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• Obiectiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
• Expunere: mod [S], 1/2000 secunde, f/5.6
• Balans de alb: Automat 0
• Sensibilitate: ISO 200
• Picture Control: Standard
© Marcel Lämmerhirt

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR
• Expunere: mod [A], 1/500 secunde, f/5.6
• Balans de alb: Automat 0
• Sensibilitate: ISO 640
• Picture Control: Standard
© Go Yamagata

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
• Expunere: mod [M], 1/800 secunde, f/5.6
• Balans de alb: Automat 0
• Sensibilitate: Auto (ISO 400)
• Picture Control: Standard
© Marcel Lämmerhirt

PUTEREA VÂRFULUI DE GAMĂ – AGILITATE DX
Fiind fratele mai mic al modelului profesional D5, acest aparat foto dispune de un nivel de
putere şi de precizie care se ridică la înălţimea celor mai pretenţioase activităţi fotografice.
Dacă doriţi o alternativă mai mică şi mai uşoară la un model cu cadru întreg, acest aparat
foto va merge cât de departe veţi dori. Şi chiar mai mult.

Noul sistem AF puternic, cu 153 de puncte, asigură captarea superioară a subiectelor
într-o gamă mai largă de situaţii

Sistemul DX compact şi uşor oferă o agilitate remarcabilă, în special pentru
telefotografie

Fotografierea continuă la aprox. 10 fps (până la 200 de cadre în format RAW de
14 biţi, comprimat fără pierderi) permite înregistrarea fracţiunilor de secundă decisive

Noul sistem de procesare a imaginii EXPEED 5 obţine o calitate superioară a
imaginii şi o sensibilitate ISO de până la 51200, extensibilă până la Hi 5
(echivalent 1640000)

Imagini video 4K/UHD (30p), adecvate pentru producţii profesionale
Monitorul LCD rabatabil, cu ecran tactil de 8 cm/3,2 inci, cu 2.359.000 puncte, asigură o
fotografiere confortabilă când compuneţi din unghiuri joase sau înalte
Compatibilitatea cu SnapBridge vă permite să menţineţi aparatul foto conectat la un
dispozitiv inteligent prin intermediul funcţiilor Wi-Fi® şi Bluetooth® încorporate

Sistem AF precis: asigură performanţe superioare de captare a subiectelor
Puncte de focalizare care permit funcţiile AF şi telemetru electronic când se utilizează teleconvertorul AF-S/AF-I

Performanţe AF fiabile
Toate cele 153 de puncte de focalizare sunt
compatibile cu obiectivele AF NIKKOR cu
diafragmă deschisă de f/5.6 sau mai luminoasă.
Cele 15 puncte de focalizare centrale (nouă
selectabile) funcţionează cu o diafragmă efectivă
de f/8. Cu un teleconvertor ataşat, chiar şi
subiectele aflate la distanţă foarte mare pot fi
focalizate clar*.
*Numărul de puncte de focalizare care funcţionează ca
senzori de tip cruce variază în funcţie de combinaţia de
obiective.

Procesor AF dedicat: focalizare extrem
de rapidă

DX

153 de puncte de focalizare:
/ / /
(99 de senzori de tip cruce: / )
55 de puncte selectabile: /
(35 de senzori de tip cruce: )

1.3× 117 de puncte de focalizare:
/ / /
(63 de senzori de tip cruce: / )
45 de puncte selectabile: /
(25 de senzori de tip cruce: )

153 AF

PUNCTE

Sistem de focalizare automată
revoluţionar, cu performanţe de
captare optime

Precizie dusă la extreme: performanţă
AF de vârf
Fiind echipat cu acelaşi
sistem AF ca aparatul
foto D5 – vârful de
gamă în format FX de
la Nikon – D500 vă
permite să focalizaţi
cu precizie absolută,
chiar şi în condiţii de
lumină foarte scăzută,
aproape de întuneric.
Cu un număr de 153 de puncte de focalizare
(55 selectabile) şi 99 de senzori de tip cruce
în zona centrală şi în zonele periferice, acest
sistem AF remarcabil oferă o acoperire fără
precedent, pe aproape întreaga lăţime a
cadrului vizorului. Sensibilitatea AF de până
la -4 EV în punctul central şi de până la -3 EV
(ISO 100, 20 ºC/68 ºF) pentru toate celelalte
puncte, permite obţinerea unor performanţe
superioare în condiţii de iluminare scăzută.
Subiectele mici care se deplasează cu viteză
mare pot fi urmărite cu un nou nivel de precizie,
iar subiectele de la marginea cadrului sunt
detectate cu uşurinţă. În modul AF continuu,
sistemul se poate configura pentru setări de
acoperire în 153, 72 şi 25 de puncte.

La fel ca D5, D500
utilizează o unitate
de micro-procesare
AF dedicată, pentru
a procesa rapid
cantităţile foarte mari
de date de imagine
furnizate de cele 153
de puncte AF. Lucrând
împreună cu senzorul
de măsurare RGB cu 180K pixeli al aparatului
foto, procesorul AF asigură o analiză extrem
de detaliată a scenelor, o detectare avansată
a subiectelor şi o urmărire mai stabilă. Chiar
şi la viteze mari de fotografiere, de aprox. 10
fps, D500 focalizează perfect subiectele care se
deplasează rapid şi le menţine focalizate.

Pentru diafragme maxime efective mai închise
decât f/5.6 şi mai deschise decât f/8
37 puncte de focalizare: / / /
17 puncte selectabile: /
25 senzori de tip cruce: /

Pentru diafragme maxime efective la f/8
15 puncte de focalizare: / /
9 puncte selectabile:
/ /
5 senzori de tip cruce: /

Notă: punctele de focalizare diferite de senzorii de tip cruce sunt senzori de linie care detectează liniile orizontale
sunt punctele care detectează liniile verticale).

D500 + AF-S TELECONVERTER TC-20E III + AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR

Blocare AF: menţineţi focalizarea în toiul
acţiunii

Reglare fină AF: optimizaţi automat
funcţia AF pentru un anumit obiectiv

Funcţia Blocare AF gestionează focalizarea în
situaţii cu mişcări rapide sau neregulate ale
subiectelor. Funcţia Răspuns AF fotografiere
blocată este ideală când între subiect şi aparatul
foto trece ceva neaşteptat. Alegeţi opţiunea
„Rapid” când doriţi să comutaţi cu uşurinţă
focalizarea între acel ceva care a intervenit şi
subiectul iniţial. Alegeţi opţiunea „Întârziat”
dacă doriţi să menţineţi focalizarea pe subiectul
iniţial. Funcţia Mişcare subiect reglează
răspunsul AF în funcţie de modul în care
subiectul se apropie de aparatul foto. Alegeţi
opţiunea „Neregulată” dacă subiectul este
predispus la opriri şi porniri. Alegeţi opţiunea
„Constantă” dacă subiectul se deplasează
cu viteză constantă. Indiferent dacă urmăriţi
un anumit patinator de viteză în timpul unui
sprint sau dacă înregistraţi un anumit jucător în
timpul unei finale tumultuoase de cupă, funcţia
Blocare AF vă va menţine întotdeauna orientat
spre ţintă.

Aparatul foto D500 facilitează reglarea fină a
funcţiei AF pentru obiectivul NIKKOR cu care
fotografiaţi. Fotografiaţi cu Vizualizare în timp
real, şi aparatul foto va seta şi înregistra automat
valoarea de reglare** pentru fiecare obiectiv,
asigurând o focalizare precisă. De asemenea, este
disponibilă şi reglarea fină manuală.
**Porniţi funcţia „Reglare fină AF” din meniul de setare pentru
a activa valoarea reglată pentru fotografiere.

