SUNT LA UN PAS DE EXCELENŢĀ
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• Obiectiv: AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR • Calitate imagine: JPEG fine (8 biţi) • Expunere: mod [M], 1/60 secunde, f/5 • Balans de alb: Incandescent • Sensibilitate: ISO 6400 • Picture Control: Standard ©Andrew Hancock

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED • Calitate imagine: JPEG fine (8 biţi) • Expunere: mod [M], 1/200 secunde, f/2.2 • Balans de alb: Incandescent • Sensibilitate: ISO 6400 • Picture Control: Standard ©Andrew Hancock

• Obiectiv: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G • Calitate imagine: RAW (NEF) 14 biţi • Expunere: mod [M], 1/100 secunde, f/2.8 • Balans de alb: Incandescent • Sensibilitate: ISO 6400 • Picture Control: Standard ©Andrew Hancock

• Obiectiv: AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED • Calitate imagine: RAW (NEF) 14 biţi • Expunere: mod [M], 1/400 secunde, f/7.1 • Balans de alb: Înnorat • Sensibilitate: ISO 100 • Picture Control: Reglat de la Uniform ©Andrew Hancock

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED • Calitate imagine: JPEG fine (8 biţi) • Expunere: mod [M], 1/20 secunde, f/2 • Balans de alb: Automat 1 • Sensibilitate: ISO 6400 • Picture Control: Standard ©Andrew Hancock

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR • Calitate imagine: RAW (NEF) 14 biţi • Expunere: mod [M], 1/1000 secunde, f/5 • Balans de alb: Lumina directă a soarelui • Sensibilitate: ISO 1600 • Picture Control: Standard ©Andrew Hancock

Lumea dumneavoastră.
Inspiraţie fără sfârşit.
Fotografii şi videografii pasionaţi caută continuu să depăşească limitele de
performanţă. Fiind conceput cu rigurozitate la cel mai înalt nivel, DSLR-ul în format
DX D7200 vă va inspira mai mult creativitatea. Noul modul de senzor AF al acestuia
vă oferă performanţa îmbunătăţită de a ţintui subiectele, în timp ce capacitatea
crescută a memoriei tampon măreşte numărul de fotografii în modul de declanşare
continuă. Cu ajutorul funcţiei Wi-Fi® încorporate, puteţi partaja imaginile imediat,
în cel mai simplu mod, iar noul sistem de procesare a imaginii EXPEED 4 asigură
prelucrarea superioară a acestora, cu mai puţin zgomot, chiar şi în condiţii de
iluminare redusă. De asemenea, puteţi profita de o mare varietate de funcţii pentru
filme Full-HD. Când este utilizat cu obiective NIKKOR şi cu unităţi Speedlight, D7200
oferă un sistem de aparat foto compact, robust şi versatil. Fotografiaţi prompt.
Gândiţi creativ. Nu mai există limite pentru imaginaţie.
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Lumea dumneavoastră. Clară, detaliată, în fracţiuni de secundă.
-3 EV

Noul sistem AF cu 51 de puncte, cu performanţe îmbunătăţite, chiar şi în lumină scăzută

100 cadre

Lumea dumneavoastră. Somptuoasă şi clară, chiar şi în lumină scăzută.
ISO 100–25600

Declanşare continuă până la 100 cadre (JPEG fine/Mare) la 6 fps

Sensibilitate ISO standard de până la 25600, cu o calitate superbă a imaginii, graţie
sistemului de procesare a imaginii EXPEED 4

Beneficiile aduse de noul sistem de procesare a imaginii EXPEED 4 sunt vizibile clar în lumină
scăzută. Tehnologia avansată a acestuia ridică maximul de sensibilitate ISO standard al aparatului
foto D7200 la 25600, cu două stopuri mai mult decât la predecesorul său. Pe lângă faptul că reduce
zgomotul, EXPEED 4 contribuie, de asemenea, la păstrarea clarităţii şi a texturilor la setări ISO relativ
mari. Drept urmare, fotografii beneficiază de mai multă libertate pentru a alege un timp de expunere
optim şi a evita efectul de estompare a subiectelor, de exemplu, când fotografiază subiecte în
mişcare în timp ce lumina zilei se atenuează. De asemenea, videografii pot să înregistreze segmente
de film curate ale străzilor pe timpul nopţii, de exemplu, fără a avea nevoie de lumini suplimentare.

Noul modul de senzor cu focalizare automată Advanced
Multi-CAM 3500 II, de nivel profesional al aparatului
foto D7200 oferă o precizie remarcabilă. Sensibilitatea
superioară, de până la -3 EV (ISO 100, 20 ºC/68 ºF)
permite performanţe incredibile în situaţii cu lumină
scăzută. Cele 51 de puncte de focalizare acoperă
o zonă largă a cadrului în format DX, întregul cadru
fiind acoperit în modul de decupare 1,3×. 15 senzori
Detecţie AF de până la -3 EV
de tip cruce din centru asigură captarea superioară a
Detecţie AF de până la -2 EV sau mai jos (peste -3 EV)
subiectului, iar punctul central este compatibil cu f/8,
asigurând performanţe mai bune de focalizare, chiar şi atunci când se utilizează teleconvertoare.
De la interioare slab iluminate, până la evenimente sportive sau scene din natura sălbatică,
performanţa remarcabilă de focalizare, acoperirea largă AF şi compatibilitatea sistemului cu
o gamă vastă de obiective facilitează înregistrarea clară a unei diversităţi de scene.
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Înregistraţi acţiunea aşa cum n-aţi mai făcut-o vreodată. Viteza mare de procesare a sistemului
EXPEED 4 şi dimensiunea crescută a memoriei tampon permit modelului D7200 să fotografieze
mai mult timp într-o secvenţă continuă. Aparatul foto poate înregistra 100 de cadre*1 la 6 fps*2
când utilizează dimensiunea de imagine JPEG fine/Mare şi până la 27 de cadre când utilizează
formatul RAW. Pentru o viteză chiar mai
mare, aparatul foto înregistrează până la
aprox. 7 fps*2 în modul de decupare 1,3×.
În plus, graţie mecanismului de echilibrare a
oglinzii, aparatul foto vă oferă o imagine clară
în vizor, chiar şi în timpul fotografierii continue
a subiectelor care se mişcă rapid.

