T U T KU N U Z U K E Ş F E D İ N

series
#CreateYourLight
CAPTURE TOMORROW
globe

www.nikon.com.tr

@turkiye.nikon

@nikon_turkiye

youtube

youtube.com/NikonTürkiyeTv/

Tüm Nikon ticari markaları, Nikon Corporation'ın ticari markalarıdır. Nikon, yazım hatalarından sorumlu degildir.

Nikon Europe B.V. Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, Netherlands www.europe-nikon.com
Karfo Karacasulu Dıs Tic. A.S. Hocapaşa Mah. Ebusuud Cad. No: 41 Sirkeci - Istanbul, Türkiye www.nikon.com.tr

2020 Nikon Corporation. Tüm hakları saklıdır.

Tr

Nikon Z serisi objektif yuvası
sistemi, fotoğrafçılık alanında yeni
olanaklar sunmak için tasarlandı
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Z serisi objektif yuvası sistemi, aynasız fotoğraf makinesi sisteminden daha fazlası demektir. Nikon'un,

Z5

s. 24

fotoğraflarda ve videolarda üstün görüntü kalitesine yönelik sürekli artan talebe, optik üretiminde bir asrı aşkın

Z 50

s. 25

Z Serisi Film Setleri

s. 26 - s. 27

NIKKOR Z Serisi Objektifler

s. 28 - s. 38

deneyimine dayanan cevabı niteliğindedir.
Yeni Z serisi objektif yuvası, objektiflerin optik tasarımına muazzam bir esneklik getiriyor. Sonuç olarak NIKKOR Z
serisi objektifler, görüntülerinizde benzeri görülmemiş bir çözünürlük ve derinlik seviyesi sağlayabiliyor.
Bu sistem, Nikon'un aynasız fotoğraf makinesi sistemi dünyasına yönelik taahhüdünü genişletiyor. Çığır açan
optikler etrafında kurgulanan bu sistem; görüntü kalitesi, inovasyon ve güvenilirlik konusunda sürekli gelişen bir
yola yatırım yaparak yaratıcılığınızı her daim canlı bir şekilde ortaya koymanıza yardımcı oluyor.
Yeni Nikon Z serisi objektif yuvası sistemi ile tanışın.

Teleobjektif Dönüştürücüler ve FTZ Adaptörü s. 39
NIKKOR Z serisinin genişlemesi

s. 40

Set bilgileri

s. 41

Tam Sistem Entegrasyonu

s. 42 - s. 43

Teknik Özellikler

s. 44 - s. 47

#CreateYourLight
Z Serisinin kabiliyetlerini keşfedin ve yetenekli fotoğrafçı topluluğumuzun objektifinden
bakın. Z Serisi seti ile onların ilk deneyimlerini takip edin, yerinde çekimler hakkında bilgi
edinin ve ilk elden edindiğiniz bilgileri çekimlerinize aktarın. Bilgi merkezimize göz atın:
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SERİSİ

MÜKEMMELİYETÇİLER
Görüntülerinizi benzeri görülmemiş bir gerçeklikte
oluşturun.

YENİ

Çarpıcı arka arkaya çekim hızları, harika düşük ışık performansı.
Kompakt bir gövdede 45,7 etkin megapiksel özelliğine sahip
olan Z 7 serisi, NIKKOR Z serisi objektiflerin sunduğu benzeri
görülmemiş optik performanstan tam olarak yararlanır ve hem
durağan fotoğraflarda hem de videolarda köşeden köşeye
etkileyici ayrıntılar sunar.
Z 7 II; üstün konu çekimi, yüksek çözünürlük ve sağlam
güvenilirlik gibi özelliklerle öne çıkan ödüllü Z 7'nin daha da
geliştirilmiş bir versiyonudur.

FX biçimi, 45,7 MP

FX biçimi, 45,7 MP

64–25600 ISO,
gelişmiş düşük ışık ISO performansı

64–25600 ISO

4K/60 p film

4K/30 p film

Arka arkaya çekim başına 10 fps,
113 JPEG/77 RAW resim

Arka arkaya çekim başına 9 fps,
25 JPEG/23 RAW resim

493 netleme noktası, gelişmiş konu
izleme

493 netleme noktası

Çift EXPEED 6 işlemci

EXPEED 6 işlemci

UHS-II SD ve XQD veya CFexpress
için çift kart yuvası

Tek XQD kart yuvası

Daha uzun pil ömrü

Bkz. s. 20 - 21

SERİSİ
YENİ

HER YÖNÜYLE MÜKEMMEL
Çarpıcı arka arkaya çekim hızları, harika düşük ışık
performansı.
Kompakt bir gövdeyle tasarlanan, ancak üstün yüksek
hassasiyetli performans ve olağanüstü video özellikleri sunan
Z 6 serisi, çok çeşitli çekim senaryolarında öne çıkar.
Z 6'nın başarısından hareketle geliştirilen Z 6 II, profesyonel
seviyede sinematik videolar üretme kabiliyeti ve önemli anları
yakalarken güçlü performans sunar.

FX biçimi, 24,5 MP

FX biçimi, 24,5 MP

100–51200 ISO,
gelişmiş düşük ışık ISO performansı

100–51200 ISO

4K/60 p* film

4K/30 p film

Arka arkaya çekim başına 14 fps,
200 JPEG/124 RAW resim

Arka arkaya çekim başına 12 fps,
44 JPEG/35 RAW resim

273 netleme noktası,
gelişmiş konu izleme

273 netleme noktası

Çift EXPEED 6 işlemci

EXPEED 6 işlemci

UHS-II SD ve XQD veya CFexpress
için çift kart yuvası

Tek XQD kart yuvası

Daha uzun pil ömrü

Bkz. s. 22 - 23

KATALİZÖR
FX biçimi

Tam çerçeve fotoğrafçılığın büyülü dünyasına hoş
geldiniz.