Moduri zonă AF: stabiliţi cu uşurinţă
modurile AF pentru diferite situaţii de
fotografiere
D500 facilitează comutarea rapidă între modurile
zonă AF. Pur şi simplu asociaţi un mod zonă AF la
unul dintre butoanele personalizabile ale aparatului
foto***, apoi comutaţi la modul asociat menţinând
apăsat butonul personalizat în timp ce fotografiaţi.
***Exceptând Urmărire 3D.

© C.S.Ling

/ /

Agilitate: avantajul telefotografiei DX

Fotografiere continuă
rapidă, pentru a înregistra
cu încredere momentele
decisive
*RAW comprimat fără pierderi, 14 biţi.

© Go Yamagata

Viteza defineşte imaginea: până la 10
fps, pentru până la 200 de cadre
Cu performanţa remarcabilă a aparatului
foto D500, puteţi să înregistraţi cu uşurinţă
momentele decisive. Graţie senzorului de
imagine rapid şi noului sistem de procesare a
imaginii EXPEED 5 de care beneficiază aparatul
foto, puteţi fotografia la cadenţe de până la
10 fps** cu urmărire AE/AF sau cu oglinda
ridicată. Bufferul de înaltă performanţă permite
înregistrarea unui număr de până la 200 de
imagini NEF (RAW) comprimate fără pierderi
(de 14 biţi) sau imagini JPEG mari în timpul unei
serii. Două fante pentru carduri (una pentru
carduri XQD şi una pentru carduri SD UHS II)
suportă cu uşurinţă vitezele de fotografiere
foarte mari ale aparatului foto şi asigură golirea
instantanee a bufferului, pentru următoarea
serie.
**Cadenţe de cadre aproximative pentru un acumulator Liion EN-EL15 complet încărcat, utilizând AF servo continuă,
un timp de expunere de 1/250 s sau mai scurt şi alte setări
la valorile implicite.

Imagine stabilă în vizor: urmăriţi cu
uşurinţă subiectele care se deplasează
rapid
D500 facilitează interceptarea şi urmărirea
subiectelor, chiar şi în toiul unei acţiuni
explozive. Mecanismele secvenţiale mai rapide
ale obturatorului şi oglinzii reduc semnificativ
întreruperile din vizor în timpul seriilor de mare
viteză, iar mecanismul de acţionare a oglinzii
aparatului foto asigură o reducere efectivă a
vibraţiilor. Neclaritatea din vizor este redusă pentru
a asigura o imagine stabilă şi clară în timpul
fotografierii continue rapide. Urmărirea AF şi
vizibilitatea în vizor sunt îmbunătăţite considerabil.

Monitor LCD

*Echivalentul formatului de 35 mm.

Capac frontal: material termoplastic
de înaltă rigiditate, armat cu fibră de
carbon

AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8E ED VR:
obiectiv de kit, uşor şi agil

Combinaţii care oferă un unghi de câmp echivalent cu al unui obiectiv cu distanţă focală de 600 mm*

Ataşaţi acest obiectiv de kit agil şi foarte uşor
la aparatul foto D500 şi obţineţi configuraţia
perfectă pentru călătorii. Acest zoom versatil
de 5x acoperă intervalul echivalent de distanţe
focale de 24-120 mm în format de cadru întreg,
în timp ce diafragma luminoasă oferă mai multe
posibilităţi de fotografiere. Impresionantul
sistem de reducere a vibraţiilor (VR) de la Nikon
vă permite să fotografiaţi cu timpi de expunere
mai lungi cu până la patru stopuri**, iar
diafragma electromagnetică asigură expuneri
precise la cadenţe de cadre ridicate.
**Conform standardelor CIPA. Valoare obţinută în modul NORMAL, cu
obiectivul ataşat la un DSLR în format DX.

AF-S DX NIKKOR 16-80mm
f/2.8-4E ED VR

Unitate senzor de imagine

Aprox.
160 mm/6,3 inci

fps

Capac posterior:
aliaj de magneziu

Partea frontală a corpului:
material termoplastic de
înaltă rigiditate, armat cu
fibră de carbon

D5 + AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
Aprox. 5215 g/11 lb 5,8 oz** (Tip XQD)

Aprox.
147 mm/5,8 inci

200
cadre*
de

Capac superior:
aliaj de magneziu

Aprox.
158,5 mm/6,3 inci
Aprox.
115 mm/4,6 inci

10

până la

D500 dispune de un avantaj considerabil
în ceea ce priveşte greutatea. Corpul este
uşor, iar factorul de decupare de 1,5x* al
senzorului DX al aparatului foto oferă un efect
de telefotografie când se fotografiază cu un
obiectiv FX. În comparaţie cu combinaţia
necesară pentru fotografiere pe întregul cadru,
acest factor de decupare reduce aproximativ
la jumătate greutatea şi lungimea configuraţiei
de telefotografie. Acum puteţi să vă proiectaţi
în centrul acţiunii sau să aduceţi în focar cuibul
de păsări la care este greu de ajuns, fără
dificultăţile de manevrare întâlnite la un kit
profesional, care este mai greu.

D500 + AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR
D500

D5

Aprox. 2430 g/5 lb 5,8 oz**
* Echivalentul formatului de 35 mm.
**Include acumulatorul, un card de memorie XQD (două
carduri XQD pentru modelul D5) şi capacul pentru
obiectiv.

Zonă de imagine 1,3x: telefotografiere
flexibilă, fără a schimba obiectivele
Motor fără miez
Mecanism
de asistare a
acţionării oglinzii

Zona de imagine 1,3x a aparatului foto
D500 vă oferă flexibilitatea de a vă apropia
de subiect fără a schimba obiectivele. Cu un
unghi de câmp echivalent cu aproximativ 2x
distanţa focală a obiectivului ataşat***, zona de
imagine vă permite să vă concentraţi pe centrul
compoziţiei. Obţineţi imagini statice dramatice,
focalizate clar, fără elemente nedorite, precum
şi filme Full HD decupate – fără a scoate din
geantă echipamente suplimentare.
1.3×
***În format de 35 mm.

Dispozitiv de echilibrare
a oglinzii

4K/UHD
Capabilităţi video remarcabile,
de ultra-înaltă definiţie,
concepute pentru aplicaţii
multimedia diverse
Cinematografie 4K/UHD (3840x2160)
Fiind primul DSLR în
format DX de la Nikon
care înregistrează filme
de înaltă definiţie 4K/
UHD în aparatul foto,
D500 oferă un nivel cu totul nou de flexibilitate
cinematografică. Filmele 4K/UHD (3840x2160
pixeli) de până la 29 de minute şi 59 de
secunde* pot fi înregistrate la 30p/25p/24p
în mod decupare nativă de pixeli punct-cupunct, care asigură cea mai înaltă calitate a
imaginii. Imaginile video Full HD (1080p) pot
fi înregistrate la cadenţe de cadre de până la
50p/60p în mai multe formate de decupare ale
senzorului, inclusiv decupare nativă de pixeli Full
HD. Aparatul foto oferă o ieşire HDMI curată:
chiar şi filmele 4K/UHD pot fi înregistrate pe
cardul de memorie sau pot fi transmise către
HDMI în format necomprimat 4:2:2 YCbCr pe 8
biţi. Ieşirea HDMI este disponibilă pentru toate
rezoluţiile de filme în timpul înregistrării de la
distanţă.

