu fluor, fiind simplu de curăţat.

Un element optic transparent din Îmbunătăţeşte confortul la vizualizare şi previne intrarea luminii în vizor
plastic cu un strat de acoperire
şi reducerea contrastului.
special pentru a reduce condensul.

ML-3 oferă control de la distanţă pentru două canale
separate prin intermediul unei unde infraroşii pentru a
permite utilizarea automată a aparatului foto de la o
distanţă de până la 8 m. Dispune de funcţie de autodeclanşare şi de eliberare întârziată a declanşatorului,
precum şi fotografiere unică sau fotografiere continuă.

Telecomandă prin cablu/Telecomandă

Cablu declanşator MC-DC2 (1 m)
Vizor din cauciuc DK-21

Vizor din cauciuc DK-23

Vizor din cauciuc DK-25

Vizor din cauciuc DK-28

Vizor din cauciuc DK-29

pentru D750

pentru D7200, D7100

pentru D5600, D5500, D5300,
D3500, D3500, D3400, D3300

pentru D7500

pentru Z 7, Z 6

pentru Z 7, Z 6, Df, D750, D7500, D7200, D7100, D5600,
pentru D750, D7500, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200,
D5500, D5300, D5200, D3300, D3200, COOLPIX P1000, GP-1A D3400, D3300, D3200
Permite declanşarea de la distanţă.

Permite declanşarea de la distanţă fără fir.

pentru COOLPIX A1000/P1000/B600
Permite declanşarea de la distanţă fără fir.

Îmbunătăţeşte confortul la vizualizare şi previne intrarea luminii în vizor şi reducerea contrastului.
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Alte accesorii
Filtre
Filtre NC culoare neutră
Aceste filtre servesc drept protecţie pentru
obiectiv şi nu afectează balansul de culoare.
Acoperirea multi-strat diminuează reflexiile interne
şi îmbunătăţeşte redarea culorilor.
Dimensiuni disponibile: 52/58/62/67/72/77 mm.
Filtre de polarizare circulară II
Aceste filtre permit fotografierea prin ferestre şi
minimizează petele luminoase cauzate de
suprafeţele reflectorizante, precum apa sau sticla.
De asemenea, îmbunătăţesc redarea cerului albastru.
Compatibile atât cu fotografia color, cât şi cu foto grafia
monocromă.
Dimensiuni disponibile: 52/58/62/67/72/77 mm.

Cablu HDMI

Accesorii macro
Filtre focalizare estompată
Oferiţi imaginilor dumneavoastră un efect plăcut de
estompare moderată. Potrivit pentru diferite situaţii de
fotografiere, cum ar fi portretele.
Dimensiuni disponibile: 52/62/67/72/77 mm.
Filtre de polarizare circulară cu montare directă
Proiectate pentru utilizarea cu teleobiectivele
care dispun de suport filtru cu montare
directă, aceste filtre reduc petele lumi
noase generate de suprafeţele nonmetalice, precum apa sau sticla. Rotiţi pur
şi simplu inelul de pe suport pentru
a obţine cea mai eficientă poziţie. Aceste
filtre nu afectează funcţionarea focalizării
sau expunerii automate. Atât modelul C-PL1L,
cât şi modelul C-PL3L au un diametru de 52 mm.

Suporturi pentru filtre de gel AF-3, AF-4
Aceste suporturi sunt destinate pentru filtrele de gel şi sticlă
cu o grosime de aprox. 2 mm. AF-3 este utilizat cu filtre de gel
pătrate de 3 inci şi obiective NIKKOR cu o dimensiune a
ataşamentului de 52/62/67/72/77 mm. AF-4 este utilizat cu
filtre de gel pătrate de 4 inci şi obiective NIKKOR cu o
dimensiune a ataşamentului de
52/62/67/72/77/82/95 mm. Nikon
oferă, de asemenea, două
parasolare dedicate — HN-36
pentru AF-3 şi HN-37 pentru AF-4.
Pot fi suprapuse mai multe
parasolare de același diametru,
în funcţie de distanţa focală a
obiectivului folosit.

Microfoane

PK-11A

Adaptor pentru copierea
diapozitivelor PS-6
Utilizat cu PB-6 şi un obiectiv
NIKKOR pentru a realiza duplicate
ale dia pozitivelor. Este posibilă
decuparea diapozitivului original.