24,3 MP

Sağlam, hafif ve taşıması kolay olan Z 5, kompakt tam çerçeve
objektiflerin geniş dünyasıyla uyumlu yapısıyla size yepyeni ve
çok çeşitli olanaklar sunar.

100–51200 ISO
4K film
4,5 fps
273 netleme noktası

Bkz. s. 24

ÖZGÜR RUHLU
Hızlı, güçlü ve kullanımı kolaydır. Sizin gibi mükemmel.
Boyut olarak küçük ama görüntü kalitesinde büyük olan Z 50,
tıpkı hayal ettiğiniz gibi çarpıcı görüntüler oluşturmanın yeni
zevkini keşfetmenize yardımcı olur.

DX biçimi
20,9 MP
100–51200 ISO
4K film
11 fps
209 netleme noktası

4

Bkz. s. 25

* Şubat 2021'den itibaren donanım yazılımı
güncellemesi ile sunulacaktır.
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MARIE BÄRSCH

instagram @marieb.photography
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"Nikon Z 7 II, hem kişisel
çalışmalarım hem de
profesyonel günlük
çekimlerimde
güvenebileceğim bir
fotoğraf makinesi."

Z serisinin ürünlerinin mükemmel ergonomisinden her zaman etkilenmişimdir. Z 7II ile çekim yaparken
özellikle dikkatimi çeken şey tasarımdı. Yeni pil paketi, fotoğraf makinesini sağlam ve sabit tutmaya yardımcı
oluyor. Her düğme olması gerektiği yerde ve fotoğraf makinesi ellerime harika bir his veriyor. Her şeyi
bulmayı kolaylaştıran menü sistemi ile kullanımı çok basit. Benim için bir fotoğraf makinesinin işimi
engellemeden bana yardımcı olan bir araç olması gerekiyor ve Z 7II, bu kadar keskin ve derin resimler
çekerken işte tam olarak bunu başarıyor. Her zaman isabetli olan AF performansına da güvenebilirim.
Nikon Z 7II, hem kişisel çalışmalarım hem de profesyonel günlük çekimlerimde güvenebileceğim bir fotoğraf
makinesi.
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@mervemataraci

"The Bell Jar adlı
projemi Nikon Z 7 ile
İstanbul’un en kalabalık
bölgelerinden birinde
rahatlıkla çekebilmenin
keyfini yaşadım."

The Bell Jar adlı projemi Nikon Z 7 ile İstanbul’un en kalabalık bölgelerinden birinde rahatlıkla çekebilmenin
keyfini yaşadım. İnsanların arasında neredeyse vizöre hiç ihtiyaç duymadan çalışabilirken Z 7’nin dokunmatik
ekranı ve netleme kabiliyeti sayesinde modelimin her anını yakalama fırsatı bulabildim. Z 7’nin geniş dinamik
aralığı, günün herhangi bir saatinde renkleri tam da istediğim gibi, doğal tonlarıyla kaydedebilirken, düşük
ışık şartlarındaki yüksek ISO performansının sağladığı avantajı kullanabilmek harikaydı.
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FRANCOIS LAMOUREUX

instagram @loeildanslaboite
Not: Videodan alınmış örnek görüntüler.
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"Daha önce çekim
yaparken otomatik
netlemeyi
kullanmadım,ancak video
çekerken göz algılama
özelliğinin verimliliği çok
etkileyici. Artık evlenen çifte
ve kadrajıma konsantre
olabiliyorum.”

Tecrübelerime göre NIKKOR Z serisi objektifler rakipsiz. Özellikle NIKKOR Z 35mm f/1.8 S modelinin
işleme özelliğini seviyorum ve bu objektifi asla yanımdan ayırmıyorum. Tüm diyafram açıklıklarında
olağanüstü olan keskinlik, düğün fotoğrafçılığı için kesinlikle gerekli olan akıcı ve sessiz çekimler
yapmanızı sağlıyor. Z serisi objektiflere eşlik eden Z 6II, mükemmel bir fotoğraf makinesi. İlk olarak,
ProRes RAW ile ilişkili renk oluşturma işlemi gerçekten harika. Fotoğraf makinesinin etkileyici dinamik
aralığı ise düşük ışık koşullarında iyi çalıştığı anlamına geliyor. Ayrıca güvenliği garanti eden çift kart
yuvası, düğün çekimlerinde yaşanabilecek stresi azaltmaya yardımcı oluyor.
Son olarak şunu eklemek istiyorum: Daha önce çekim yaparken otomatik netlemeyi kullanmadım,
ancak video çekerken göz algılama özelliğinin verimliliği çok etkileyici. Artık çekime odaklanma
konusunda endişelenmek yerine evlenen çifte ve kadrajıma konsantre olabiliyorum. Bu fotoğraf
makinesi artık ekipman çantamın önemli bir parçasını oluşturuyor.
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"Hem Z 6’nın gövdesinin
hem de NIKKOR Z
objektiflerin hafifliği
işimde yorulmadan uzun
saatler boyunca
çalışabilmemi sağlıyor."

Çekimlerimde Z 6’yı kullanmaya başladığımdan beri beni ilk etkileyen işimde sağladığı esneklik oldu. Bu
sayede fotoğraf çekimlerimde yaratıcı açıları zorlayabiliyorum. Ayrıca netleme performansı düğün
fotoğrafçılığında çok önemli olan anları kaçırmadan yakalayabiliyorum. Üstelik elektronik vizörü sayesinde
ne çekeceğimi önceden görebiliyorum. Bu da özellikle zamanla yarıştığım durumlarda işimi çok
kolaylaştırıyor. Hem Z 6’nın gövdesinin hem de NIKKOR Z objektiflerin hafifliği ise işimde yorulmadan uzun
saatler boyunca çalışabilmemi sağlıyor.
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"Z bayonetin sağladığı
üstün ışık geçirgenliği
sayesinde her
zamankinden daha canlı
ve parlak renklere
ulaşabiliyorum."