Filmare secvenţială 4K/UHD în aparatul
foto

D-Lighting activ: economisiţi timp în
post-procesare

Transformaţi trecerea timpului într-o secvenţă
rapidă cu efect dramatic. Cu funcţia de filmare
secvenţială la calitatea 4K/UHD de care dispune
modelul D500, realizaţi simplu filme secvenţiale
4K/UHD** şi Full HD în aparatul foto. Funcţia
Uniformizare expunere diminuează efectele de
clipire nedorite, reducând automat variaţiile
uşoare de expunere a cadrelor.

D500 vă permite să aplicaţi funcţia D-Lighting
activ la filmele Full HD şi HD. Obţineţi gradaţii
mai bogate ale tonurilor, detalii în zonele
luminoase şi în zonele umbrite şi o luminozitate
naturală în scene cu contrast ridicat – fără a fi
necesară post-procesarea.

**Durata maximă de înregistrare pentru fotografierea
secvenţială 4K UHD este de 3 min.

Filmare stabilă din mână: reducere
electronică a vibraţiilor (VR)
Modelul D500 dispune de o funcţie electronică
de reducere a vibraţiilor (e-VR), care reduce
dramatic efectele tremuratului aparatului foto
când înregistraţi filme Full HD cu aparatul foto
ţinut în mână.

Mişcare orizontală
D-Lighting activ: Dezactivat

Mişcare verticală

Păstraţi profunzimea de câmp şi în cazul
unor schimbări bruşte ale iluminării:
control sensibilitate ISO automat
Mişcare de rotaţie

Funcţia de control automat al sensibilităţii ISO
de care dispune D500 este extrem de utilă
pentru păstrarea profunzimii de câmp şi a
focalizării în secvenţe care implică schimbări
bruşte ale luminozităţii – precum cele în care un
subiect iese dintr-un coridor întunecat direct în
lumina amiezii. În modul M, funcţia de control
automat permite sensibilităţi de la ISO 200
pe întregul interval până la Hi 5 şi vă permite
să setaţi valorile ISO maxime cu care doriţi să
lucraţi.

Setări personalizate convenabile pentru
înregistrarea filmelor

3840 x 2160: compatibil cu 4K/UHD

Zonă de imagine DX: compatibilă cu Full HD şi HD
Notă: formatul de imagine al filmelor este 16:9, indiferent de zona de imagine selectată

D500 dispune de un microfon stereo încorporat
şi este compatibil cu două tipuri de microfoane
externe de la Nikon: microfonul stereo ME-1
şi microfonul fără fir ME-W1. Intrarea pentru
microfon stereo şi ieşirea audio vă permit să
reglaţi fin nivelurile sunetului în condiţii de
izolare fonică, atât înainte, cât şi în timpul
înregistrării. Puteţi să reglaţi nivelurile de
sensibilitate ale microfonului în incremente
de 20 de trepte şi puteţi să confirmaţi vizual
reglajele pe ecranul LCD al aparatului foto.
(Când utilizaţi căşti de la terţi, sunetul poate fi
reglat în 30 de incremente). Puteţi să selectaţi
intervalul de sunet (larg/voce), iar zgomotul
vântului poate fi redus când se înregistrează cu
microfonul încorporat.

D-Lighting activ: Ridicat

*Filmele 4K/UHD sunt înregistrate în fişiere separate.

Zonă de imagine 1,3x: compatibilă cu Full HD şi HD

Control audio de înaltă fidelitate

D500 vă permite să utilizaţi butoanele Pv şi Fn
asociate în prealabil cu anumite funcţii, pentru a
controla cursiv compensarea expunerii sau pentru
a modifica profunzimea de câmp, utilizând funcţia
Diafragmă electrică***.
***Funcţia Diafragmă electrică este disponibilă doar în modurile A şi
M.

Meniu dedicat pentru filme: ţineţi
separat setările cinematografice
Meniul dedicat pentru filme al modelului D500
vă permite să accesaţi şi să reglaţi cu uşurinţă
setări cheie pentru filme, precum balansul de
alb şi opţiunile Picture Control, independent de
setările pentru imagini statice. De asemenea,
setările pentru filme pot fi accesate rapid,
apăsând butonul P.

Funcţie de reducere a efectului de clipire (la fotografiere continuă)
Luminoasă

Luminoasă
1/100 s (la 50 Hz), 1/120 s (la 60 Hz)

Întunecată
Sursă de lumină
Primul cadru

Al doilea
cadru

Reducerea efectului
de clipire:
Dezactivată

Dacă declanşarea are loc atunci
când sursa de lumină este întunecată,
imaginea va fi subexpusă
Primul cadru

Reducerea efectului

Al doilea
cadru
The camera automatically
shoots at the brightest points

de clipire: Activată

Pot fi obţinute expunerea stabilă şi
reproducerea culorilor

51200 EXPEED 5
cu

ISO

Calitate înaltă a imaginii, cu zgomot mai scăzut,
chiar şi la setări ISO ridicate

© Todd Owyoung

Noul EXPEED 5: cel mai puternic procesor
de la Nikon
Noul sistem de procesare a imaginii
EXPEED 5 de la Nikon dispune de
capacităţi puternice de calcul, care
gestionează cu uşurinţă datele şi
vitezele mari de scriere de la senzorul
de imagine al aparatului foto D500. Zgomotul
este redus dramatic, chiar şi în condiţii extreme
de iluminare scăzută, iar imaginile decupate,
fotografiate la sensibilităţi ISO înalte, îşi
păstrează calitatea. Texturile şi detaliile sunt
păstrate cu fidelitate, în timp ce gradaţiile
subtile ale tonurilor sunt reproduse cursiv.

Reducerea efectului de clipire
minimizează variaţiile de expunere

Ţintuiţi cadrul: senzori puternici de
măsurare şi de imagine

Sistem Picture Control: creare flexibilă a
imaginilor

Sursele de lumină artificială, precum lumina
fluorescentă, tind să producă un efect de clipire,
care poate duce la obţinerea unor imagini
întunecate. Pentru a minimiza acest efect,
D500 oferă o funcţie de reducere a efectului de
clipire. Aparatul foto detectează nivelul maxim
al luminozităţii şi modifică puţin momentul
declanşării, în mod automat, pentru a evita
subexpunerea, asigurând expuneri stabile chiar
şi în timpul fotografierii continue*.

D500 dispune de acelaşi
senzor de măsurare RGB,
cu 180K pixeli, care este
utilizat la D5. Acest senzor
complet nou, dezvoltat de
Nikon, se combină cu senzorul
de imagine CMOS de 20,9 MP în format DX al
aparatului foto, pentru a asigura recunoaşterea
subiectelor cu o precizie remarcabilă, detalii
fine ale imaginii şi gradaţii bogate ale tonurilor.

Dispunând de şapte opţiuni presetate, sistemul
Picture Control de la Nikon facilitează definirea
parametrilor precum claritatea, saturaţia şi
nuanţa, indiferent dacă înregistraţi imagini
statice sau imagini video. Puteţi să reglaţi fin
detaliile utilizând opţiunea Claritate. Sau utilizaţi
opţiunea Uniform pentru a simplifica operaţiile
de post-procesare. Dispunând de curba de
tonuri cea mai apropiată de o linie dreaptă,
opţiunea Uniform vă permite să obţineţi cât
mai multe informaţii posibil privind culoarea,
luminozitatea şi textura subiectului. Fiind ideală
pentru înregistrarea segmentelor video ale
căror culori vor fi prelucrate în post-procesare,
această opţiune Picture Control previne apariţia
zonelor luminoase complet albe, a umbrelor
nedesluşite şi a saturaţiei nedorite a culorilor,
chiar şi după reglare şi editare.

*Este posibil ca viteza de fotografiere continuă să fie
redusă.