Zona de imagine DX

EXPEED 4

Imagini remarcabile chiar în aparatul foto

Dacă doriţi să testaţi potenţialul impresionant al modelului
D7200, este suficient să evaluaţi calitatea imaginilor procesate în aparatul foto. Graţie preciziei cu care EXPEED 4
reglează automat balansul de alb şi reproducerea culorilor,
cerul senin este reprodus în nuanţe naturale de albastru,
iar portretele sunt redate cu tonuri curate şi naturale ale pielii, mai ales când se
utilizează setarea Picture Control standard. Imaginile au un aspect tridimensional
clar şi datorită obiectivelor NIKKOR de înaltă performanţă, precum şi rezoluţiei de
24,2 megapixeli a senzorului de imagine în format DX al aparatului foto, care este
proiectat special fără filtru optic low-pass.
Notă: Logourile Nikon şi EXPEED nu sunt imprimate în realitate.

Zona de imagine în mod decupare 1,3×

Calitate imagine

Capacitate memorie tampon: zonă imagine DX (24×16)

JPEG fine, Mare
NEF (RAW), Comprimat fără pierderi, 12 biţi
NEF (RAW), Comprimat fără pierderi, 14 biţi

100
27
18

Tonurile pielii apar clare şi naturale, direct din aparatul foto.
ISO 12800

*1 Numărul aproximativ de fotografii care pot fi stocate pe un card
SanDisk Extreme Pro 95 MB/s UHS-I SDHC de 16 GB la ISO 100.
Capacitatea memoriei tampon variază în funcţie de scena înregistrată.
*2 Conform principiilor CIPA.
Notă: cadenţa de cadre maximă la vizualizare în timp real este de 3,7 fps.

Cerul este reprodus cu nuanţe reale de albastru.
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Lumea dumneavoastră. Înfăţişări nuanţate, asupra cărora deţineţi controlul.
Picture Control cu noua opţiune Uniform

Noul parametru de claritate şi controlul mai fin asupra imaginilor

Lumea dumneavoastră. Iluminată în mod creativ.
Bliţul încorporat inteligent, cu funcţie de dispozitiv de comandă, produce magia i-TTL

D7200 este echipat cu un bliţ încorporat cu ridicare, al cărui număr de ghid este de aprox. 12/39 (m/ft, ISO 100,
20 ºC/68 ºF). Dispunând de control bliţ i-TTL inteligent,
acesta emite cantitatea corectă de lumină pentru a produce
un bliţ de umplere frumos compensat când subiectele sunt
mai întunecate decât împrejurimile. Funcţia de dispozitiv de
comandă a acestuia permite bliţului încorporat să declanşeze
şi să controleze fără fir, de la aparatul foto, până la două grupuri Bliţul încorporat al aparatului foto D7200 poate să
comande fără fir până la două grupuri de unităţi
de unităţi Speedlight (opţionale) situate la distanţă.
Speedlight situate la distanţă.
Standard

Reglată din Uniform

Sistemul de creare a imaginii, exclusiv de la Nikon, este şi mai puternic
la D7200. Acesta oferă un nou nivel de personalizare şi de control
creativ pentru utilizatorii preocupaţi de obţinerea unor imagini care să
le reflecte stilul personal. În comparaţie cu alte opţiuni, noua opţiune
Uniform reţine mai multe informaţii de la zonele umbrite până la zonele
luminoase. Chiar şi după reglarea acestei opţiuni Picture Control, se reduce posibilitatea apariţiei
distorsiunilor în zonele umbrite sau luminoase ori a saturaţiei nuanţelor de culoare, rezultând imagini
cu gradaţii frumoase ale culorilor şi cu un contrast deosebit. Obţineţi rezultate impresionante mai
ales când doriţi să scoateţi în evidenţă tonurile vii ale pielii, să reproduceţi nuanţele de verde fin
detaliate din fotografiile cu peisaje sau să scoateţi la lumină detaliile petalelor florilor. În filme,
bogăţia de date obţinută cu opţiunea Uniform este utilă pentru gradaţia culorilor, diminuându-se
riscul de apariţie a suprasaturaţiei, a umbrelor nedesluşite sau a zonelor luminoase complet albe.

Claritate setată la -5, pentru ca pielea să arate mai omogenă

Noul SB-500 este un Speedlight compact şi uşor, care permite utilizarea unui mare
număr de funcţii CLS şi este alimentat doar de două baterii R6 de dimensiune AA.
Având un număr de ghid de 24/78,7 (m/ft, ISO 100, 23 ºC/73,4 ºF), capul bliţului
acestuia se înclină până la 90° şi se roteşte orizontal cu 180°, facilitând utilizarea
reflexiei bliţului din tavan sau din pereţi. Noua lampă cu LED instalată (cu trei niveluri
de ieşire selectabile) are o temperatură de culoare asemănătoare cu a luminii solare şi
poate fi utilizată ca lumină auxiliară atât pentru fotografii, cât şi pentru filme.

SB-500

Claritate setată la +3, pentru a scoate în evidenţă structura feţei

Dacă setările implicite pentru opţiunile Picture Control din aparatul foto oferă
imaginilor un aspect care se apropie de ceea ce aşteptaţi, dar nu are chiar
efectul final dorit, nu vă faceţi griji. Puteţi regla în continuare parametri precum
contrastul şi saturaţia, în incremente de 0,25*, prin intermediul meniului Picture
Control al aparatului foto D7200. De asemenea, puteţi utiliza noul parametru de
claritate, pentru a creşte sau a atenua claritatea subiectelor din imaginile statice, menţinând totodată nivelul
de detaliu şi de saturaţie dorit. Dacă se doreşte o personalizare mai detaliată, software-ul Picture Control
Utility 2 (disponibil pentru descărcare gratuită) vă permite să efectuaţi
reglaje fine utilizând curbe de tonuri şi cursoare, având posibilitatea de a
verifica modificările pe ecranul mare al unui computer. Opţiunile Picture
Control modificate pot fi salvate ca opţiuni Picture Control personalizate
şi descărcate în D7200 prin intermediul cardului de memorie SD. Această
facilitate vă permite să utilizaţi opţiunile de control modificate atunci când
înregistraţi imagini statice şi video sau să le aplicaţi asupra datelor RAW
Picture Control Utility 2
(NEF) în vederea procesării cu aplicaţia Capture NX-D.