MoodyFoodBaker projem için tamamen doğal ve düşük ışık şartlarında çalıştığım “karanlık” yemek
fotoğraflarımda Z 5’in dahili 5 eksenli titreşim engelleyicisi ve yüksek ISO performansı fotoğraflarımın
görüntü kalitesini yükselten önemli özellikler oldu. Z bayonetin sağladığı üstün ışık geçirgenliği sayesinde
her zamankinden daha canlı ve parlak renklere ulaşabiliyorum.
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"Z 50’nin en sevdiğim
özelliği saniyede 11 kare
fotoğraf çekebilmesi ve
bu sırada doğru otofokus
yapabilmesi."

Nikon Z 50 aynasız fotoğraf makinesi inanılmaz derecede kullanışlı ve pratik. Küçük ve hafif olmasının yanında çok güçlü
ve hızlı. Z 50’nin en sevdiğim özelliği saniyede 11 kare fotoğraf çekebilmesi ve bu sırada doğru otofokus yapabilmesi.
Kuşlar ve yabani hayvanlar her zaman hareket halindeler. Z 50 onların hızına ayak uydurabiliyor. FTZ adaptör sayesinde
tele objektifleri tam performansta kullanabilmek de sağladığı en önemli avantajlardan. 4K video kaydı şaşırtıcı derecede
iyi. Özellikle Youtube videoları gibi kendinizi çektiğiniz durumlarda yüz ve göz AF sistemi mükemmel çalışıyor. Kaydı
başlatın ve Z 50’nin karşısına geçip hikayenizi anlatın. Ben öyle yapıyorum. Videoda her zaman net olan siz olacaksınız.
İster yeni başlıyor olun isterseniz de bir fotoğraf tutkunu, Nikon Z 50 size ayak uyduracaktır.
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Z SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ
Z yuvasıyla genişleyen potansiyel

Fotoğraf makinesi gövdelerine yönelik teknolojiler

Nikon Z serisi objektif yuvası sistemi, fotoğrafçılığın geleceğine odaklanıyor

Optik performansı en üst seviyeye çıkaran görüntü sensörleri

Nikon, görüntüleri yeni bir çağa taşımak için bir asırlık optik bilgi birikimi ile muazzam işleme ve üretim teknolojilerini bu yeni Z serisi objektif
yuvası sisteminde toplamayı başardı. İster durağan görüntülerde, isterse filmlerde olsun, bu yeni sistem; fotoğraf makinesinin önündeki her
şeyi olağanüstü bir gerçekçilikle yakalayarak gerçekte gördüğümüzle aynı türden yüksek çözünürlük ve ton geçişleri sunuyor.

Z serisi fotoğraf makinelerinin görüntü sensörleri, hem objektifin optik performansını hem de
işleme kapasitesini en üst seviyeye çıkarır. Eksiksiz bir görüntüleme sistemi olarak görüntü
işlemcisi ile birlikte işlev görerek kusursuz performansı ortaya çıkarmak için her bir NIKKOR Z
serisi objektifle etkili bir şekilde çalışır.

55 mm'lik iç çapa ve 16 mm'lik kısa bayonet netleme mesafesine sahip büyük objektif yuvası
Z serisi objektif yuvasının etkileyici yeni optik performans boyutunu nasıl ortaya çıkardık? Ulaştığımız en uygun çözüm, 55 mm'lik
objektif yuvası iç çapını 16 mm'lik bir bayonet odak mesafesiyle birleştirmekti. Bu kombinasyon, optik tasarım konusunda harikulade
esneklik sağlayarak Z serisi objektif yuvası sistemine hem bugün hem de ileride fotoğrafçıların talep ve beklentilerinin ötesine geçme
konusunda muazzam bir potansiyel sunuyor. Önceden üretilmesi imkansız olan çok büyük maksimum diyafram açıklığına sahip
objektifin geliştirilmesi de mümkün oldu.

Her bir kareyi doğru şekilde işlemeye olanak tanıyan, yüksek hızlı ve büyük hacimli iletişim
Bu yeni objektif yuvası, bir görüntüleme sistemi olarak ifade kalitesini artırmak için gerekli olan, son derece ayrıntılı bilgilerin yüksek hızlı
ve büyük kapasiteli iletişimiyle uyumlu olacak şekilde geliştirildi. Fotoğraf makinesi gövdesi ile objektif arasındaki çeşitlendirilmiş objektif
verilerinin özenli ve ayrıntılı iletişimi, her kare için en etkili AF ayarlarına ve görüntü işlemeye katkıda bulunarak çok daha fazla
gerçekçilik hissine sahip görüntüler sağlar.

Önemli ölçüde geliştirilmiş film performansı
Z serisi objektif yuvası sistemi ile yakalanan yüksek görüntü kalitesi, film kaydı için de
geçerlidir. Kontrol halkası, azaltılmış çalışma sesi ve etkili netleme-gürültü telafisi gibi akıcı
video ifadesi sağlayan çeşitli özellikler mevcuttur.

Yüksek pikselli görüntü sensörü için ideal, yüksek performanslı sistem
Z serisi modellerinde kullanılan EXPEED 6 görüntü işleme sistemi, kullanıcıların bu seriyi
kullanma deneyimini profesyonel DSLR kullanıcılarının aşina olduğu kullanıma yakınlaştırmak
üzere geliştirilmiştir. Pek çok bilgiyi kullanıcılara daha doğal gelen, hızlı ve doğru bir şekilde
işler.

Çeşitli koşullarda çekime olanak tanıyan sağlamlık
Z serisi, kullanıcılara sistemin düşük ağırlığının sunduğu avantajlardan istifade etmek ve daha
geniş bir senaryo çeşitliliğinde daha yüksek kaliteli görüntüler ortaya çıkarmak için
geleneksel DSLR'larınkiyle aynı yüksek güvenilirliği sunmayı amaçlar. Nikon adı, güvenilirlikle
eş anlamlıdır ve Z serisinin şık dış tasarımında bu nitelik oldukça barizdir.