Nu vă temeţi de întuneric: ISO 100
până la 51200, extensibil până la Hi 5
(echivalent ISO 1640000)

Fotografiată la ISO 51200

© C.S.Ling

D500 nu se lasă intimidat de condiţiile
de iluminare dificile. Graţie intervalului
ISO excepţional de larg, acest aparat foto
gestionează foarte bine atât situaţiile cu
iluminare scăzută, cât şi zonele luminoase.
Pentru situaţii de fotografiere cu lumină extrem
de puternică, puteţi extinde intervalul ISO până
la echivalentul ISO 50, la setarea Lo 1. Pentru
condiţii de întuneric, puteţi extinde intervalul
până la o valoare incredibilă echivalentă cu ISO
1640000, la setarea Hi 5.

Puteţi alege să afişaţi pictograma
când se detectează efectul de clipire

în vizor

Trei moduri automate pentru balansul
de alb
Ca şi în cazul aparatului foto D5, vârful de
gamă de la Nikon, balansul de alb al modelului
D500 are trei moduri automate, care vă ajută
să obţineţi rezultate precise, cu o atmosferă
specială. Modul Automat 0 (Menţinere alb)
redă fidel nuanţele de alb în alb, chiar şi în
cazul unei surse de lumină cu o temperatură
de culoare scăzută, roşiatică. Modul Automat
1 Normal menţine un echilibru între culoarea
proprie subiectului şi iluminarea ambientală. Iar
modul Automat 2 (Menţinere culori iluminare
caldă) reţine culoarea luminii incandescente
sau de alte tipuri, pentru imagini care transmit
un sentiment natural de căldură.

Automat 0: Menţinere alb
(reducere culori calde)

Automat 1: Normal

Automat 2: Menţinere culori iluminare
caldă

OPERABILITATE

INOVATOARE
Monitor cu înclinare, ecran tactil şi SnapBridge –
Operabilitatea superioară a modelului de top în
format DX
Monitor LCD de 8 cm/3,2 inci de înaltă
rezoluţie, cu înclinare, 2.359.000 puncte
şi comenzi prin atingere
D500 dispune de un monitor LCD de 8 cm
(3,2 inci) cu ecran tactil, cu înclinare, foarte
sensibil, cu 2.359.000 puncte, care vă permite
să fotografiaţi din poziţii înalte sau joase.
Fotografiaţi cu vizualizare în timp real şi puteţi
utiliza gesturi de atingere pentru a seta punctul
de focalizare, a acţiona obturatorul şi a obţine
datele presetate pentru balansul de alb în punct
unic, pe baza zonei selectate din cadru. De
asemenea, graţie ecranului de înaltă rezoluţie,
puteţi să derulaţi şi să selectaţi cu uşurinţă
imaginile importante, să introduceţi pe loc
informaţii despre IPTC şi drept de autor.

Vizorul optic oferă cel mai mare unghi de
vizualizare de până acum

Agilitate DX: superioritatea de care aveţi
nevoie

Vizorul optic al
modelului D500
permite urmărirea
subiectelor în timp
real, fără întârzierile
care pot apărea
în cazul vizoarelor
electronice. De
asemenea, acest vizor dispune de cel mai mare
unghi de vizualizare de până acum pentru un
DSLR din această clasă*: aproximativ 30,8°.

După cum am mai spus, D500 este fratele
mai mic al lui D5, dar puteţi să contaţi
pe funcţionarea sigură a acestuia când
pasiunea vă poartă în medii de fotografiere
extremă. Şasiul metalic robust este prevăzut
cu componente din aliaj de magneziu dur
şi fibră de carbon, pentru a crea un corp
monobloc uşor şi durabil, cu un mâner
adânc, mai uşor de ţinut. Toate îmbinările,
butoanele şi selectoarele sunt complet
etanşate împotriva intemperiilor. Designul
conceput pentru un consum redus de energie
vă oferă numărul maxim de fotografii între
încărcările acumulatorului. Gripul MB-D17
opţional acceptă trei
tipuri de baterii ca surse
de alimentare pentru
aparatul foto, care este
mai uşor de manevrat
în timpul fotografierii
verticale cu gripul
montat. Iar obturatorul
de înaltă performanţă a
fost testat pentru 200.000 de cicluri.

*Conform situaţiei din 5 ianuarie 2016, la clasa de aparate foto
DSLR care utilizează un senzor de imagine de dimensiunea APS-C.

Control de cel mai înalt nivel
Amplasarea comenzilor aparatului foto D500
este similară cu cea de la D5 – inclusiv un
selector secundar care poate fi utilizat pentru
a selecta punctul de focalizare. Este primul
DSLR Nikon în format DX care oferă butoane
iluminate, pentru o operare mai facilă în
condiţii de întuneric.

Fantele duble pentru carduri de memorie
acceptă formatele de mare viteză
Două fante pentru carduri (una pentru carduri
XQD şi una pentru carduri SD UHS II) suportă
cu uşurinţă vitezele de fotografiere foarte mari
ale aparatului foto D500 şi asigură golirea
instantanee a bufferului, pentru următoarea
serie. Este posibilă utilizarea simultană a
ambelor tipuri de carduri de memorie, fiind
disponibile opţiuni multiple de înregistrare.
Puteţi să înregistraţi două carduri complete
de date unice, să înregistraţi aceleaşi date
pe ambele carduri în vederea copierii de

Menţineţi aparatul foto conectat la dispozitivele inteligente, cu SnapBridge
D500 este primul DSLR de la Nikon compatibil cu
SnapBridge. Această aplicaţie inteligentă de la Nikon
utilizează tehnologia Bluetooth®* Low Energy (BLE)
pentru a menţine o conexiune constantă, cu consum
redus de energie, între aparatul foto şi smartphone sau tabletă**.
Acum puteţi să sincronizaţi automat fotografiile cu cele din dispozitivul
inteligent în timp ce fotografiaţi, fără a consuma energia acumulatorului
aparatului foto. De asemenea, puteţi să controlaţi funcţiile cheie ale
aparatului foto cu ajutorul dispozitivului inteligent şi să marcaţi simplu
imaginile cu geoetichete. De fiecare dată când ajungeţi într-un loc nou,
SnapBridge actualizează automat aparatul foto cu ora locală şi UTC (Ora
universală coordonată) prin intermediul informaţiilor GPS din dispozitivul
inteligent, aşadar imaginile vor fi în ordinea corectă a datelor, indiferent
câte fusuri orare traversaţi. Prin intermediul funcţiei NFC integrate în
D500, este simplu să conectaţi aparatul foto la dispozitivul inteligent***
pentru a activa SnapBridge pentru prima dată.
*Logoul Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată deţinută de Bluetooth SIG, Inc. şi orice
utilizare a acestei mărci de către Nikon Corporation este sub licenţă.
**Dispozitive iPhone şi/sau iPad şi iPod, sau dispozitive inteligente compatibile care funcţionează
cu sistemul de operare AndroidTM.
***Tehnologia NFC este compatibilă numai cu sistemele de operare Android. Dispozitivul
inteligent trebuie să fie compatibil cu NFC.

siguranţă instantanee sau să înregistraţi fişiere
RAW şi JPEG simultan pe carduri separate. De
asemenea, este posibil atât transferul datelor
de pe un card pe celălalt, cât şi selectarea unei
fante pentru înregistrarea filmelor, în funcţie de
spaţiul disponibil pe fiecare card.

