TOTUL SUB CONTROL

Pe lângă o cadență de cadre ridicată și un sistem AF fără
compromisuri, viteza fluxului de lucru post-fotografiere
este vitală pentru livrarea rapidă a imaginilor de înaltă
calitate - înaintea oricui. Noul D6 de la Nikon vă oferă
această abilitate împreună cu robustețea sa, pentru a
face din dumneavoastră profesionistul care câștigă în
orice condiții.

C A R AC T E R I ST I C I
AF ÎN 105 PUNCTE DE TIP CRUCE
Distribuție AF cu densitate de aprox. 1,6× ori mai mare
a unui număr de 105 puncte de focalizare de tip cruce.
Obțineți performanțe mai fiabile când subiectele fac mișcări
complicate și în condiții de iluminare dificile.
17 VARIAȚII PERSONALIZATE ALE MODULUI ZONĂ
AF GRUP
Variațiile configurației Zonă AF grup sunt acum extinse cu 17 aranjamente personalizate.
Puteți să le selectați în funcție de compoziția dorită și de obstacolele din cadru.
APROX. 14 FPS*1 CU URMĂRIRE AF/AE
D6 poate să mențină o cadență de aprox. 14 fps pentru până la 200 de cadre JPEG fine, permițând
în același timp verificarea în timp real a scenei prin vizorul său optic clar.
CALITATEA IMAGINILOR GATA DE PUBLICAT
EXPEED 6 contribuie la suprimarea eficientă a zgomotului pe întreaga gamă ISO standard de până
la 102400. De asemenea, balansul de alb este îmbunătățit pentru a asigura o stabilitate mai bună și
tonuri clare ale pielii.
ÎNREGISTRARE SIMULTANĂ JPEG+ ȘI JPEG
Acum este posibil să înregistrați simultan imagini în formate JPEG mic/mediu și mare, permițându-vă
să trimiteți imaginile mai mici pentru livrări mai rapide și să rețineți fișierele JPEG mari pentru editare
ulterioară.

ACCESORII
RECOMANDATE

TRANSMIȚĂTOR FĂRĂ FIR
WT-6/A/B/C

GPS ÎNCORPORAT
D6 este echipat cu sistem GPS încorporat. Puteți să achiziționați informații exacte despre locație și
despre oră fără a utiliza un accesoriu.
OPȚIUNI DE CONECTIVITATE RAPIDĂ ȘI FIABILĂ
Comunicarea rapidă și fiabilă este disponibilă prin intermediul rețelei LAN cablate 1000BASE-T, rețelei
Wi-Fi încorporate sau transmițătorului fără fir WT-6/A/B/C. Puteți continua să fotografiați și să editați
în timp ce imaginile sunt transmise.

TELECOMANDĂ FĂRĂ FIR
WR-1

TRANSFER PRIORITAR CU OPERARE PRIN GLISARE
Pentru a livra mai repede o imagine câștigătoare, o operație de glisare pe monitorul LCD în timpul
redării imaginilor îi va acorda prioritate pentru a fi trimisă rapid.
DURATĂ MARE DE FUNCȚIONARE A ACUMULATORULUI
Până la aprox. 3580 de fotografii per încărcare în mod declanșare cadru unic*2 sau aprox. 8670 de
fotografii în mod declanșare continuă*3 și filmări timp de aprox. 105 minute.*2
ROBUSTEȚE PENTRU LUMEA REALĂ
D6 are un corp robust și durabil, care poate face față mediilor neprietenoase grație aliajului de
magneziu și ecranării împotriva câmpurilor electromagnetice.
*1 În funcție de obiectiv, diafragmă etc. *2 Conform standardelor CIPA. *3 În condițiile de testare ale companiei Nikon.