Doğal bir görünüm sunan, yüksek büyütme kapasiteli ve yüksek
çözünürlüklü elektronik vizör
Nikon, kullanımı son derece rahat bir elektronik vizör (EVF) ortaya çıkarmak üzere zengin
optik teknolojilerinden ve çeşitli ekran teknolojilerinden yararlanmıştır. Yaklaşık 0,8 kat
büyütme özellikli EVF işlevi, kullanıcıların sahneye kendilerini kaptırmalarına olanak tanıyan,
geniş bir görünüm sağlar.

Hem durağan görüntülerde hem de filmlerde etkili yüksek doğruluklu
karma AF
Z serisi, odak düzlemi kademe belirlemeli AF ile kontrast ölçümlü AF'nin bir
kombinasyonundan oluşan bir karma AF sistemine sahiptir. Bu sistemin en büyük
avantajlarından biri, görüntü alanındaki netleme noktalarının sağladığı geniş kapsama
alanıdır. Tek nokta AF kullanıldığında, Z serisi modellerde bu kapsama alanı yaklaşık %90
gibi önemli bir oranda artar.

Doğal portreler için Göz Algılama AF/Hayvan Algılama AF işlevleri
Bu işlevler, hem insan öznelerin hem de evcil hayvanların gözlerini otomatik olarak algılayıp
izleyerek kadrajda kalma endişesi olmadan etkileyici portrelerin çekilmesini sağlar. Ayrıca bu
fotoğraf makinesi, video çekerken gözleri veya yüzleri algılamaya devam eder.
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Nikon'un 45,7 megapiksel etkin çözünürlüklü
ve ilk FX biçimli aynasız fotoğraf makinesi,
NIKKOR Z serisi objektiflerin eşsiz optik
performansından en iyi şekilde yararlanır

Yaratıcılığınızı daha da zenginleştirmek için
mükemmel gücü ve hızı en üst seviyeye
çıkaran, yüksek çözünürlüklü ve FX biçimli
aynasız fotoğraf makinesi

YENİ

•		45,7 etkin megapiksel ve ISO 64-25600

•		Nikon FX biçimli ve arka aydınlatmalı CMOS

(ISO 32-102400 eşdeğerine genişletilebilir)
özellikli Nikon FX biçimli arka aydınlatmalı
CMOS sensörü.

sensörü, 45,7 etkin megapiksel çözünürlüğe ve
odak düzlemi kademe belirlemeli AF piksellere
sahiptir.

•		Çift EXPEED 6 görüntü işleme sistemi, yaklaşık

77 çekime kadar AE/AF izleme özelliği sayesinde*1
yaklaşık 10 fps'de sürekli çekim olanağı sağlar*2.

•		493 noktalı*

3
karma AF sistemi, çerçevenin
%90'ında doğru netleme sağlar.

•		Gelişmiş Göz Algılama AF ve geniş alan AF

seçeneğiyle Hayvan Algılama AF işlevleri, hem
durağan fotoğraflar hem de videolar için
kullanılabilir.

•		EXPEED 6 görüntü işleme sistemi,

ISO 64-25600'lük (ISO 32-102400 eşdeğerine
genişletilebilir) standart hassasiyet aralığını
destekler.

*1 Tek nokta AF kullanılarak yüksek hızlı sürekli çekimde
(genişletilmiş).
*2 Sony CEB-G128 CFexpress kart ile 12 bit sıkıştırılmamış RAW
kullanılırken.
*3 Tek nokta AF ile FX biçiminde.
*4 İsteğe bağlı şarjlı.
*5 CIPA Standartlarına göre. NIKKOR Z 24-70mm f/4 S takılı
ve zoom maksimum telefoto konumuna ayarlı
durumdayken bu değere ulaşılır.

•		493 noktalı* karma AF sistemi, çerçevenin
%90'ında doğru netleme sağlar.

•		Göz Algılama AF işlevi, otomatik olarak insan

gözlerini algılar ve netler (donanım yazılımı sürüm
2.0 ile).

•		Tam çerçeve 4K UHD/60 p video kaydı.
•		12 bit RAW video çıkışı* ve 10 bit HLG/N-Log.
•		Orta seviye keskinleştirme parametresi ve 20 ek

•		Orta seviye keskinleştirme parametresi ve 20 ek
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Creative Picture Control seçeneğine sahip Picture
Control Sistemi.

Creative Picture Control seçeneğine sahip Picture
Control Sistemi.

•		Tam çerçeve 4K UHD/30 p video kaydı.
•		Yaklaşık 3690 k noktalı OLED elektronik vizör.
•		N-Log ile 10 bit HDMI çıkışı.
•		Fotoğraf makinesinde yerleşik titreşim azaltma

•		CFexpress (Tip B)/XQD ve UHS-II SD kartlarını
destekleyen çift hafıza kartı yuvası.

•

		Yaklaşık 3690 k noktalı Quad-VGA elektronik vizör
(EVF).

(VR) mekanizması, 5,0 duraklama daha yüksek
enstantane hızına*2 eşdeğer etki sunar.

•		Fotoğraf makinesinde yerleşik titreşim azaltma

(VR) mekanizması, 5,0 duraklama daha yüksek
enstantane hızına*5 eşdeğer etki sunar.

•		Çekim sırasında USB güç kaynağı desteklenir.
•		MB-N11 dikey çekim pil paketi desteği.
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*1 Tek nokta AF ile FX biçiminde.
*2 CIPA Standartlarına göre. NIKKOR Z 24-70mm f/4 S takılı ve zoom
maksimum telefoto konumuna ayarlı durumdayken bu değere ulaşılır.
*3 Yüksek hızlı sürekli çekim (genişletilmiş) modunda 12 bitlik RAW, JPEG veya
TIFF kullanılırken. AE, ilk çerçeve konumunda sabittir.
*4 Üçüncü taraf yazılım gereklidir.