Transfer automat al imaginilor
•Se poate seta dimensiunea imaginilor
transferate
•Pentru transferul prin aplicaţia SnapBridge,
filmele trebuie selectate

Răsfoiţi imaginile cu un dispozitiv
inteligent
Imaginile din aparatul foto pot fi
vizualizate chiar dacă acesta este
oprit

Utilizaţi informaţii despre
locaţie şi dată/oră
•Inlcudeţi informaţiile despre
locaţie de la un dispozitiv
inteligent
•Sincronizaţi aparatul foto cu
informaţiile de fus orar şi oră
de la un dispozitiv inteligent

Încărcări automate către
NIKON IMAGE SPACE
Imaginile transferate pe un
dispozitiv inteligent pot fi
încărcate automat
Dispozitiv
inteligent

Fotografiere de la distanţă
Fotografiaţi de la distanţă cu
un dispozitiv inteligent,
utilizând transferul automat al
imaginilor

Aplicaţie SnapBridge

Includeţi informaţii despre
credit
Includeţi până la două tipuri de
informaţii, precum dreptul de
autor şi setările de expunere

AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR

AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR

© Go Yamagata

© Marcel Lämmerhirt

AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5mm f/2.8G ED © Todd Owyoung

Moştenirea NIKKOR: dezlănţuiţi
întregul potenţial al modelului D500
Ca fiecare DSLR de la Nikon, modelul D500
se combină cel mai bine cu legendarele
obiective NIKKOR, care oferă claritate şi
versatilitate fără egal. Moştenirea NIKKOR
este de neegalat – există un motiv pentru
care au fost vândute peste 95 de milioane
până în prezent.

AF DX Fisheye-NIKKOR
10.5mm f/2.8G ED

AF-S DX NIKKOR
35mm f/1.8G

AF-S DX NIKKOR 10-24mm
f/3.5-4.5G ED

AF-S DX Micro NIKKOR
85mm f/3.5G ED VR

Primul obiectiv superangular în format DX
de la Nikon este un obiectiv de 10,5 mm
cu distanţă focală fixă, cu unghi ultralarg, care obţine un unghi de imagine
de 180 de grade. Focalizarea este
posibilă la 14 cm, iar posibilităţile privind
profunzimea de câmp sunt nemărginite.

Acest obiectiv DX cu distanţă focală
fixă dispune de o diafragmă maximă
deschisă, de f/1.8, care asigură o imagine
luminoasă în vizor şi performanţe
excelente în condiţii de iluminare scăzută.
Oferă o rezoluţie înaltă şi un contrast
ridicat, cu funcţionare AF silenţioasă.

Creaţi peisaje impresionante, cadre
arhitecturale dramatice, imagini detaliate
ale străzilor şi interioare cu aspect spaţios.
Dispunând de trei elemente asferice şi de
două elemente din sticlă cu nivel scăzut
de dispersie (ED), acest obiectiv cu zoom,
cu unghi ultra-larg, oferă imagini cu
rezoluţie şi contrast superioare.

Obiectiv macro compact şi uşor în format
DX, capabil de reproducere 1:1, cu texturi
şi detalii foarte fine. A doua generaţie a
sistemului VR de la Nikon asigură imagini
stabile atât în vizor, cât şi pe senzor, chiar
şi atunci când fotografiaţi cu aparatul
foto ţinut în mână.

AF-S NIKKOR
70-200mm f/4G ED VR

AF-S NIKKOR
80-400mm f/4.5-5.6G ED VR

AF-S NIKKOR
200-500mm f/5.6E ED VR

AF-S NIKKOR
300mm f/4E PF ED VR

Împerecheaţi aparatul foto D500 cu acest
obiectiv cu zoom telefotografic, în format
FX, de înaltă performanţă şi apropiaţi-vă
şi mai mult de subiecte, graţie factorului
de decupare de 1,5x. Acest obiectiv
dispune de o diafragmă f/4.0 constantă
şi de un interval de zoom clasic, foarte
potrivit pentru a fotografia imagini din
călătorii sau din natura sălbatică ori
momente memorabile la evenimente
sportive şi la nunţi. Renumitul sistem VR
de la Nikon vă permite să fotografiaţi
la timpi de expunere cu până la patru
stopuri mai lungi.

Utilizați aparatul foto D500 împreună
cu un obiectiv AF-S NIKKOR 80-400mm
f/4.5-5.6G ED VR şi unghiul de câmp la
setarea de telefotografie este echivalent
cu al unui DSLR în format FX, echipat cu
un teleobiectiv de 600 mm.

Acest super-teleobiectiv în format FX
oferă acoperire pe distanţe extreme, în
orice situaţie de fotografiere. Dispunând
de o diafragmă f/5.6 constantă, de
sistemul VR de la Nikon şi de modul
SPORT VR pentru obţinerea stabilă a
imaginilor în situaţii spontane, acest
obiectiv este ideal pentru înregistrarea
subiectelor din natura sălbatică, din
sporturile cu motor şi a celor din
spectacolele aeriene. Diafragma
electromagnetică asigură o expunere
precisă în timpul fotografierii în serii de
mare viteză.

Teleobiectiv cu distanţă focală fixă în
format FX, puternic şi compact. Graţie
unui element de fază Fresnel, care
contribuie la reducerea semnificativă
a dimensiunii şi a greutăţii, fără a
compromite calitatea imaginii, acest
obiectiv este ideal pentru călătorii şi
proiecte. O acoperire cu fluor protejază
de apă, praf și murdărie, pentru o
durabilitate îmbunătăţită pe teren.

Alte accesorii

Diagramă de sistem
OBIECTIVE NIKKOR

Bliţuri SPEEDLIGHT
Unitate pentru grup
de baterii de mare
performanţă SD-9

ACCESORII VIZOR

Speedlight SB-5000

Lupă ocular DG-2

Accesoriu vizualizare unghi
drept DR-5

Adaptor ocular DK-18

Speedlight SB-5000
Speedlight SB-910

Speedlight SB-910
Speedlight SB-700

Ocular de vizor cu
acoperire cu fluor
DK-17F*

Speedlight SB-700

Speedlight SB-500

Vizor din cauciuc
DK-19

Ocular de vizor
anti-condens DK-17A

Speedlight SB-300
Speedlight SB-500
Telecomandă prin cablu
TTL SC-28, 29

ACCESORII PENTRU
DIGISCOPING

Ocular cu lentilă de
corecţie DK-17C (-3, -2, 0,
+1, +2 m-1)

Ocular lupă DK-17M

Speedlight SB-300

Dispozitiv comandă Speedlight
fără fir SU-800

ACCESORII TELECOMANDĂ
ŞI GPS

Accesoriu lunetă terestră
FSA-L2 pentru aparat foto
digital SLR

Set telecomandă Modulite ML-3

MICROFOANE

Kit bliţ pentru close-up cu
comandă R1C1

Telecomandă prin cablu MC-36A
Telecomandă fără fir
WR-R10

Microfon stereo
ME-1

Speedlight SB-5000

Adaptor WR WR-A10

Telecomandă prin cablu MC-30A

SB-5000 (opţional) ataşat la D500

Telecomandă fără fir
WR-T10
Telecomandă fără fir WR-R10

Luminaţi umbrele

Transfer rapid fără fir

D500 este complet compatibil cu renumitul
sistem creativ de iluminare/iTTL de la Nikon şi
cu noul sistem de iluminare avansată fără fir cu
radiocomandă de la Nikon. Aceasta înseamnă
că îl puteţi utiliza cu uşurinţă cu dispozitivele
Speedlight, precum bliţul SB-910 profesional,
bliţul SB-700 compact sau bliţul SB-5000, care
utilizează tehnologia de radiocomandă. Când este
combinat cu transmițătorul WR-R10 opţional,
D500 poate comanda şi declanşa fără fir până
la şase grupuri de unităţi SB-5000 poziţionate
în altă cameră, după colţuri sau afară, în lumina
puternică a soarelui.