Inel adaptor macro
BR-2A*
Permite montarea inversă a
obiectivelor. BR-2A măreşte, de
asemenea, distanţa de lucru a
obiecti velor normale sau cu
unghi larg. Compatibil cu
obiective cu diametrul frontal de
52 mm.

Inel adaptor
BR-3
Un adaptor util care permite
montarea pe un obiectiv inversat
a filtrelor și accesoriilor cu filet de
diametru 52 mm.

PK-12

PK-13

Inele de extensie automate
PK-11A*/PK-12*/PK-13*
Utilizaţi unul sau mai multe inele de extensie pentru a vă maximiza
capacităţile creative. Un obiectiv AI NIKKOR va păstra diafragma automată
şi funcţiile de cuplare a exponometrului, permiţându-vă să compuneţi,
să focalizaţi şi să măsuraţi expunerea la diafragme deschise. Inelele pot fi
utilizate şi pentru control manual al expunerii (exponometrul nu poate fi
utilizat cu aparatele foto care nu au o manetă de cuplare a exponometrului).
*Obiective foto de tip G/E si cele PC nu pot fi folosite.

Tabel compatibilitate carcase aparat foto

Aparat
foto
Z7
Z6

Microfon stereo ME-1

Microfon fără fir ME-W1

pentru Z 7, Z 6, D5, seria D4, Df, D850, D810/D810A, D750,
D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200,
D3400, D3300, D3200, COOLPIX A1000/P1000/B600

pentru Z 7, Z 6, D5, seria D4, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300,
D3200

pentru Z 7, Z 6, D5, seria D4, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300,
D3200, COOLPIX P1000

Utilizând cablul HC-E1, datele necomprimate ale filmelor se
pot transfera către un dispozitiv de înregistrare extern,
conectat prin HDMI. De asemenea, datele pot fi înregistrate
simultan pe un card de memorie extern, pentru păstrarea
unei copii de rezervă.

ME-1 dispune de un sistem de reducere a vibraţiilor care
minimizează zgomotul produs de vibraţii în timpul focalizării
automate, asigurând o înregistrare clară. De asemenea, filtrul
încorporat pentru frecvenţe joase reduce zgomotul vântului şi
alte zgomote de frecvenţă joasă care nu sunt blocate de
buretele de protecţie. Cântăreşte aprox. 92 g (doar ME-1).

ME-W1 permite înregistrarea sunetelor de la o depărtare de
aproximativ 50 m. Este posibilă înregistrarea simultană atât de
la microfon, cât şi de la receptor. Intrarea stereo pentru sunet
este obţinută prin ataşarea unui microfon stereo ME-1 la
unitatea de microfon. De asemenea, este realizată
comunicarea bidirecţională între fotograf şi un subiect uman
aflat la distanţă.

.

Aparate foto SLR

Aparat
foto
Df
D850
D810
D810A

Digitizor negative

Buton declanşare fină

Vizor cu punct iluminat

D800
D800E
D750

Vizor cu punct iluminat DF-M1

pentru D850

pentru Df

ES-2 permite conversia rapidă şi simplă a filmului în date
digitale. Montaţi adaptorul de digitalizare filme opţional pe
un obiectiv precum AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
ataşat la D850, introduceţi filmul de digitalizat într-un suport
pentru film FH-4 sau într-un suport pentru diapozitive FH-5
şi fotografiaţi. Funcţia de digitalizare a aparatului foto
inversează automat culorile şi le stochează ca imagini JPEG.

Prin înşurubarea butonului AR-11 în conectorul filetant de
pe declanșatorul unor aparate foto precum Nikon Df, vă
puteţi bucura de acţionarea fină şi fără vibraţii a
obturatorului. Răşina de ebonită, utilizată în partea
superioară, oferă o senzaţie confortabilă la atingere.

pentru Z 7, Z 6, D5, Df, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D5600, D5300, D3500, D3400, COOLPIX P1000
Prin atașarea la o cuplă de accesorii, vizorul cu punct
iluminat DF-M1 ajută la urmărirea subiectului dorit în
interiorul cadrului, în timpul fotografierii supertelefotografice.