1

•		Yaklaşık 9 fps'ye kadar yüksek hızlı sürekli çekim* .
•		8K zaman aralıklı film oluşturmayı mümkün kılan
3

aralıklı çekim*4.

genderless NIKKOR Z 85 mm f/1.8 S

© Marie Bärsch

genderless NIKKOR Z 70–200 mm f/2.8 VR S

© Chris McLennan
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Tüm kreatif arzularınız için: Mükemmel
yüksek hassasiyetli performans ve video
özellikleri için çok işlevli FX biçimli aynasız
fotoğraf makinesi

Kendinizi çekiminize rahatça
kaptırmanızı sağlayan çok yönlü
karma aynasız fotoğraf makinesi

YENİ

•		24,5 etkin megapiksel ve ISO 100-51200

(ISO 50-204800 eşdeğerine genişletilebilir)
özellikli Nikon FX biçimli arka aydınlatmalı
CMOS sensörü.

• Nikon FX biçimli ve arka aydınlatmalı CMOS

sensörü, 24,5 etkin megapiksel çözünürlüğe ve
odak düzlemi kademe belirlemeli AF piksellere
sahiptir.

•		Çift EXPEED 6 görüntü işleme sistemi, yaklaşık
124 çekime kadar AE/AF izleme özelliği
sayesinde*1 yaklaşık 14 fps'de sürekli çekim
olanağı sağlar*2.

•		273 noktalı*

karma AF sistemi, çerçevenin
%90'ında doğru netleme sağlar.
3

•		Gelişmiş Göz Algılama ve geniş alan AF

seçeneğiyle Hayvan Algılama AF işlevleri, hem
durağan fotoğraflar hem de videolar için
kullanılabilir.

• EXPEED 6 görüntü işleme sistemi,

*1 Tek nokta AF kullanılarak yüksek hızlı sürekli çekimde
(genişletilmiş).
*2 Sony CEB-G128 CFexpress kart ile 12 bit kayıpsız sıkıştırılmış
RAW (B) kullanılırken.
*3 Tek nokta AF ile FX biçiminde.
*4 Şubat 2021'den itibaren donanım yazılımı güncellemesi ile
sunulacaktır.
*5 İsteğe bağlı şarjlı.
*6 CIPA Standartlarına göre. NIKKOR Z 24-70mm f/4 S takılı
ve zoom maksimum telefoto konumuna ayarlı
durumdayken bu değere ulaşılır.

ISO 100-51200'lük (ISO 50-204800 eşdeğerine
genişletilebilir) standart hassasiyet aralığını
destekler.

•

• Göz Algılama AF işlevi, otomatik olarak insan

4

• Tam piksel değerli tam çerçeve 4K UHD/30 p

5

video kaydı.

•		CFexpress (Tip B)/XQD ve UHS-II SD kartlarını

• N-Log ile 10 bit HDMI çıkışı.
• Orta seviye keskinleştirme parametresi ve 20 ek

•		Yaklaşık 3690 k noktalı Quad-VGA elektronik vizör

• Yaklaşık 12 fps'ye kadar yüksek hızlı sürekli

yerleşik zaman aralıklı film oluşturma özelliği.

Creative Picture Control seçeneğine sahip Picture
Control Sistemi.

destekleyen çift hafıza kartı yuvası.
(EVF).

çekim*2.

•		Fotoğraf makinesinde yerleşik titreşim azaltma

• Yaklaşık 3690 k noktalı Quad-VGA elektronik vizör

(VR) mekanizması, 5,0 duraklama daha yüksek
enstantane hızına*6 eşdeğer etki sunar.

•		Çekim sırasında USB güç kaynağı desteklenir.
•		MB-N11 dikey çekim pil paketi desteği.

*1 Tek nokta AF ile FX biçiminde.
*2 Yüksek hızlı sürekli çekim (genişletilmiş) modunda 12 bitlik RAW, JPEG veya
TIFF kullanılırken. AE, ilk çerçeve konumunda sabittir.
*3 CIPA Standartlarına göre. NIKKOR Z 24-70mm f/4 S takılı ve zoom
maksimum telefoto konumuna ayarlı durumdayken bu değere ulaşılır.

gözlerini algılar ve netler (donanım yazılımı sürüm
2.0 ile).

•		Tam çerçeve 4K UHD/60 p* video kaydı.
•		12 bit RAW video çıkışı* ve 10 bit HLG/N-Log.
•		Aralıklı çekim ile otomatik fotoğraf makinesinde
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273 noktalı*1 karma AF sistemi, çerçevenin
%90'ında doğru netleme sağlar.

(EVF).

• Fotoğraf makinesinde yerleşik titreşim azaltma

(VR) mekanizması, 5,0 duraklama daha yüksek
enstantane hızına*3 eşdeğer etki sunar.

genderless NIKKOR Z 24mm f/1.8 S

© Ronan Mckenzie

genderless

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

© Brandon Woelfel
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Nikon'un kompakt, hafif ama sağlam bir
gövdede bir araya getirilmiş olağanüstü
görüntü oluşturma performansı ve geniş bir
ifade yelpazesine sahip ilk DX biçimli
aynasız fotoğraf makinesi

Z serisi objektif yuvası sisteminin
olağanüstü ifade performansını ve
güvenilirliğini ödün vermeden miras alan
FX biçimli aynasız fotoğraf makinesi

• 24,3 etkin megapiksele sahip Nikon FX biçimli
CMOS sensörü.

•
•

• Nikon DX biçimli CMOS sensörü, 20,9 etkin

EXPEED 6 görüntü işleme sistemi,
ISO 100-51200'lük (ISO 50-102400 eşdeğerine
genişletilebilir) standart hassasiyet aralığını
destekler.

megapiksele ve odak düzlemi kademe belirlemeli
AF piksellere sahiptir.

