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Ακολουθήστε τη διαίσθησή σας και αποτυπώστε κάθε έμπνευση με την ευέλικτη
φωτογραφική μηχανή mirrorless Z 6 και τους φακούς NIKKOR Z. Φέρτε τις ιδέες σας στο
προσκήνιο με την πιο ευρεία υποδοχή φακού πλήρους κάδρου στον κόσμο 1, τον γρήγορο
αισθητήρα πλήρους κάδρου και τεράστιες ταχύτητες ριπής. Ξεχωρίστε χάρη στις εξαιρετικά
ευκρινείς φωτογραφίες πλήρους κάδρου και τα μαγευτικά video 4K που τραβάτε.

ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΑ
ΑΞΕΣΟΥΆΡ

Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Ε Σ
Ταξιδέψτε στο φως
Η υπερευρυγώνια μοντούρα σειράς Z της Nikon και οι φακοί NIKKOR Z συνεργάζονται για να αποτυπώνουν
φωτογραφίες και video 4K πλήρους κάδρου με περισσότερες λεπτομέρειες, περισσότερο βάθος και
περισσότερα χρώματα.
Έμπνευση είναι αυτό που ορίζετε εσείς
Μπείτε στην καρδιά της δράσης με τεράστιες ταχύτητες ριπής12 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps).
Αποκαλύψτε τις λεπτομέρειες με τον γρήγορο αισθητήρα πλήρους κάδρου 24,5 MP που περιλαμβάνει AF
με ανίχνευση φάσης εστιακού επιπέδου. Διατηρήστε την ευκρίνεια με εξαιρετικά ευρεία κάλυψη αυτόματης
εστίασης (AF) στο 90% του κάδρου.

ΦΛ Α Σ S P E E D L I G H T S B - 5 0 0 0
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Από αστικά τοπία τις μεταμεσονύκτιες ώρες έως πορτραίτα με χαμηλό φωτισμό
Το μεγάλο εύρος ISO 100–51200 και η αυτόματη εστίαση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού που φτάνει έως και
τα -4 EV σάς χαρίζουν την ελευθερία να αποτυπώνετε λεπτομέρειες στο σκοτάδι.
Υψηλή ανάλυση
Καταγράψτε βίντεο 4K/UHD πλήρους κάδρου στα 30p. Η υπερδειγματοληψία από τα 6K δίνει τη δυνατότητα
για πραγματικά πανέμορφα πλάνα 4K. Ο γρήγορος επεξεργαστής EXPEED 6 εξασφαλίζει υπέροχα καθαρά
αρχεία.
Δημιουργήστε άφοβα
Το σύστημα οπτικής Απόσβεσης Κραδασμών πέντε αξόνων εντός της φωτογραφικής μηχανής σάς επιτρέπει να
τραβάτε καθαρότερες φωτογραφίες καθώς σουρουπώνει ή πλάνα video που δεν εμφανίζουν τα αποτελέσματα
από το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής.
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Αν μπορείτε να το δείτε – μπορείτε να το αποτυπώσετε
Το εξαιρετικής ευκρίνειας ηλεκτρονικό σκόπευτρο 3.686k-dot OLED χειρίζεται ομαλά την κίνηση. Οι
προστατευτικές επιστρώσεις αποτρέπουν τον περιορισμό της οπτικής γωνίας σας από αντανακλάσεις και
βρομιές.
Κατασκευασμένη για να αντέχει
Το ανθεκτικό και ταυτόχρονα ελαφρύ σώμα από κράμα μαγνησίου και η εκτενής στεγανοποίηση για προστασία
από καιρικά φαινόμενα, αποτελούν το εισιτήριο αυτής της φωτογραφικής μηχανής για κάθε περιβάλλον.
Ένας προσαρμογέας. Ατελείωτη έμπνευση.
Ο προσαρμογέας μοντούρας FTZ σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τους φακούς NIKKOR με μοντούρα F χωρίς
απώλεια στην ποιότητα της εικόνας. .
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Τύπος

Φωτογραφική μηχανή mirrorless

Υποδοχή φακού

Μοντούρα Ζ της Nikon

Πραγματική γωνία προβολής

FX (πλήρες κάδρο)

Αισθητήρας εικόνας

CMOS, 35,9 mm x 23,9 mm

Συνολικά pixel

25,28 εκατομμύρια

Ωφέλιμα pixel

24,5 εκατομμύρια

Υποδοχή κάρτας

1 κάρτα XQD

Σκόπευτρο

1,27 cm περ. 3690 k-dot (Quad VGA) OLED με ισορροπία χρώματος και αυτόματο και χειροκίνητο έλεγχο φωτεινότητας
11 επιπέδων

Κάλυψη κάδρου

Περίπου 100% οριζόντια και 100% κατακόρυφα

Συμβατοί φακοί

Φακοί NIKKOR με μοντούρα Z. Φακοί NIKKOR με μοντούρα F με προσαρμογέα μοντούρας. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί.