Bliţ de umplere compensat, la apus.

Sistem creativ de iluminare Nikon, pentru iluminare la nivel de studio

Utilizând una sau două unităţi de bliţ Speedlight de la Nikon, aveţi posibilitatea de a crea cu uşurinţă
efecte de iluminare impresionante. Graţie Sistemului creativ de iluminare Nikon (CLS), D7200 oferă o
varietate de funcţii de iluminare, inclusiv Iluminare

Capture NX-D, pentru procesarea fişierelor NEF (RAW) (descărcare gratuită)

Noul software de răsfoire ViewNX-i pentru imagini statice şi filme (descărcare gratuită)

avansată fără fir şi Sincronizare rapidă FP automată.

Software-ul Capture NX-D este instrumentul ideal pentru datele
RAW (NEF). Acesta oferă o selecţie de funcţii cheie pentru editare,
precum reglarea balansului de alb, corectarea aberaţiei obiectivului şi
mascarea neclarităţilor. Interfaţa simplă vă permite să vedeţi efectele
fiecărei modificări într-o vizualizare comparativă, precum şi să aşezaţi
ordonat panourile de control preferate, pentru a beneficia de o
utilitate maximă.

ViewNX-i oferă o modalitate comodă de a vizualiza fişierele JPEG,
RAW şi fişierele de filme, precum şi de a le utiliza în relaţie cu
alte software-uri de la Nikon. Când doriţi să partajaţi imaginile,
software-ul simplifică procesul de încărcare pe diferite medii
de socializare. De asemenea, prin activarea aplicaţiei incluse
ViewNX-Movie Editor, puteţi efectua editări simple ale filmelor.

Aceste funcţii sunt utile în lumina strălucitoare a
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Dispozitiv Speedlight SB-500 compact şi uşor, cu lampă cu LED de înaltă performanţă
(opţional)

Sincronizare rapidă FP automată pentru îngheţarea acţiunilor rapide.

zilei, când doriţi să îngheţaţi acţiunea rapidă sau
să iluminaţi un portret al unui subiect luminat din
spate pe un fundal estompat.
Notă: raza de acţiune a dispozitivului de iluminare asistenţă AF poate
fi mai scurtă decât se aşteaptă, în funcţie de situaţia de fotografiere.
Sincronizare rapidă FP automată pentru profunzime de câmp scăzută.

*Excluzând opţiunile Reglare rapidă şi Efecte filtru.
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Lumea dumneavoastră. Printr-o altă perspectivă.
AF-S NIKKOR
20mm f/1.8G ED

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

Acest obiectiv luminos este
ideal pentru redarea unui
efect frumos de bokeh sau
pentru fotografierea în situaţii
cu iluminare scăzută. Acesta
beneficiază de cea mai recentă
tehnologie de design optic,
pentru a oferi rezoluţii înalte
şi reproducerea superbă
a luminilor punctiforme,
minimizând totodată aberaţia
cromatică. Acoperirea
acestuia cu nanocristale
reduce formele dublate
şi petele luminoase.

Cu o distanţă focală minimă de
0,286 m, acest obiectiv oferă o
claritate şi un bokeh de fundal de
un nivel impresionant subiectelor
situate în prim-plan, portretelor,
imaginilor din natură şi nu numai.
Sistemul de reducere a vibraţiilor
(VR) oferă un efect echivalent
unui timp de expunere cu
3 stopuri* mai scurt, asigurând
o mai bună stabilitate la
fotografierea cu
aparatul foto ţinut
în mână.

AF-S DX NIKKOR
10–24mm f/3.5–4.5G ED

AF-S NIKKOR
70–200mm f/4G ED VR

Unghiul de acoperire extrem
de larg al acestui obiectiv este
ideal pentru interioare înguste,
arhitectură, peisaje şi orice
alte scene pentru care doriţi să
creaţi o perspectivă dramatică.
Distanţa focală minimă de
0,24 m şi distorsiunile
minimizate extind gama de
aplicaţii creative ale acestui
obiectiv.

Acest obiectiv cu zoom de
telefotografie compact şi uşor
obţine o claritate remarcabilă şi
viteze mari de focalizare automată
într-o gamă largă de situaţii
de fotografiere. Acoperirea cu
nanocristale a acestuia reduce
efectiv formele dublate şi petele
luminoase, în timp ce sistemul de
reducere a vibraţiilor (VR) oferă
un efect echivalent unui timp de
expunere cu 4 stopuri* mai scurt.
Iar capacitatea de
close-up de până la
1 m constituie un
avantaj suplimentar.
*Conform standardelor CIPA.

Noul AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR este chiar compact şi uşor

AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR este un obiectiv AF uşor, cu distanţă focală fixă, de 300 mm, pe care îl puteţi utiliza fără monopied sau trepied. Acesta utilizează tehnologia optică avansată PF (Phase
Fresnel) pentru obiective*1, pentru a oferi un format incredibil de mic şi de uşor, precum şi o reducere excelentă a aberaţiei cromatice, pentru imagini curate şi clare. Pe lângă un
efect VR echivalent cu 4,5 stopuri*2 pentru subiectele statice în modul NORMAL, obiectivul oferă şi modul SPORT, pentru situaţiile în care trebuie să urmăriţi acţiunile rapide.
*1 D
 atorită caracteristicilor unui obiectiv PF care utilizează fenomenul de difracţie foto, pot apărea pete luminoase colorate, de formă inelară, în funcţie de condiţiile de fotografiere.
Acest fenomen poate fi minimizat cu funcţia „PF Flare Control” (Control pete luminoase PF), inclusă în Capture NX-D. (Descărcaţi şi utilizaţi cea mai recentă versiune).
*2 Conform standardelor CIPA.