• EXPEED 6 görüntü işleme sistemi,

ISO 100-51200'lük (film kaydı için ISO 25600'e
kadar) standart hassasiyet aralığını destekler.

273 noktalı*1 karma AF sistemi, çerçevenin
%90'ında doğru netleme sağlar.

• 209 noktalı* karma AF sistemi, yatay konumda
1

• Göz Algılama AF ve Hayvan Algılama AF işlevleri,

yaklaşık %87 ve dikey konumda %85 olmak üzere
çerçevede geniş AF kapsamı sunar.

otomatik olarak insan konuların ve hayvanların
gözlerini algılayıp netler.

• Göz Algılama AF*

işlevi, otomatik olarak insan
gözlerini algılar ve netler.
2

• 4K UHD/30 p video kaydı.
• Aralıklı çekim sırasında zaman aralıklı filmi eş

• 180° eğilebilen ekran, özçekim yapmayı eğlenceli
ve kolay hâle getirir.

zamanlı olarak kaydetme özelliği.

• Özelleştirilebilir efekt seviyesi ayarlarına sahip

• Orta seviye keskinleştirme parametresi ve 20 ek

• Yaklaşık 3690 k noktalı Quad-VGA elektronik vizör

• Tam çerçeve 4K UHD (3840 x 2160)/30 p video,

•

• Yaklaşık 2360 k noktalı elektronik vizör (EVF).
• Yaklaşık 11 fps'ye kadar yüksek hızlı sürekli çekim* .
• Manuel açılır ve yaklaşık 7 metre menzilli dahili

Creative Picture Control seçeneğine sahip Picture
Control Sistemi.

20 Creative Picture Control ayarı.
(EVF).

net ve keskin çekimler sağlar.

Fotoğraf makinesinde yerleşik titreşim azaltma
(VR) mekanizması, 5,0 duraklama daha yüksek
enstantane hızına*2 eşdeğer etki sunar.

3

• Çekim sırasında USB güç kaynağı desteklenir.
• Çift SD kart yuvası.

flaş.

*1 Tek nokta AF ile DX biçiminde.
*2 Durağan görüntüde otomatik alan AF kullanıldığında.
*3 Mekanik deklanşör kullanılırken sürekli yüksek (genişletilmiş) ve NEF (12 bit
RAW) + JPEG biçiminde.

*1 Tek nokta AF ile FX biçiminde.
*2 CIPA Standartlarına göre. NIKKOR Z 24-70mm f/4 S takılı ve zoom
maksimum telefoto konumuna ayarlı durumdayken bu değere ulaşılır.

genderless NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3
24
14

© Mattia Bonavida

genderless NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

© Shawn Corrigan
25
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Vlog Seti

Temel Film Seti
Üretme konusunda daha
özgür olun
İster işinin ehli, isterse bir acemi
olun, Nikon Z 6 Temel Film Seti,
size video içeriklerinizi bir üst
seviyeye taşımak için ihtiyacınız
olan temel araçları sağlar.
Böylesine güçlü ve esnek bir
altyapı ile bir sonraki adımda
nereye gideceğiniz tamamen size
kalmış.

Profesyonel vlog'lar çekin
Z 50 Vlog Seti, harika görüntü ve
seslere sahip videolar oluşturmak
için ihtiyaç duyduğunuz tüm araçları
size sunar. İster vlog oluşturma
becerilerinizi geliştirin, isterse bu işte
yeni olun, bu set daha güzel
hikâyeler anlatmanıza yardımcı
olacak.

• 30 p hızında 4K/UHD çekimler yapabilir ve Full HD
ağır çekim videolar çekebilirsiniz. Karma AF
(otomatik netleme) sistemi; hızlı, hassas, son derece
akıcı ve fısıltı kadar sessiz olduğundan, konunuzun
dikkatini dağıtmak istemediğinizde kullanmak için
idealdir.

• Z 50'nin hafif gövdesini taşıması kolaydır; sağlam bir
magnezyum alaşım üst ve ön yapıya sahiptir.
NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR objektif, geniş
açıdan portre görünümlerine uzanan bir yelpazede
fotoğraf çeker ve geri çekildiğinde ultra düz hâle
gelir.

•

Sizi mükemmel bir şekilde kadraja alan videolar
çekmek için Z 50'nin büyük ve yüksek çözünürlüklü
ekranını katlayabilir veya eğebilirsiniz. Akıllı telefon
tarzı dokunmatik kontroller video çekimini
kolaylaştırdığından, fotoğraf makinenizin sunduğu
çeşitli dahili kreatif efektleri uygulayarak videonuza
kendi yorumunuzu katabilirsiniz.

• Hızlı Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları, bir 4K/UHD klip

çekmenize, klibi fotoğraf makinesinde kırpmanıza,
cep telefonunuza göndermenize ve bir gönderi
yüklemenize olanak tanır. Üstelik bunların hepsini hiç
duraksamadan yapabilirsiniz. Nikon'un SnapBridge
uygulaması, hareket halindeyken video paylaşmayı
kolaylaştırır.

• Pakete dahil olan Manfrotto mini tripodu Z 50'nin
doğrudan fotoğraf makinesi ekranı vlog/selfie
(özçekim) konumundayken takabilirsiniz. Mikrofon
veya ışıklar için ayrı bağlantı yuvası da vardır.

• Vlogunuz için profesyonel seviyede ses yakalamak

için pakette gelen kompakt Rode mikrofonu Nikon Z
50'nize takmanız yeterlidir. Bu yönlü mikrofon, çok az
çevresel gürültüyle veya hiç çevresel gürültü
olmadan yüksek kaliteli ses kaydı yapar. Ayrıca
pakete tüylü cam silme aparatı, Rycote Lyre şok
bağlantısı ve 3,5 mm'lik TRS optik ara bağlantı
kablosu dâhildir.