CF-DC6

R

R

CF-DC5

R

R

R

R

R

R

CF-DC8
CF-DC4
CF-DC8
CF-DC4
CF-DC4
CF-DC4
CF-DC5
CF-DC4
CF-DC5

R

R

D500

CF-DC8

R

R

D300S
D300

CF-D200

R

R

D7500

CF-DC3

D7200

CF-DC3

R

R

D7100

CF-DC3

R

R

D7000

CF-DC3

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC2

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC2

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC2

R

R

D5500

Buton declanşare fină AR-11

Husă

D610
D600

D5600

Adaptor digitalizare filme ES-2

CF-DC9

AF DX Fisheye 10.5/2.8G ED
AF-S DX 35/1.8G
AF-S DX Micro 40/2.8G
AF-S DX Micro 85/3.5G ED VR
AF-P DX 10-20/4.5-5.6G VR
AF-S DX 10-24/3.5-4.5G ED
AF-S DX 12-24/4G IF-ED
AF-S DX 16-80/2.8-4E ED VR
AF-S DX 16-85/3.5-5.6G ED VR
AF-P DX 18-55/3.5-5.6G VR
AF-S DX 18-55/3.5-5.6G VR II
AF-S DX 18-55/3.5-5.6G VR
AF-S DX 18-55/3.5-5.6G ED II
AF-S DX 18-55/3.5-5.6G ED
AF-S DX 18-70/3.5-4.5G IF-ED
AF-S DX 18-105/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX 18-135/3.5-5.6G IF-ED
AF-S DX 18-140/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX 18-200/3.5-5.6G ED VR II
AF-S DX VR 18-200/3.5-5.6G IF-ED
AF-S DX 18-300/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX 18-300/3.5-6.3G ED VR
AF-S DX 55-200/4-5.6G ED VR II
AF-S DX VR 55-200/4-5.6G IF-ED
AF-S DX 55-200/4-5.6G ED
AF-S DX 55-300/4.5-5.6G ED VR
AF-P DX 70-300/4.5-6.3G ED VR
AF 14/2.8D ED
AF Fisheye 16/2.8D
AF 18/2.8D
AF-S 20/1.8G ED
AF 20/2.8D
AF-S 24/1.4G ED
AF-S 24/1.8G ED
AF 24/2.8D
AF-S 28/1.4E ED
AF 28/1.4D
AF-S 28/1.8G
AF 28/2.8D
AF-S 35/1.4G
AF-S 35/1.8G ED
AF 35/2D
AF-S 50/1.4G
AF 50/1.4D
AF-S 50/1.8G (Special Edition)
AF-S 50/1.8G
AF 50/1.8D
AF-S 58/1.4G
AF-S 85/1.4G
AF 85/1.4D IF
AF-S 85/1.8G
AF 85/1.8D
AF-S 105/1.4E ED
AF-S Micro 60/2.8G ED
AF Micro 60/2.8D
AF-S VR Micro 105/2.8G IF-ED
AF Micro 105/2.8D
AF-S Fisheye 8-15/3.5-4.5E ED
AF-S 16-35/4G ED VR
AF-S 18-35/3.5-4.5G ED
AF 18-35/3.5-4.5D IF-ED
AF 24-50/3.3-4.5D
AF-S 24-85/3.5-4.5G ED VR
AF-S 24-85/3.5-4.5G ED
AF 24-85/2.8-4D IF
AF-S VR 24-120/3.5-5.6G IF-ED
AF-S 24-120/4G ED VR
AF 24-120/3.5-5.6D IF
AF 28-80/3.3-5.6G
AF 28-100/3.5-5.6G
AF 28-105/3.5-4.5D IF
AF 28-200/3.5-5.6G IF-ED
AF 28-200/3.5-5.6D IF
AF-S 28-300/3.5-5.6G ED VR
AF 35-70/2.8D
AF 35-105/3.5-4.5D IF
AF-S 70-200/4G ED VR
AF-P 70-300/4.5-5.6E ED VR
PC-E 24/3.5D ED
PC-E Micro 45/2.8D ED
PC-E Micro 85/2.8D
PC 19/4E ED