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR • Calitate imagine: JPEG fine (8 biţi) • Expunere: mod [M], 1/8000 secunde, f/5 • Balans de alb: Automat 2 • Sensibilitate: ISO 1250 • Picture Control: Standard ©Andrew Hancock

Mai mic şi mai uşor decât
convenţionalul AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED
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Lumea dumneavoastră. În mişcare cursivă, de la întuneric la lumină.

Fotografiere trecere timp în aparatul foto, cu tranziţii de expunere mai cursive

Încercaţi noi forme de exprimare creativă. În premieră la un
aparat foto Nikon în format DX, D7200 vă permite să creaţi
filme tip trecere timp reproduse frumos chiar în aparatul foto.
Graţie funcţiei exclusive de la Nikon pentru uniformizarea
expunerii, segmentele de film nu prezintă efectul de clipire.
Puteţi să filmaţi uşor şi confortabil secvenţe lungi în modul
A, chiar şi atunci când nivelurile de luminozitate se modifică
semnificativ, de exemplu, în timpul tranziţiilor de la întuneric
la lumină şi invers, la răsărit, respectiv la apus. Uniformizarea expunerii este disponibilă şi pentru
fotografierea cu temporizator de interval, care acum poate îngloba până la 9.999 de cadre, oferind
segmente de înaltă rezoluţie. Aceasta înseamnă că puteţi adăuga uşor efecte de rotire panoramică
şi de zoom atunci când editaţi imaginile dintr-un film Full-HD.

Control automat al sensibilităţii ISO, pentru înregistrare cu timp de expunere şi
diafragmă fixe în mod M

Menţinerea expunerii corecte a filmelor este întotdeauna o provocare când aparatul foto trebuie
rotit panoramic sau deplasat între zone cu luminozităţi diferite. Dar funcţia de control automat al
sensibilităţii ISO din D7200 gestionează fără probleme aceste tranziţii. De exemplu, dacă filmaţi
într-o singură secvenţă un subiect care iese dintr-un coridor întunecat în soarele amiezii, controlul
automat al sensibilităţii ISO menţine o expunere corespunzătoare cu timpul de expunere şi cu
diafragma, în conformitate cu tranziţia luminii.

Meniu de filmare dedicat, pentru creşterea eficienţei operării

Utilizatorii de conţinut multimedia vor aprecia noul meniu
dedicat pentru filmare al aparatului foto D7200, care adună
la un loc opţiunile de filmare utilizate cel mai frecvent. De
asemenea, puteţi să asociaţi unele setări, precum balansul de
alb sau Picture Control, în mod independent faţă de cele pe
care le utilizaţi pentru imagini statice, având astfel posibilitatea
de a filma mai eficient.

Video Full HD pentru diferite scenarii de fotografiere

Caracteristicile video ale aparatului foto D7200 asigură o
flexibilitate excepţională, pentru a îndeplini cerinţele utilizatorilor
de conţinut multimedia. D7200 oferă cineaştilor posibilitatea
de a înregistra filme Full HD în două formate diferite: DX şi
1,3×. Cel din urmă vă permite să înregistraţi un subiect de la
distanţă pe o dimensiune mai mare, precum şi să înregistraţi
la 1080/60p, pentru segmente de film cursive. Sistemul de
Format DX
Format 1,3×
procesare a imaginii EXPEED 4 prezintă o calitate superioară a
imaginii pe întregul interval de sensibilităţi ISO, de la 100 până la 25600, reducând nevoia de iluminare
suplimentară. Iar dacă intenţionaţi să prelucraţi culorile, noua opţiune Uniform din suita Picture Control
este ideală, deoarece păstrează detaliile din zonele umbrite şi luminoase, tonurile şi culorile bogate
şi poate reduce riscul de suprasaturaţie chiar şi după prelucrare. Pentru fişierele de cea mai înaltă
calitate este posibilă, de asemenea, transferarea conţinutului video necomprimat direct pe un dispozitiv
de înregistrare extern, prin intermediul cablului opţional HDMI HC-E1, în timpul
înregistrării simultane pe cardurile de memorie SD ale aparatului foto.

Afişarea zonelor luminoase contribuie la evitarea zonelor extrem de luminoase

Pentru a asigura cele mai bune rezultate la înregistrarea
filmelor, D7200 are o funcţie utilă, care utilizează modele
„zebră” pentru a indica zonele care prezintă riscul de a fi
extrem de luminoase. Această funcţie poate fi accesată rapid
prin intermediul butonului “P” al aparatului foto, astfel încât
să evitaţi înregistrarea modelelor „zebră” când transmiteţi
conţinutul spre un dispozitiv de înregistrare extern prin HDMI.

Control audio de înaltă fidelitate, pentru
monitorizarea şi reglarea nivelurilor de
sunet în timpul înregistrării

D7200 are un microfon stereo încorporat şi
nivelurile de sensibilitate pot fi reglate
în timpul înregistrării filmelor, având
posibilitatea să monitorizaţi sunetul
prin intermediul căştilor conectate la
aparatul foto. De asemenea, puteţi să
setaţi frecvenţa audio în funcţie de ceea ce se înregistrează, iar funcţia de reducere a zgomotului
vântului este disponibilă când se utilizează microfonul încorporat. Pentru rezultate mai profesionale
în privinţa sunetului, conectaţi microfonul stereo ME-1 extern (opţional) pentru a înregistra sunet şi
mai clar, cu zgomot mecanic minimizat.