• Nikon Z 50 ile profesyonel görüntülere sahip vloglar

oluşturmak çok kolay. Fotoğraf makinesinin büyük
sensörü, geniş Z serisi objektif yuvası ve pakete dahil
olan 16-50 mm'lik objektif kombinasyonu,
vloglarınızın olağanüstü keskinlik, derinlik ve renkte
olmasını sağlar.
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• Taşınabilir Manfrotto mini tripodun tek elle kullanımı
kolaydır. Fotoğraf makinesini konumlandırmak için
bir düğmeye basmanız veya tripodun ayaklarını
katlayarak seyyar çekimler için bir tutma yeri
oluşturmanız yeterlidir. Şık İtalyan tasarımı, setinizin
vloglarınız kadar harika görünmesini sağlayacak!

• Nikon Z 6, tam piksel değerinde 6K'dan örneklenmiş
enfes 4K videolar sunar. Her kare hızında ultra
yüksek kaliteli videolar çekebilirsiniz. Fotoğraf
makinesinde yerleşik beş eksenli optik Titreşim
Azaltma (VR) işlevi, inanılmaz kararlı çekimler için
elektronik VR ile birlikte çalışır. Sete dahil olan
Atomos Ninja V ile sorunsuz entegrasyon sağlamak
için Atomos açık protokol desteğine sahiptir.*1

• Fotoğraf makinenize takılan FTZ Objektif Yuvası

Adaptörü ile F serisi objektif yuvasına sahip NIKKOR
objektifleri kullanmakta özgürsünüz. Görüntü
kalitesinde sıfır kayıp. Ayrıca, VR olmayan objektifler
de fotoğraf makinesinde yerleşik VR ile keskinliğin
yeni seviyelerine ulaşacak.

• Z serisi objektif yuvası sistemi, çok çeşitli sinematik

objektifleri kullanmanıza olanak tanır. En sevdiğiniz
prime objektiften kendi sınıfının önerilen zoom
özellikli objektiflerine kadar pek çok objektifi
kullanma özgürlüğüne sahip olursunuz. İhtiyacınız
olan tek şey doğru objektif yuvası adaptörüdür.*2

• Düzenlemeye hazır ProRes ve DNxHR biçimlerinde

esnek izleme ve kayıt avantajından yararlanın. N-log
ile 4K 10 bit görüntüler kaydedin. Dilerseniz
sıkıştırılmamış 8 bit 4K/UHD film dosyalarını eş
zamanlı olarak hafıza kartına ve pakete dahil olan
Atomos'a kaydedin. 12 bit RAW videoyu doğrudan
fotoğraf makinesinden Atomos'a çıkardığınızda video
akışı, ProRes RAW olarak kaydedilir. Derecelendirme
sırasında maksimum esneklik kazanırsınız.

• SmallRig fotoğraf makinesi kafesi ve üstten montajlı

kavrama kolu iki ayrı boyutta montaj deliğine ve Arri
uyumlu genişletme blokları için sabitleme deliklerine
sahiptir. Fotoğraf makinesi kafesi, yerleşik bir
Manfrotto uyumlu hızlı serbest bırakma sistemine
sahip olduğundan, tripodlara veya monopodlara
saniyeler içinde geçiş yapabilirsiniz.

• Atomos Ninja V'yi fotoğraf makinesi kafesine Magic

Arm kelepçesi ile bağlayın. Her türlü açıda tam
kararlılıkla izleme için ikiz bilyeli somunlu kelepçeleri
ayarlayın. Merkezi kelebek somun tüm kolu kilitler ve
serbest bırakır.

• 2 adet 5600 mA/sa pil ve hızlı şarj cihazı,

Atomos'unuzu çalışır hâlde tutar. Ek bir EN-EL15b pil,
Nikon Z 6'nızın bir sonraki çekime daima hazır
olmasını sağlar. Sabit sürücü kızağıyla birlikte bir
güç adaptörü de sete dâhildir.

*1 NINJA, ATOMOS; ATOMOS'un
tescilli ticari markalarıdır.
*2 Adaptörler, üçüncü taraf
tedarikçilerden temin edilebilir.
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N I KKO R Z S E R İ S İ O BJ E KT İ F L E R
NIKKOR Z Serisi Objektif Kategori Haritası
S-Line serisinin en iyi modelleri:
NIKKOR'un çığır açan optik
performans arayışının doruk
noktası
NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

NIKKOR Z 20mm f/1.8 S

NIKKOR Z 50mm f/1.2 S

NIKKOR Z 24mm f/1.8 S

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

S-Line

Optik performansında yeni bir
boyut sunan çok yönlü objektifler
NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

NIKKOR Z 85mm f/1.8 S

Nikon Z serisi objektif yuvası sistemi için özel olarak geliştirilmiştir ve daha büyük bir objektif yuvasına sahiptir
NIKKOR Z serisi objektifler, 55 mm'lik büyük iç çap ve 16 mm'lik kısa bayonet odak mesafesi gibi tümüyle yeni teknik özelliklere
sahip Nikon Z serisi objektif yuvası sistemi ile uyumludur. Bu teknik özellikler, optik tasarımında yeni boyutsal optik performans
arayışına olanak tanıyan daha fazla esneklik sağlar.
NIKKOR Z serisi objektifler görüntü ifade aralığını büyük ölçüde genişletirken, NIKKOR konseptinden birbirini izleyen şekilde miras
alınan geleneksel optik teknolojilerini Nikon'un sürekli gelişen teknolojilerinin dinamizmine entegre ederek belirgin potansiyel ve
olanaklar da sağlar.