Utilizați aparatul foto D500 împreună cu
transmiţătorul opţional fără fir WT-7A pentru a
realiza un transfer fără fir al fişierelor, de înaltă
performanţă, cu viteze de până la 866,7 Mbps,
pe distanţe de până la 200 m. Transmiţătorul se
ataşează la conectorul de interfaţă al aparatului
foto şi este alimentat de la corpul aparatului foto.
Acesta poate fi utilizat în modurile Punct de acces,
HTTP şi FTP şi permite declanşarea simultană a mai
multor aparate foto. Gestionarea de la distanţă
a setărilor aparatului foto şi a vizualizării în timp
real poate fi realizată în modul HTTP sau prin
intermediul unui computer pe care este instalat
software-ul Nikon Camera Control Pro 2*. Modul
HTTP vă permite să utilizaţi orice browser Web,
inclusiv un browser de pe dispozitivul inteligent,
pentru a realiza operarea de la distanţă prin
intermediul unei conexiuni fără fir sau Ethernet
prin cablu.

Durată extinsă de funcţionare a
acumulatorului
Fiind destinat fotografilor care poartă aparatul
foto D500 în locuri unde sursele de alimentare
sunt limitate, gripul MB-D17 extinde durata de
funcţionare. De asemenea, acesta permite o
manevrare mai echilibrată şi mai confortabilă
atunci când fotografiaţi în orientare portret.
Gripul este prevăzut atât cu butoane alternative
de declanşare, cu un selector multiplu şi butoane
de pornire AF, pentru a fi utilizate atunci când
aparatul foto este ţinut în poziţia de fotografiere
verticală, cât şi cu un set auxiliar de selectoare de
comandă, principal şi secundar. Poate fi alimentat
de acumulatorul Li-ion EN-EL15 de la Nikon sau
de şase baterii standard AA. De asemenea, când
se utilizează adaptorul opţional pentru acumulator
BL-5, gripul MB-D17 poate fi alimentat de
acumulatorii Li-ion EN-EL18/EN-EL18a de la
Nikon.

Telecomandă prin
cablu MC-22A

Adaptor WR WR-A10

Microfon fără fir ME-W1
Cablu prelungitor
MC-21A

ADAPTOARE C.A., ACUMULATORI ŞI
ÎNCĂRCĂTOARE

Grip MB-D17

Telecomandă prin cablu
MC-36A

Conector
alimentare
EP-5B

Telecomandă prin
cablu MC-DC2

Cablu adaptor GPS
MC-35

Adaptor c.a. EH-5b

Dispozitiv GPS**

ACCESORII TV ŞI VIDEO Clemă cablu HDMI*

CĂŞTI

Dispozitiv inteligent**
(iOS, Android OS)

Dispozitiv inteligent**
(iOS, Android OS)

Clemă cablu USB*

Card de memorie XQD**
Card de memorie SD**

Videorecorder cu intrare
HDMI**

Imprimantă**
ViewNX-i****

Husă semi-rigidă
CF-DC8

Capture NX-D****

Cablu LAN**

Acumulator Li-ion EN-EL15*

HUSĂ

Cititor card memorie XQD**
Cititor card memorie SD**

Cablu USB UC-E22*

Căşti**
Cablu HDMI HC-E1
(Conector tip C 
conector tip A)

Transmiţător fără fir
WT-7/A/B/C

Cablu de conectare
MC-23A

ACCESORII PENTRU COMPUTER

SnapBridge***

Încărcător acumulator MH-26a

Set telecomandă
Modulite ML-3

Cablu adaptor MC-25A

APLICAŢIE DISPOZITIV
INTELIGENT

Capac locaş acumulator BL-5

Telecomandă prin cablu
MC-30A
Telecomandă prin cablu
MC-22A

Dispozitiv GPS
GP-1A

Opt baterii R6/AA**

Acumulator Li-ion
EN-EL18a/EN-EL18

Accesorii telecomandă cu 2 pini

Cablu adaptor
MC-25A

Încărcător acumulator
MH-25a*/MH-25

Monitor TV**

Telecomandă fără
fir WR-1

Cablu de conectare
MC-23A

Acumulator Li-ion
EN-EL15*

*Este necesară actualizarea versiunii pentru Camera Control 2 (Ver. 2.23.0 sau o versiune ulterioară).

Telecomandă fără
fir WR-1

Conector alimentare
EP-5B

Computer
personal**

Camera Control Pro 2

Adaptor c.a.
EH-5b
Server FTP**

* Accesorii furnizate ** Produse care nu aparţin de Nikon *** Se poate descărca (gratuit) din magazinul de aplicaţii al fiecărui dispozitiv inteligent. **** Se poate descărca (gratuit) de pe site-ul Web Nikon.
Aparatul foto D500, transmiţătorul fără fir WT-7/A/B/C şi telecomenzile fără fir WR-1/WR-R10 se supun reglementărilor administraţiei Statelor Unite privind exportul (EAR). Permisiunea guvernului Statelor Unite nu este necesară pentru exportul în alte
ţări decât următoarele, care, la momentul redactării acestui document, se supun politicilor de embargo şi controalelor speciale: Cuba, Iran, Coreea de Nord, Sudan şi Siria.

Transmiţător fără fir WT-7/A/B/C (opţional)
ataşat la D500

Grip MB-D17 (opţional) ataşat la D500

• Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica aspectul şi specificaţiile de hardware şi de software descrise în acest material, în orice moment şi fără notificare prealabilă.
• Windows este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. şi/sau în alte ţări.
• XQD este marcă comercială a SONY Corporation.
• Logourile SD, SDHC şi SDXC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC.
• Logoul şi siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Nikon Corporation este sub licenţă.
• Android™ este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Google Inc.
• Apple®, logourile Apple, iPhone® şi iPad® sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
• IOS este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Cisco Systems, Inc. în Statele Unite şi/sau în alte ţări şi este utilizată sub licenţă.
• PictBridge este o marcă comercială.
• HDMI, logoul HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi® şi logoul Wi-Fi sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.
• N-Mark este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
• Alte produse şi numele de mărci sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.
• Imaginile din vizoare, de pe ecranele LCD şi de pe monitoare prezentate în acest material sunt simulate.

Specificaţii aparat foto digital SLR Nikon D500
Tip de aparat foto
Montură obiectiv
Unghi de câmp efectiv
Pixeli efectivi
Senzor imagine
Nr. total pixeli
Sistem reducere praf
Dimensiune imagine (pixeli)

Stocare - format fişier

Sistem Picture Control
Suporturi de stocare
Fantă card dublă
Sistem de fişiere
Vizor
Acoperire cadru
Magnificare
Punct perspectivă
Reglare dioptrii
Ecran focalizare
Oglindă reflex
Previzualizare profunzime de
câmp
Diafragmă obiectiv
Obiective compatibile

Tip obturator
Timp de expunere
Timp sincronizare bliţ
Moduri declanşare
Viteză avansare cadre
Autodeclanşator
Măsurare expunere
Metodă măsurare

Interval măsurare (ISO 100,
obiectiv f/1.4, 20 °C/68 °F)
Conector exponometru
Moduri expunere
Compensare expunere
Blocare expunere
Sensibilitate ISO
(index de expunere
recomandat)
D-Lighting activ
Focalizare automată
Interval detecţie AF
Servo obiectiv
Punct focalizare
Moduri zonă AF
Blocare focalizare