Microfon fără fir ME-W1 (opţional), uşor de mânuit şi rezistent la apă, pentru bloggerii video

Când doriţi să înregistraţi cu uşurinţă vocea unui subiect aflat la distanţă, încercaţi noul microfon
fără fir ME-W1, care este uşor de mânuit. Unităţile microfon şi receptor vă permit să înregistraţi
sunet mono clar de la subiecte aflate la o depărtare de aprox. 50 m, sau puteţi să ataşaţi
microfonul stereo ME-1 la microfon pentru a înregistra sunet stereo. De asemenea, aveţi
posibilitatea să înregistraţi sunet atât de la subiect, cu microfonul, cât şi de la videograful de lângă
receptor şi totodată să utilizaţi acele unităţi pentru comunicare*.
În plus, graţie designului rezistent la apă, aceste unităţi sunt
pregătite să facă faţă intemperiilor.
*Necesită seturi de căşti disponibile în comerţ.

Microfon

Receptor

17

Lumea dumneavoastră. Cu orizonturi extinse.
Tehnologii Wi-Fi şi NFC*1 încorporate, pentru
comunicaţii mai rapide şi mai simple

CĂŞTI
Căşti**

Speedlight SB-500

MICROFOANE

Speedlight SB-300

Microfon
stereo ME-1

Microfon fără
fir ME-W1

Dispozitiv comandă
Speedlight fără fir SU-800

ACCESORII TELECOMANDĂ, GPS

• D-Lighting activ, pentru păstrarea detaliilor din zonele luminoase şi umbrite, chiar şi atunci
când scenele includ subiecte în mişcare
• HDR (high dynamic range), pentru reproducerea unor tonuri mai bogate ale obiectelor
statice, prin combinarea automată în aparatul foto a două expuneri diferite

• Buton “P” intuitiv, pentru acces direct la funcţiile utilizate frecvent

*Când se utilizează modul de declanşare continuă (CH sau CL) şi un timp de expunere de 4 s sau mai lung

• Monitor LCD de înaltă rezoluţie, cu capacitate de particularizare a culorilor

• Cu o singură încărcare a acumulatorului Li-ion EN-EL15 se pot realiza aprox. 1.110
fotografii* şi filme de aprox. 80 minute*
*Conform standardelor CIPA.

Vizorul aparatului foto D7200 produce o imagine mai luminoasă, cu culori mai precise,
oferind o acoperire a cadrului de aprox. 100% în format DX. Elementul de afişaj EL
organic, care este utilizat pentru afişarea informaţiilor sub zona de imagine din
vizor, asigură o afişare luminoasă, cu contrast ridicat şi un consum mai mic de
energie. Vă puteţi aştepta la o vizibilitate excepţională în aer liber, chiar şi în condiţii de
iluminare puternică din spate.

Grip de mare
performanţă SD-9

Capac ocular DK-5*
Vizor din cauciuc DK-23*

*Filmele cu efect de miniaturizare sunt redate la viteză ridicată.

îmbunătăţite

Speedlight SB-910

Speedlight SB-700
Ocular lupă DK-21M

Accesoriu vizualizare
unghi drept DR-6

• Declanşare continuă nelimitată*, pentru fotografii cu dâre de lumină practic neîntrerupte

Vizor optic cu acoperire a cadrului de aprox. 100%, pentru claritate şi vizibilitate

DISPOZITIVE SPEEDLIGHT

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

Lupă ocular
DG-2

D7200 oferă o mulţime de efecte vizuale atractive, gata de
utilizat, care pot fi aplicate la imagini statice şi video în momentul
fotografierii. Puteţi obţine imediat un aspect unic.

Efect de miniaturizare*

OBIECTIVE NIKKOR

Adaptor ocular DK-22

3:30

Efecte speciale pentru aspecte creative instantanee
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ACCESORII VIZOR

Telecomenzi fără fir WR-1, WR-R10/WR-T10 (opţionale)
pentru fotografiere eficientă şi creativă

Doriţi să partajaţi imaginea creativă imediat după fotografiere?
Funcţia Wi-Fi încorporată a aparatului foto D7200 îi permite să
interacţioneze fără fir cu dispozitivele inteligente pe care s-a
instalat Wireless Mobile Utility*2. De asemenea, este primul
DSLR de la Nikon compatibil cu NFC, tehnologia care
simplifică şi mai mult comunicaţiile fără fir. Totodată, puteţi
utiliza dispozitivul inteligent ca telecomandă de declanşare
pentru fotografierea imaginilor statice. În acest fel,
beneficiaţi de noi modalităţi de a realiza fotografii,
cum ar fi autoportretele şi fotografiile de grup, alegând locuri
mai dinamice şi mai originale pentru aşezarea aparatului foto.
*1 Tehnologia NFC este compatibilă numai cu sistemele de operare Android.
*2 Se poate descărca gratuit din magazinul de aplicaţii corespunzător.
Notă: uneori este dificil de stabilit o conexiune prin NFC, în funcţie de dispozitivul
inteligent sau de situaţie. Într-un astfel de caz, efectuaţi conexiunea utilizând Wi-Fi.

Diagramă de sistem

WR-1 ataşat la D7200

• Unitate de obturator durabilă, testată la 150.000 cicluri
• Corp robust şi etanşare pentru protecţie sigură împotriva prafului şi ploii
• Două fante pentru carduri de memorie SD, pentru gestionarea eficientă a înregistrării
de date
WR-1