Cablu HDMI HC-E1

Husă

Z 35/1.8 S
Z 50/1.8 S
Z 14-30/4 S
Z 24-70/2.8 S
Z 24-70/4 S

Aparate foto mirrorless

D5300
D5200

CF-DC2

D5100

CF-DC2

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC1

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC1

R

R

D3200

CF-DC1

R

R

D3100

CF-DC1

R

R

D3400
D3300

Current as of September, 2017

CF-DC8
F6

CF-DC4
CF-64

R

R

Poate fi stocată cu filtru, capac, parasolar cu prindere cu clic (HS), parasolar tip baionetă (HB) (poziție inversă) sau parasolar cu înfiletare din cauciuc (HR) (pliat). <R: doar parasolar din cauciuc>

Situația din iulie 2019

Poate fi stocată cu capac.
Poate fi stocată cu filtru, parasolar cu înfiletare (HN) sau parasolar pentru prindere directă (HK) (poziție normală).
Poate fi stocată cu filtru și capac.

20

21

Compatibilitate sistem
Z 7/Z 6

D5

Df

D850

D810/D810A

D750

D500

D7500

D7200

D7100

D5600

D5500

D5300

D5200

D3500

D3400

D3300

D3200

Bliţ
Bliţuri Speedlight

SB-5000/SB-700/SB-500/
SB-300 SU-800/SB-R200

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Accesorii bliţ

SC-28/SC-29
AS-15

●
●

●

●

●

●

●
●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●
●*7

●
●*7

Accesorii de control la distaţă
ML-3
MC-DC2
MC-21/21A/22/22A/23/23A/
25/25A/30/30A/36/36A
ML-L3

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

Microfon
Microfon stereo
Microfon fără fir

ME-1
ME-W1

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Surse de alimentare
Acumulatori

Încărcătoare acumulatori

Gripuri pentru
alimentare multiplă

Adaptoare CA

EN-EL14a
EN-EL15/15a/15b
EN-EL18/18a/18b/18c
MH-24
MH-25/25a
MH-26a
MB-D12
MB-D15
MB-D16
MB-D17
MB-D18
EH-5b*2
EH-6c*3
EH-7

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

Transmiţătoare fără fir/adaptoare fără fir pentru dispozitive mobile
WT-7/A/B/C
WT-6/A/B/C
WT-5/A/B/C/D
WU-1a
UT-1

●

WR-1
WR-R10/WR-T10

●
●

●
●*5

●
●

HC-E1

●

●

●

●
●

●
4

●

●

4

●*

●*

●*4

●

●

●

●*4
●
●

●
●*5

●
●*5

●
●

●
●*5

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●*7

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Telecomenzi fără fir

Cablu HDMI

●

Digitizor negative
Adaptor digitalizare filme

ES-2

Adaptoare/
oculare/
vizoare

DR-5
DR-6
DG-2
DK-17A/DK-17C/DK-17F/DK-17M/
DK-18/DK-19
DK-22
DK-21M
DK-20C
DK-20
DK-21
DK-23
DK-25
DK-27
DK-28

●

Ataşamente vizualizare
●

●
6

●
6

●
6

●
6

●*

●*

●*

●*

●

●

●

●

●
●*7

●*6

●
●*7

●
●
●
●
●

●
●

Capace corp
BF-1B

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Capace monitor LCD
BM-12

●

●

●

Carcase aparat foto
CF-DC9
CF-DC8
CF-DC7
CF-DC6
CF-DC5
CF-DC4
CF-DC3
CF-DC2
CF-DC1

●
●
●
●
●

●

●

●
●
●

●
●
●

*1 Este nevoie de adaptorul multifuncţional pentru accesorii, AS-N1000.
*2 Când conectați adaptorul EH-5b la aparatul foto, este necesar conectorul de alimentare EP-5A (pentru Df, D5600, D5500, D5300, D5200, D3400, D3300, D3200) sau EP-5B (pentru D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, UT-1).
*3 Este nevoie de conector de alimentare EP-6 când conectaţi EH-6c la seria D5, D4.
*4 Necesită transmiţătorul de date UT-1.
*5 Necesită adaptorul pentru telecomanda fără fir WR-A10.
*6 Este nevoie de adaptorul pentru ocular DK-18.
*7 Este nevoie de adaptorul pentru ocular DK-22.
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• Google Maps TM este marcă înregistrată a Google, Inc.
• Numele de produse şi de mărci sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale respectivelor companii.

Specificaţiile şi echipamentul pot suferi modificări fără înştiinţarea prealabilă sau alte obligaţii din partea producătorului.

ATENŢIE!
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