Aparat foto digital reflex cu vizare prin obiectiv
Montură F Nikon (cu cuplare AF şi contacte AF)
Format DX Nikon; distanţă focală în format 35 mm [135] echivalentă cu aprox. 1,5× distanţa
focală a obiectivelor cu unghi de câmp în format FX
20,9 milioane
Senzor CMOS 23,5 × 15,7 mm
21,51 milioane
Curăţarea senzorului de imagine, date de referinţă pentru eliminarea prafului de pe imagine
(necesită software-ul Capture NX-D)
• Zonă imagine DX (24×16): 5568 × 3712 [L], 4176 × 2784 [M], 2784 × 1856 [S]
• Zonă imagine 1,3× (18×12): 4272 × 2848 [L], 3200 × 2136 [M], 2128 × 1424 [S] • Fotografii
cu zona de imagine DX realizate în timpul înregistrării filmelor: 5568 × 3128 [L], 4176 × 2344 [M],
2784 × 1560 [S]
• Fotografii cu zona de imagine de 1,3x realizate în timpul înregistrării filmelor: 4272 × 2400
[L], 3200 × 1800 [M], 2128 × 1192 [S] • Fotografii realizate în timpul înregistrării filmelor la o
dimensiune de cadru de 3840 × 2160: 3840 × 2160
• NEF (RAW): 12 sau 14 biţi (comprimat fără pierderi, comprimat sau necomprimat); sunt
disponibile dimensiunile mare, medie şi mică (imaginile medii şi mici sunt înregistrate la o
adâncime de 12 biţi, utilizându-se compresia fără pierderi)
• TIFF (RGB)
• JPEG: compatibil cu formatul de bază JPEG cu compresie fină (aprox. 1:4), normală (aprox. 1:8)
sau de bază (aprox. 1:16); compresie disponibilă pentru calitate optimă
• NEF (RAW)+JPEG: o singură fotografie înregistrată atât în format NEF (RAW), cât şi în format
JPEG
Standard, Neutră, Intensă, Monocrom, Portret, Peisaj, Uniform; opţiunea Picture Control
selectată poate fi modificată; este posibilă stocarea opţiunilor Picture Control personalizate
Carduri de memorie XQD, SD (Secure Digital) şi carduri SDHC şi SDXC compatibile cu UHS-II
Oricare dintre carduri poate fi utilizat ca unitate de stocare principală sau pentru copii de
rezervă ori pentru stocarea separată a imaginilor NEF (RAW) şi JPEG; imaginile pot fi copiate de
pe un card pe celălalt
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Vizor reflex la nivelul ochilor cu pentaprismă
• Zonă de imagine DX (24×16): aprox. 100% orizontal şi 100% vertical
• Zonă de imagine 1,3× (18×12): aprox. 98% orizontal şi 98% vertical
Aprox. 1,0× (50 mm f/1.4 cu obiectivul la infinit, -1 m-1)
16 mm (-1 m-1; de la centrul suprafeţei lentilei ocularului vizorului)
-2 până la +1 m-1
Ecran tip B BriteView Clear Matte Mark II cu marcaje (paranteze drepte) pentru zona AF (se
poate afişa reţeaua de încadrare)
Întoarcere rapidă
Când este apăsat butonul Pv, diafragma obiectivului se închide la o valoare selectată de utilizator
(modurile A şi M) sau de aparatul foto (modurile P şi S)
Întoarcere instantanee, controlată electronic
Compatibil cu obiective AF NIKKOR, inclusiv obiective de tip G, E şi D (există anumite restricţii în cazul
obiectivelor PC), obiective DX, obiective AI-P NIKKOR şi obiective AI non-CPU (doar în modurile A şi M);
obiectivele IX-NIKKOR, obiectivele pentru F3AF şi obiectivele non-AI nu pot fi utilizate
Telemetrul electronic poate fi utilizat cu obiective care au o diafragmă maximă de f/5.6 sau mai luminoasă
(telemetrul electronic este compatibil cu 15 puncte de focalizare, cu obiective care au o diafragmă
maximă de f/8 sau mai luminoasă, din care 9 puncte sunt disponibile pentru selectare)
Obturator mecanic controlat electronic, cu cursă verticală în plan focal; obturator electronic
cu perdea frontală, disponibil în mod declanşare cu oglinda ridicată
1/8000 până la 30 s în trepte de câte 1/3, 1/2 sau 1 EV, bulb, durată, X250
X=1/250 s; se sincronizează cu obturatorul la 1/250 s sau la un timp mai lung
S (cadru unic), CL (continuu cu viteză redusă), CH (continuu cu viteză ridicată), Q (declanşare
silenţioasă), QC (declanşare continuă silenţioasă), E (autodeclanşator), MUP (oglindă ridicată)
CL: 1 până la 9 fps, CH: 10 fps, QC: 3 fps
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 până la 9 expuneri la intervale de 0,5, 1, 2 sau 3 s
Măsurare expunere TTL utilizând senzorul RGB cu aprox. 180K (180.000) pixeli
• Matricială: măsurare matricială culoare 3D III (obiective de tip G, E şi D); măsurare matricială
culoare III (alte obiective CPU); măsurarea matricială a culorii este disponibilă cu obiective nonCPU dacă utilizatorul furnizează date despre obiectiv
• Central-evaluativă: cercul de 8 mm din centrul cadrului primeşte o pondere de 75 %;
diametrul cercului poate fi modificat la 6, 10 sau 13 mm, iar evaluarea poate fi realizată în
funcţie de media întregului cadru (obiectivele non-CPU utilizează un cerc de 8 mm)
• Spot: măsoară un cerc de 3,5 mm (aproximativ 2,5% din cadru) centrat pe punctul de
focalizare selectat (pe punctul central de focalizare când se utilizează un obiectiv non-CPU)
• Evaluativă a zonelor luminoase: disponibilă cu obiective de tip G, E şi D
• Măsurare matricială sau central-evaluativă: -3 până la 20 EV
• Măsurare spot: 2 până la 20 EV
• Măsurare evaluativă zone luminoase: 0 până la 20 EV
CPU şi AI combinat
Mod automat program cu program flexibil (P); mod automat prioritate de timp (S); mod
automat prioritate de diafragmă (A); manual (M)
-5 până la +5 EV în incremente de 1/3, 1/2 sau 1 EV
Luminozitate blocată la valoarea detectată
ISO 100 până la 51200, în trepte de 1/3, 1/2 sau 1 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, 2, 3, 4 sau 5 EV (echivalent
ISO 1640000) peste ISO 51200; funcţie disponibilă de control al sensibilităţii ISO automate
Automat, extra ridicat, ridicat, normal, redus sau dezactivat
Modul de senzor cu focalizare automată Multi-CAM 20K cu detecţie de fază TTL, reglare fină şi 153
de puncte de focalizare (inclusiv 99 de senzori de tip cruce şi 15 senzori compatibili cu f/8), din care
55 (35 de senzori de tip cruce şi 9 senzori f/8) sunt disponibile pentru selectare
-4 până la 20 EV (ISO 100, 20 °C/68 °F)
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo continuă (AF-C); urmărire focalizare
predictivă activată automat în conformitate cu starea subiectului
• Focalizare manuală (M): se poate utiliza telemetrul electronic
153 de puncte de focalizare, din care 55 sau 15 sunt disponibile pentru selectare
Punct unic AF; zonă dinamică AF cu 25, 72 sau 153 de puncte; urmărire 3D; zonă AF grup;
zonă AF automată
Focalizarea poate fi blocată prin apăsarea până la jumătate a butonului de declanşare (AF servo
unică) sau prin apăsarea centrului selectorului secundar