Utilizând unde radio, dispozitivele
WR-R10/WR-T10 permit comanda
de la distanţă a aparatului foto
D7200 pe o rază de aprox. 20 m*1,
chiar dacă există obstacole, precum
copaci sau pereţi. Este posibil să se controleze unul sau mai multe aparate
foto cu dispozitivul WR-R10 ataşat (numărul de aparate foto este nelimitat),
prin utilizarea dispozitivului WR-T10 ca transmiţător. Pentru utilizatorii mai
pretenţioşi, telecomanda multifuncţională avansată WR-1 oferă posibilităţi
multiple. Când un dispozitiv WR-1 este configurat ca transmiţător şi un
alt dispozitiv WR-1 sau WR-R10*2 este ataşat la D7200
ca receptor, este posibil să vizualizaţi sau să modificaţi
setările aparatului foto*3, utilizând afişajul transmiţătorului.
Comunicaţia dintre unităţile WR-1 se întinde pe o distanţă
de până la 120 m*1, fiind disponibile 15 canale. Pe lângă
comanda de la distanţă a unui aparat foto cu un dispozitiv
WR-R10 ataşat la
D7200
WR-1 ataşat, există diferite alte opţiuni de fotografiere de la
distanţă de nivel profesional, precum acţionarea simultană a
declanşatoarelor mai multor aparate foto şi fotografierea
cu temporizator de interval. De asemenea, este posibilă
fotografierea de la distanţă prin combinarea unui dispozitiv
WR-1 cu WR-R10/WR-T10.
WR-T10
*1 Interval aproximativ la înălţimea de aproape 1,2 m. Variază în funcţie de
condiţiile atmosferice şi de prezenţa obstacolelor.
*2 Este necesară actualizarea firmware-ului la ver. 2.00.
*3 Funcţiile sunt limitate.

Kit bliţ pentru close-up cu
comandă R1C1
Unităţi de bliţ studio**

Telecomandă fără
fir WR-R10

Adaptor terminal de sincronizare AS-15

Telecomandă fără
fir WR-T10

Bliţuri Speedlight
SB-910/700/500/300
Telecomandă prin cablu TTL SC-28, 29

Telecomandă fără fir
WR-1 (transmiţător)

Telecomandă fără
fir WR-1 (receptor)

APLICAŢII DISPOZITIV
INTELIGENT
Wireless Mobile Utility†

Telecomandă prin
cablu MC-DC2

Unitate GPS GP-1A

HUSĂ

Telecomandă ML-L3

Dispozitiv inteligent**
(iOS/Android OS)
Husă semi-rigidă
CF-DC3

ACCESORII TV, VIDEO

ADAPTOARE LA REŢEAUA ELECTRICĂ,
ACUMULATORI ŞI ÎNCĂRCĂTOARE
Acumulator
Li-ion
EN-EL15*

Cablu HDMI HC-E1
(Conector tip C n Conector tip A)
Conector
alimentare EP-5B

Grip MB-D15

Şase baterii
R6/AA**

Încărcător acumulator
MH-25a*/MH-25

Monitor TV**

ACCESORII PENTRU
COMPUTER
Cablu USB UC-E17*

Computer
personal**

Acumulator Li-ion
EN-EL15*

Transmiţător fără fir
WT-5A/B/C/D

Conector alimentare
EP-5B

Card memorie SD**

Imprimantă**
Cablu LAN**

Unitate comunicare UT-1

Videorecorder cu
intrare HDMI**

Adaptor la reţeaua
electrică EH-5b

Adaptor card PC**
Cititor card memorie SD**

Server FTP**
Adaptor la reţeaua
electrică EH-5b

ViewNX-i††
Capture NX-D††
Camera Control Pro 2

† Se poate descărca din magazinul de aplicaţii al fiecărui dispozitiv inteligent. ††Se poate descărca de pe site-ul Web Nikon (gratuit).
*Accesorii furnizate **Produse care nu aparţin de Nikon

19

Specificaţii aparat foto digital SLR Nikon D7200
Tip de aparat foto
Montură obiectiv
Unghi de câmp efectiv
Pixeli efectivi
Senzor de imagine
Număr total pixeli
Sistem de reducere a
prafului
Dimensiune imagine
(pixeli)

Format de fişier

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

Tip obturator
Timp de expunere
Timp sincronizare bliţ

Aparat foto digital reflex cu vizare prin obiectiv
Montură F Nikon (cu cuplare AF şi contacte AF)
Format DX Nikon; distanţa focală în format 35 mm [135]
echivalentă cu aprox. 1,5× distanţa focală a obiectivelor cu
unghi de câmp pentru format FX
24,2 milioane
Senzor CMOS 23,5 × 15,6 mm
24,72 milioane
Curăţarea senzorului de imagine, date de referinţă pentru
eliminarea prafului de pe imagine (necesită software-ul
Capture NX-D)
• Zonă de imagine DX (24×16): 6000 × 4000 [L], 4496 × 3000
[M], 2992 × 2000 [S] • Zonă de imagine 1.3× (18×12): 4800 ×
3200 [L], 3600 × 2400 [M], 2400 × 1600 [S] • Fotografii cu
zonă de imagine DX (24×16) realizate cu selectorul pentru
vizualizare în timp real rotit la 1 în vizualizare în timp real:
6000 × 3368 [L], 4496 × 2528 [M], 2992 × 1680 [S] • Fotografii cu zonă de imagine 1,3× (18×12) realizate cu selectorul
pentru vizualizare în timp real rotit la 1 în vizualizare în timp
real: 4800 × 2696 [L], 3600 × 2024 [M], 2400 × 1344 [S]
• NEF (RAW): 12 sau 14 biţi, comprimat fără pierderi sau
comprimat • JPEG: JPEG de bază compatibil cu compresie
fină (aprox. 1:4), normală (aprox. 1:8) sau de bază (aprox. 1:16)
(Prioritate dimensiune); opţiune disponibilă de compresie
la calitate optimă • NEF (RAW)+JPEG: o singură fotografie
înregistrată atât în format NEF (RAW), cât şi 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 SD (Secure Digital) şi carduri SDHC şi
SDXC compatibile UHS-I
Fanta 2 poate fi utilizată în cazul depăşirii spaţiului de stocare,
pentru copii de rezervă sau pentru stocarea separată a copiilor
create utilizând funcţia NEF+JPEG; imaginile pot fi copiate de
pe un card pe celălalt
DCF 2.0, DPOF, 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. 97% orizontal
şi 97% vertical
Aprox. 0,94× (50 mm f/1.4 cu obiectivul la infinit, -1 m-1)
19,5 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 (alte moduri)
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 punctul central de focalizare
cu obiective care au o diafragmă maximă de f/8 sau mai luminoasă)