SPEEDLIGHT
SB-5000

S P E C I F I C AȚ I I T E H N I C E P E N T R U D 6

Suporturi de stocare

Carduri de memorie CFexpress (tip B) și XQD

Vizor/acoperire cadru

Vizor reflex la nivelul ochilor cu pentaprismă/
FX: aprox. 100% orizontal și 100% vertical

Timp de expunere

De la 1/8000 până la 30 s (alegeți între pașii de 1/3 și 1/2 EV,
extensibil până la 900 s în modul M); Bulb; Durată; X250

Viteză aprox. avansare
cadre

CL (continuu cu viteză redusă): de la 1 până la 10 fps
CH (continuu cu viteză ridicată): de la 10 până la 14 fps
Q (declanșare silențioasă): de la 1 până la 5 fps
20,8 megapixeli la până la aprox. 10,5 fps cu funcție de fotografiere fără sunet în mod de vizualizare în timp real
2 megapixeli la aprox. 60 fps*1 și 8 megapixeli la aprox. 30 fps*2 ținând apăsat butonul de declanșare în modul de filmare cu vizualizare în timp real
*1 Cu Full HD selectat pentru calitatea imaginii. *2 Cu 4K UHD selectat pentru calitatea imaginii.

Sistem măsurare

Fotografiere prin vizor: măsurare expunere TTL utilizând senzorul RGB cu aproximativ 180K (180.000) pixeli

De la ISO 100 până la 102400 (alegeți între pașii de 1/3, 1/2 și 1 EV); se poate seta și la aprox. 0,3, 0,5, 0,7 sau 1 EV (echivalent ISO 50) sub
de expunere recomandat) ISO 100 sau la aprox. 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 sau 5 EV (echivalent ISO 3280000) peste ISO 102400; funcție disponibilă de control automat al
sensibilității ISO

Sensibilitate ISO (index

Tip focalizare automată

Fotografiere prin vizor: detecție de fază TTL; 105 puncte de focalizare (toate de tip cruce), dintre care 15 sunt compatibile cu f/8; modul nou de
senzor cu focalizare automată Multi-CAM 37K; este posibilă reglarea fină a focalizării automate. Vizualizare în timp real: funcție AF detectare
contrast disponibilă pe întregul cadru de imagine; punct de focalizare selectat de aparatul foto când se utilizează funcția detecție fețe sau
urmărire subiect

Puncte focalizare

105 puncte de focalizare, din care 105, 27 sau 15 sunt disponibile pentru selectare
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Film - Dimensiune cadru
(pixeli) și cadență cadre

�
�

3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progresiv), 25p, 24p 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
1280 × 720; 60p, 50p Tăiere 1920 ×1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
�

�

Dispozitiv înregistrare
audio

Microfon stereo încorporat sau microfon extern cu opțiune de atenuator; sensibilitatea poate fi reglată

Alte opțiuni pentru filme

Filmare secvențială, reducere electronică a vibrațiilor, timecode

Dimensiune monitor

8 cm

Rezoluție monitor

Ecran LCD TFT sensibil la atingere, aprox. 2.359.000 puncte (XGA), unghi de vizualizare de 170°, acoperire a cadrului de aproximativ 100%.

Acumulator

Un acumulator Li-ion EN-EL18c, aprox. 3580 de fotografii per încărcare în mod declanșare cadru unic (conform standardelor CIPA),
aprox. 8670 de fotografii în mod declanșare continuă (în condițiile de testare ale companiei Nikon).

Dimensiuni (lungime x
înălțime x lățime)

Aprox. 160 × 163 × 92 mm

Greutate

Aprox. 1450 g cu acumulator și două carduri de memorie CFexpress, dar fără capac corp și capac cuplă accesorii; aprox. 1270 g (doar corpul
aparatului foto)

Accesorii furnizate

Acumulator Li-ion EN-EL18c, încărcător acumulator MH-26a, clemă de cablu HDMI/USB, cablu USB UC-E24, curea AN-DC22, capac corp
BF-1B, capac cuplă accesorii BS-3, capac locaș acumulator BL-6, adaptor ocular DK-27 (include ocular de vizor cu acoperire cu fluor DK-17F)

SURPRINDE VIITORUL
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Senzor de imagine/pixeli Senzor CMOS în format FX (format de cadru întreg) de
efectivi
la Nikon/20,8 milioane