Control bliţ

TTL: control bliţ i-TTL utilizând senzorul RGB cu aprox. 180K (180.000) pixeli; bliţ de umplere
compensat i-TTL pentru SLR digital utilizat cu măsurare matricială, central-evaluativă şi
evaluativă a zonelor luminoase, bliţ de umplere standard i-TTL pentru SLR digital cu măsurare
spot
Mod bliţ
Sincronizare perdea frontală, sincronizare lentă, sincronizare perdea posterioară, reducere ochi
roşii, reducere ochi roşii cu sincronizare lentă, sincronizare lentă perdea posterioară, dezactivat;
este acceptată sincronizarea rapidă FP automată
Compensare bliţ
-3 până la +1 EV în incremente de 1/3, 1/2 sau 1 EV
Indicator bliţ pregătit
Se aprinde atunci când unitatea de bliţ opţională este încărcată complet; clipeşte atunci când
bliţul este declanşat la putere maximă
Cuplă accesorii
Cuplă accesorii ISO 518 cu contacte de sincronizare şi de date şi cu blocare de siguranţă
Sistem creativ de iluminare Control bliţ i-TTL, iluminare avansată fără fir (comandă optică/radio), sincronizare rapidă FP
Nikon (CLS)
automată, iluminare pentru modelare, blocare FV, control bliţ unificat, comunicare informaţii
culoare bliţ şi dispozitiv iluminare asistenţă AF pentru mai multe puncte AF
Mufă sincronizare
Mufă sincronizare ISO 519 cu prindere pentru blocare
Balans alb
Automat (3 tipuri), incandescent, fluorescent (7 tipuri), lumina directă a soarelui, bliţ, înnorat,
umbră, presetare manuală (se pot stoca până la 6 valori, măsurare balans de alb în punct unic
disponibilă în timpul vizualizării în timp real), alegere temperatură culoare (2500 K - 10000 K),
reglare fină disponibilă pentru toate opţiunile
Tipuri de bracketing
Expunere, bliţ, balans de alb şi ADL
Moduri vizualizare în timp C (fotografiere cu vizualizare în timp real), 1 (înregistrare filme cu vizualizare în timp real)
real
Servo obiectiv la vizualizare • Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo permanentă (AF-F)
în timp real
• Focalizare manuală (M)
Moduri zonă AF
AF prioritate faţă, AF zonă largă, AF zonă normală, AF urmărire subiect
Focalizare automată
AF detectare contrast oriunde în cadru (aparatul foto selectează automat punctul de focalizare
atunci când se selectează AF prioritate faţă sau AF urmărire subiect)
Măsurare film
Măsurare expunere TTL utilizând senzorul de imagine principal
Metodă măsurare film
Matricială, central-evaluativă sau evaluativă a zonelor luminoase
Dimensiune cadru (pixeli) şi • 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progresiv), 25p, 24p
cadenţă cadre
• 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1280 × 720; 60p, 50p
Cadenţele de cadre pentru 60p, 50p, 30p, 25p şi 24p sunt în realitate 59,94, 50, 29,97, 25 şi
respectiv 23,976 fps;
Hcalitate înaltă disponibilă la toate dimensiunile de cadre, calitate normală disponibilă la toate
dimensiunile de cadre, exceptând 3840 × 2160
Format de fişier
MOV
Compresie video
Codificare video avansată H.264/MPEG-4
Format înregistrare audio PCM liniar
Dispozitiv înregistrare audio Microfon stereo încorporat sau microfon extern; sensibilitatea poate fi reglată
Sensibilitate ISO
• Moduri de expunere P, S şi A: control sensibilitate ISO automată (ISO 100 până la Hi 5), cu limită
superioară selectabilă
• Mod expunere M: control sensibilitate ISO automată (ISO 100 până la Hi 5), cu limită superioară
selectabilă; selectare manuală (ISO 100 până la 51200 în trepte de 1/3, 1/2 sau 1 EV) cu opţiuni
suplimentare disponibile, echivalente cu aprox. 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 sau 5 EV (echivalent ISO
1640000) peste ISO 51200
D-Lighting activ
Extra ridicat, ridicat, normal, redus sau dezactivat
Lungime maximă
29 min. 59 s
Alte opţiuni pentru filme
Marcare indexuri, filmare secvenţială, reducere electronică a vibraţiilor
Monitor
LCD TFT sensibil la atingere, rabatabil, 8 cm/3,2 inci, aprox. 2.359.000 puncte (XGA), unghi
de vizualizare de 170°, acoperire a cadrului de aprox. 100% şi control manual al luminozităţii
monitorului
Redare
Redare cadru complet şi miniaturi (4, 9 sau 72 imagini) cu zoom redare, redare film, prezentare
montaje de fotografii şi/sau de filme, afişare histogramă, zone luminoase, informaţii fotografie,
afişare date de locaţie, rotire automată a imaginii, evaluare imagine şi includere şi afişare informaţii
IPTC
USB
SuperSpeed USB (conector USB 3.0 Micro-B); se recomandă conectarea la portul USB încorporat
Ieşire HDMI
Conector HDMI tip C
Intrare audio
Mufă stereo mini-pin (diametru de 3,5 mm; acceptă conexiune de alimentare)
Ieşire audio
Mufă stereo mini-pin (diametru de 3,5 mm)
Terminal cu zece pini
Se poate utiliza pentru a conecta telecomanda opţională, telecomenzile fără fir WR-R10 (necesită
pentru telecomandă
adaptor WR WR-A10) sau WR-1, dispozitivul GPS GP-1/GP-1A sau dispozitivul GPS compatibil cu
NMEA0183 versiunea 2.01 sau 3.01 (necesită cablu adaptor GPS MC-35 şi cablu cu conector D-sub
cu 9 pini)
Standarde de comunicaţii IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
fără fir
Autentificare
Sistem deschis, WPA2-PSK
Protocoale de comunicaţii
Specificaţie Bluetooth versiunea 4.1
Bluetooth
NFC - Operare
Card NFC Forum tip 3
Limbi compatibile
Arabă, bengali, bulgară, chineză (simplificată şi tradiţională), cehă, daneză, olandeză, engleză, finlandeză,
franceză, germană, greacă, hindi, maghiară, indoneziană, italiană, japoneză, coreeană, marathi,
norvegiană, persană, poloneză, portugheză (Portugalia şi Brazilia), română, rusă, sârbă, spaniolă,
suedeză, tamilă, telugu, thai, turcă, ucraineană, vietnameză
Acumulator
Un acumulator Li-ion EN-EL15
Grip
Grip MB-D17 opţional cu un acumulator Li-ion EN-EL18a sau EN-EL18 (disponibil separat), un
acumulator Li-ion EN-EL15 sau opt baterii R6/AA alcaline, Ni-MH sau pe bază de litiu; când se
utilizează acumulatoare EN-EL18a sau EN-EL18, este necesar un capac BL-5 pentru locaşul de
acumulator
Adaptor c.a.
Adaptor c.a. EH-5b; necesită conector de alimentare EP-5B (disponibil separat)
Montură trepied
1/4 inci (ISO 1222)
Dimensiuni (L × l × h)
Aprox. 147 × 115 × 81 mm/5,8 × 4,6 × 3,2 inci
Greutate
Aprox. 860 g/1 lb 14,4 oz cu acumulator şi card de memorie XQD, dar fără capac corp; aprox.
760 g/1 lb 10,9 oz (doar corpul aparatului foto)
Mediu de funcţionare
Temperatură: 0 până la 40 °C/32 până la 104 °F; umiditate: 85 % sau mai puţin (fără condens)
Acumulator Li-ion EN-EL15, încărcător acumulator MH-25a, ocular cu acoperire cu fluor DKAccesorii furnizate (pot
varia în funcţie de ţară sau 17F, cablu USB UC-E22, cablu USB, clemă cablu USB, clemă cablu HDMI, curea aparat foto ANDC17, capac corp BF-1B
de zonă)
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