Obturator controlat electronic cu cursă verticală în plan focal
1/8000 până la 30 s în trepte de 1/3 sau 1/2 EV, bulb, durată, X250
X=1/250 s; se sincronizează cu obturatorul la 1/320 s sau întrun timp mai lung (raza bliţului scade la timpi de sincronizare
cuprinşi între 1/250 şi 1/320 s)

Moduri declanşare
Viteză aproximativă
avansare cadre

S (cadru unic), Cl (continuu cu viteză redusă), Ch (continuu cu
viteză ridicată), Q (declanşare silenţioasă), E (autodeclanşator),
Mup (oglindă sus)
• Imagini JPEG şi NEF (RAW) de 12 biţi înregistrate cu zonă de
imagine DX (24×16): Cl 1 până la 6 fps, Ch 6 fps • Imagini JPEG
şi NEF (RAW) de 12 biţi înregistrate cu zonă de imagine 1,3×
(18×12): Cl 1 până la 6 fps, Ch 7 fps • Imagini NEF (RAW) de
14 biţi înregistrate cu zonă de imagine DX (24×16): Cl 1 până la
5 fps, Ch 5 fps • Imagini NEF (RAW) de 14 biţi înregistrate cu
zonă de imagine 1,3× (18×12): Cl 1 până la 6 fps, Ch 6 fps
Cadenţa de cadre maximă la vizualizare în timp real este de 3,7 fps

Autodeclanşator
Moduri cu control prin
telecomandă (ML-L3)
Măsurare expunere
Metodă de măsurare

2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 până la 9 expuneri la intervale de 0,5, 1, 2 sau 3 s
Telecomandă cu întârziere, telecomandă cu răspuns rapid,
oglindă sus la distanţă
Măsurare expunere TTL utilizând un senzor RGB cu 2016 pixeli
• Matricială: măsurare matricială culoare 3D II (obiective de tip
G, E şi D); măsurare matricială culoare II (alte obiective CPU);
măsurarea matricială a culorii este disponibilă cu obiective nonCPU dacă utilizatorul furnizează date despre obiectiv
• Central-evaluativă: pondere de aprox. 75% acordată cercului
de 8 mm din centrul cadrului; diametrul cercului poate fi
modificat la 6, 10 ori 13 mm sau evaluarea poate fi realizată
în funcţie de media întregului cadru (obiectivele non-CPU
utilizează un cerc de 8 mm)
• Spot: măsoară un cerc cu diametrul de aproximativ 3,5 mm
(aproximativ 2,5% din cadru) centrat pe punctul de focalizare
selectat (pe punctul de focalizare central când se utilizează un
obiectiv non-CPU)
Interval măsurare (ISO 100,• Măsurare matricială sau central-evaluativă: 0 până la 20 EV
obiectiv f/1.4, 20 °C/68 °F) • Măsurare spot: 2 până la 20 EV
Cuplare exponometru
CPU şi AI combinat
Moduri expunere
Moduri automate (i automat; j automat [fără bliţ]); moduri
scenă (k portret; l peisaj; p copil; m sport; n close up;
o portret de noapte; r peisaj de noapte; s petrecere/interior;
t plajă/zăpadă; u apus; v amurg/zori; w portret animal de
casă; x lumânări; y flori; z culori de toamnă; 0 mâncare);
moduri efecte speciale (% vedere nocturnă; g schiţă color;
i efect de miniaturizare; u culoare selectivă; 1 siluetă;
2 cheie înaltă; 3 cheie joasă); mod automat program cu
program flexibil (P); mod automat prioritate de timp (S);
mod automat prioritate de diafragmă (A); manual (M);
U1 (setări utilizator 1); U2 (setări utilizator 2)
Compensare expunere Se poate regla de la -5 până la +5 EV în incremente de 1/3 sau
1/2 EV, în modurile P, S, A, M, SCENĂ şi %
Blocare expunere
Luminozitate blocată la valoarea detectată cu A (butonul AE-L/
AF-L)
ISO 100 până la 25600 în trepte de 1/3 sau 1/2 EV; în modurile
Sensibilitate ISO
P, S, A şi M, se poate seta şi la aprox. 1 sau 2 EV (echivalent
(index de expunere
ISO 102400; doar monocrom) peste ISO 25600; funcţie
recomandat)
disponibilă de control automat al sensibilităţii ISO
D-Lighting activ
Automat, extra ridicat, ridicat, normal, redus, dezactivat
Focalizare automată
Modul de senzor Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II cu
focalizare automată, detecţie fază TTL, reglare fină, 51 puncte
de focalizare (inclusiv 15 senzori de tip cruce; diafragmă f/8
compatibilă cu un senzor) şi dispozitiv iluminare asistenţă AF
(interval de aprox. 0,5 până la 3 m/1 ft 8 inci până la 9 ft 10 inci)
Interval detecţie AF
-3 până la +19 EV (ISO 100, 20°C/68°F)
Servo obiectiv
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo
continuă (AF-C); selectare automată AF-S/AF-C (AF-A);
urmărire focalizare predictivă activată automat în funcţie de
starea subiectului; • Focalizare manuală (M): se poate utiliza
telemetrul electronic
Punct focalizare
Se poate selecta din 51 sau 11 puncte de focalizare
Moduri zonă AF
Punct unic AF; zonă dinamică AF cu 9, 21 sau 51 de puncte,
urmărire 3D, zonă AF automată