Τύπος κλείστρου

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μηχανικό κλείστρο κατακόρυφου εστιακού επιπέδου, ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας,
ηλεκτρονικό κλείστρο.

Ταχύτητα κλείστρου

1/8000 έως 30 δευτ., σε βήματα του 1/3 ή 1/2 EV, bulb, χρόνος, X200

Ταχύτητα προώθησης καρέ

Έως 12 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps). Συνεχείς λήψεις χαμηλής ταχύτητας: 1 έως 5 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps). Συνεχείς
(14 bit NEF/RAW: 9 fps)

Ευαισθησία ISO

ISO 100 έως 51200 σε βήματα 1/3 ή 1/2 EV. Μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σε περίπου 0,3, 0,5, 0,7 ή 1 EV (ισοδύναμο ISO 50)
κάτω του ISO 100 ή σε περίπου 0,3, 0,5, 0,7, 1 ή 2 EV (ισοδύναμο ISO 204800) άνω του ISO 51200, διατίθεται αυτόματος
έλεγχος ευαισθησίας ISO

Αυτόματη εστίαση

273 σημεία (ανίχνευση φάσης, σε AF μονού σημείου) / 90% κάλυψη κατακόρυφα και οριζόντια.

Εύρος ανίχνευσης

-1 έως +19 EV (-4 έως +19 EV με AF σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού)

Απόσβεση κραδασμών Φωτογραφική μηχανή

Μετατόπιση αισθητήρα εικόνας 5 αξόνων

Απόσβεση κραδασμών - Φακός

Μετατόπιση φακού (διαθέσιμη με φακούς VR)

Έλεγχος φλας

TTL: έλεγχος φλας i-TTL, ο εξισορροπημένος συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL χρησιμοποιείται με μέτρηση matrix,
κεντροβαρή μέτρηση και μέτρηση σταθμισμένη στα φωτεινά σημεία, συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL με σημειακή
μέτρηση

Video - Μέγεθος καρέ (pixel)

3.840 x 2.160 (4K UHD), 30p (προοδευτικό), 25p, 24p. 1.920 x 1.080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p.

και ταχύτητα καρέ

1.920×1.080 (αργή κίνηση); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5.

Video - Μορφή αρχείων

MOV, MP4

Video - Άλλες επιλογές

Τime-lapse video, ηλεκτρονική απόσβεση κραδασμών, time codes, έξοδος αρχείου καταγραφής video (N-Log)

Οθόνη

8 cm (3.2 in.) διαγώνια. Ανακλινόμενη οθόνη TFT LCD με ευαισθησία αφής, με οπτική γωνία 170°, κάλυψη κάδρου περίπου 100%,
έλεγχο ισορροπίας χρώματος και χειροκίνητο έλεγχο φωτεινότητας 11 επιπέδων. Περίπου 2100 k-dot.

Μπαταρία

Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15b. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης μπαταρία EN-EL15a/EN-EL15,
αλλά σημειώστε ότι θα μπορούν να ληφθούν λιγότερες φωτογραφίες με μία φόρτιση και ότι ο μετασχηματιστής φόρτισης
μπαταρίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη φόρτιση μπαταριών EN-EL15b

Διαστάσεις (Π x Y x Β)

Περίπου 134 x 100,5 x 67,5 mm

Βάρος

Περίπου 675 g με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης αλλά χωρίς καπάκι σώματος, περίπου 585 g (μόνο το σώμα της
φωτογραφικής μηχανής)
Καπάκι σώματος BF-N1, ελαστικό προσοφθάλμιο DK-29 (διατίθεται συνδεδεμένο με τη φωτογραφική μηχανή),
επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου με κάλυμμα ακροδεκτών EN-EL15b, φορτιστής μπαταρίας MH-25a (διατίθεται
είτε με μετασχηματιστή ρεύματος τοίχου ή με καλώδιο ρεύματος τύπου και σχήματος που ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα ή την
περιοχή πώλησης), λουρί AN-DC19, κλιπ καλωδίου HDMI/USB, καλώδιο USB UC-E24, κάλυμμα πεδίλου εξαρτημάτων BS-1.
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Παρεχόμενα εξαρτήματα

Η Nikon δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα που περιλαμβάνονται σε αυτό το φυλλάδιο.
Η εμφάνιση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

λήψεις υψηλής ταχύτητας: 5,5 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps). Συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας (παρατεταμένη): 12 fps

24 , 5 M P — 10 0 – 5120 0 I S O — 12 F P S — V I D EO 4 K — 5 G H Z W I - F I ®