Blocare focalizare

Focalizarea poate fi blocată prin apăsarea până la jumătate
a butonului de declanşare (AF servo unică) sau apăsând A
(butonul AE-L/AF-L)
Bliţ încorporat
i, k, p, n, o, s, w, g : bliţ automat cu ridicare automată
P, S, A, M, 0 : ridicare manuală prin apăsarea butonului
Număr de ghid
Approx. 12/39, 12/39 cu bliţ manual (m/ft, ISO 100, 20°C/68°F)
Control bliţ
TTL: control bliţ i-TTL utilizând senzorul RGB de 2016 pixeli,
disponibil cu bliţ încorporat; bliţ de umplere compensat i-TTL pentru
SLR digital utilizat cu măsurare matricială sau central-evaluativă, bliţ
de umplere standard i-TTL pentru SLR digital cu măsurare spot
Moduri bliţ
Automat, automat cu reducere ochi roşii, sincronizare lentă
automată, sincronizare lentă automată cu reducere ochi
roşii, bliţ de umplere, reducere ochi roşii, sincronizare lentă,
sincronizare lentă cu reducere ochi roşii, perdea posterioară cu
sincronizare lentă, sincronizare perdea posterioară, dezactivat;
este acceptată sincronizarea rapidă FP automată
Compensare bliţ
-3 până la +1 EV în incremente de 1/3 sau 1/2 EV
Indicator bliţ pregătit
Se aprinde atunci când bliţul încorporat sau unitatea de bliţ
opţională sunt încărcate complet; clipeşte după ce 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
Compatibil Nikon CLS; opţiune disponibilă pentru mod bliţ
iluminare Nikon (CLS)
principal de comandă
Mufă sincronizare
Adaptor terminal de sincronizare AS-15 (disponibil separat)
Balans de alb
Automat (2 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
C (fotografiere cu vizualizare în timp real),
în timp real
1 (înregistrare filme cu vizualizare în timp real)
Servo obiectiv la
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo
vizualizare în timp real permanentă (AF-F) • 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 sau central-evaluativă
Dimensiune cadru
• 1920 × 1080; 60p (progresiv), 50p, 30p, 25p, 24p
(pixeli) şi cadenţă cadre • 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; opţiunile
acceptă atât H calitate ridicată, cât şi calitate normală a
imaginii 1920 × 1080; cadenţele de cadre 60p şi 50p sunt
disponibile numai când se selectează zona de imagine
1,3 x (18 x 12) în meniul de filmare
Format de fişier
MOV
Compresie video
Codificare video avansată H.264/MPEG-4
Format înregistrare audio PCM liniar
Dispozitiv înregistrare
Microfon încorporat sau microfon stereo extern; sensibilitatea
audio
poate fi reglată
Lungime maximă
29 min. 59 s (10 sau 20 min. în funcţie de dimensiunea/
cadenţa cadrelor şi de setările de calitate a filmului)
Alte opţiuni pentru filme Marcare indexuri, fotografiere trecere timp
Monitor
Monitor TFT de 8 cm/3,2 inci, aprox. 1.229.000 puncte (VGA;
640 × 480 × 4 = 1.228.800 puncte), cu unghi de vizualizare de
aprox. 170°, acoperire a cadrului de aprox. 100 % şi funcţie de
reglare a luminozităţii
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ATENŢIE!

Redare

Redare cadru întreg şi miniatură (4, 9 sau 72 de imagini sau
calendar) cu zoom redare, redare film, prezentare diapozitive
de fotografii şi/sau filme, afişare histogramă, zone luminoase,
informaţii fotografie, afişare date de locaţie şi rotire automată
a imaginii
USB
USB de mare viteză; se recomandă conectarea la portul USB
încorporat
Ieşire HDMI
Conector HDMI tip C
Terminal pentru accesorii Telecomenzi fără fir: WR-1 şi WR-R10, telecomandă prin
cablu: MC-DC2, dispozitiv GPS: GP-1/GP-1A (toate disponibile
separat)
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)
Standarde de
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
comunicaţii fără fir
Frecvenţă de operare
De la 2412 până la 2462 MHz (canalele de la 1 la 11)
Interval (rază de acţiune) Aprox. 30 m/98 ft (se presupune că nu există interferenţe;
intervalul poate varia în funcţie de intensitatea semnalului şi
de prezenţa sau absenţa obstacolelor)
Viteză date
54 Mbps; viteze de date logice maxime conform standardului
IEEE; vitezele reale pot diferi
Autentificare
Sistem deschis, WPA2-PSK
Configurare reţea fără fir Acceptă WPS
Protocoale de acces
Infrastructură
NFC - Operare
Card NFC Forum tip 3
Limbi disponibile
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
Set de baterii
Grip opţional MB-D15 cu un acumulator Li-ion EN-EL15 sau
şase baterii R6/AA alcaline, NiMH sau cu litiu
Adaptor la reţeaua
Adaptor la reţeaua electrică EH-5b; necesită conector de
electrică
alimentare EP-5B (disponibil separat)
Montură trepied
1/4 inci (ISO 1222)
Dimensiuni (L × l × h) Aprox. 135,5 × 106,5 × 76 mm/5,4 × 4,2 × 3 inci
Greutate
Aprox. 765 g/1 lb 11 oz cu acumulator şi card de memorie,
dar fără capac corp; aprox. 675 g/1 lb 7,9 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,
Accesorii furnizate
cablu USB UC-E17, curea aparat foto AN-DC1 BK, capac corp
(pot varia în funcţie
BF-1B, capac ocular DK-5, vizor din cauciuc DK-23
de ţară sau de zonă)
• Logourile SD, SDHC şi SDXC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC.
• PictBridge este o marcă comercială.
• HDMI, logoul HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing, LLC.
• Android este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Google Inc.
• Wi-Fi® şi logoul Wi-Fi sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale 
Wi-Fi Alliance®.
• N-Mark este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a NFC Forum,
Inc. în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
• IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco Systems,
Inc. în Statele Unite şi/sau în alte ţări şi este utilizată sub licenţă.
• Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc.
• Alte nume de produse şi de mărci sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale respectivelor companii.
• Imaginile din vizoare, de pe ecranele LCD şi de pe monitoare prezentate în acest
material sunt simulate.
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PENTRU A ASIGURA UTILIZAREA CORECTĂ, CITIŢI ATENT MANUALUL ȊNAINTE DE FOLOSIREA
ECHIPAMENTULUI. ANUMITE DOCUMENTAŢII SUNT FURNIZATE DOAR PE CD-ROM.

Vizitaţi site-ul web Nikon Europa la: www.europe-nikon.com
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