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S

NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

Çekim performansını artıran çoklu netleme sistemi

Diğer objektifler

Çoklu AF sürücü ünitelerinin bir arada kullanılması sayesinde netleme gruplarının konumu,
hassas şekilde kontrol edilerek son derece doğru ve yüksek hızlı AF kontrolü sağlanır.
Ayrıca, renk sapmaları etkili şekilde azaltılarak yakın mesafeli çekimler de dahil olmak üzere
tüm çekim aralığı boyunca üstün görüntü performansı sağlanır.

Daha az renk sapması için SR merceği
ARNEO Kaplama olmadan

NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
Yansıyan ışık
Geleneksel çok katmanlı
kaplama
Objektif

Üstün gölgelenme ve parlama azaltma için ARNEO Kaplama
ARNEO Kaplama, objektif yüzeyine dikey olarak rastgele yansıyan ışık için ultra düşük
yansıtma sağlayan bir yansıma önleyici kaplama sistemidir. Nano Kristal Kaplama
sayesinde, ışık kaynağı kadrajın içinde olduğunda bile minimum oranda gölgelenme ve
parlama efekti içeren net ve canlı görüntüler güvenilir şekilde yakalanabilir.

Etkili renk sapması düzeltmesi için geniş çaplı taşlanmış asferik mercek
Daha önce geliştirilmiş düzeltme kabiliyeti ile çeşitli mercek sapmalarını etkili şekilde telafi
etmek için önceleri kalıplanmış camlı asferik merceklerde kullanılması zor olarak düşünülen
yüksek kırılma indeksli cam malzeme kullanılarak eşit şekilde düzgün bir mercek yüzeyi
sağlanır.
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NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3

NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR

NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR

Bu objektifler, görüntünün dış
kenar alanında bile yüksek
çözünürlüklü üstün reprodüksiyon
sunarak ve her türlü konu için
maksimum diyafram açıklığında
objektifin tüm potansiyelinden
yararlanarak daha yüksek
görüntüleme gücü sağlar.

İyi dengelenmiş, yüksek
performanslı objektifler
Bu objektifler; gelişmiş işlevsellik,
küçük boyutlar ve uygun fiyat
arasında ideal dengeyi
tuttururken aynı zamanda S-Line
serisinin temel konseptini de korur.

Yüksek performanslı teleobjektif
dönüştürücüler
Bu teleobjektif dönüştürücüler, ana
objektifin odak uzaklığını sırasıyla
1,4 ve 2,0 kat yükselterek telefoto/
süper telefoto çekiminin keyfini
artırır

Rastgele ışık

Teleobjektif
Dönüştürücüler

Nikon'un orijinal SR (Kısa Dalga Boylu Kırılma) merceği, maviden daha kısa dalga boylarına
sahip ışığı büyük ölçüde kıran özellikleriyle yüksek ve özel dağılımlı bir mercektir. Kısa dalga
boylu ışık kontrol edilerek çeşitli spesifik dalga boylarındaki ışık, daha etkili bir şekilde
toplanarak oldukça hassas renk sapması telafisi sağlanabilir.

Bu objektifler, son derece sığ bir
alan derinliği ile yeniden
oluşturmak da dahil olmak üzere
konuları daha önce hiç
görülmemiş şekillerde betimleme
kabiliyetine sahiptir.

Z TELEOBJEKTİF
DÖNÜŞTÜRÜCÜ TC-1.4×*

Z TELEOBJEKTİF
DÖNÜŞTÜRÜCÜ TC-2.0×*
*NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S ile uyumludur

ARNEO Kaplama
Rastgele ışık

Yeni nesil için optik performans: NIKKOR Z S-Line objektif

Yansıyan ışık

NIKKOR Z objektiflerin S-Line serisi için çok daha yüksek standartlı tasarım ilkeleri benimsenmiştir
ve Nikon'un geçmişten miras köklü standartlarından daha da sıkı kalite kontrol standartları yeniden
belirlenmiştir. "S-Line" ibaresi; yalnızca MTF eğrileri, bokeh özellikleri ve film performansı gibi çeşitli
faktörleri değerlendirmeye yönelik daha zorlu standartları karşılamış objektiflere özeldir.

ARNEO Kaplama
Objektif
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NIKKOR Z 50mm f/1.2 S
Hem durağan fotoğraflarda hem de videolarda S-Line'ın en yüksek
optik performansını sunan hızlı f/1,2 standart prime AF objektif
• f/1,2'lik hızlı maksimum diyafram, mükemmel çözünürlük, akıcı ve güzel
bokeh ile çarpıcı görüntü ifadesi sağlar.
• İdeal objektif yapısı sayesinde minimum sapma ile net, canlı ve yüksek
çözünürlüklü görüntüler yakalanabilir.
• Keskin şekilde netlenmiş odak
düzleminden güzel bir bokeh derecesine
geçiş kabiliyeti, birincil konuya etkili bir
vurgu getirir.
• Nano Kristal Kaplama ve ARNEO
Kaplama, zorlu arkadan aydınlatma
koşulları altında bile net ve keskin
görüntüler sağlar.
• Stepping motorlu çoklu netleme sistemi,
f/1,2 diyaframda bile hızlı ve doğru AF
sağlar.
• En küçük ayrıntılar bile dikkate alındığı için
mükemmel film kayıt performansı elde
edilir.

camera Z 7 © Christian Ammann
camera Z 7 © Kyoko Munakata

NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

NIKKOR Z 20mm f/1.8 S

S-Line serisinin zirvesinde, Z serisi objektif yuvasının tüm potansiyelini açığa çıkaran f/0,95 maksimum diyafram
açıklığına sahip manuel netlemeli objektif

Tüm çekim aralığı boyunca yüksek çözünürlük gücü ile mükemmel
işleme performansı sağlayan, hızlı ve ultra geniş açılı objektif
• Ultra geniş görüş açısına sahip dinamik fotoğraf ifadesinin keyfini yüksek
çözünürlükte çıkarabilirsiniz.

• Maksimum diyafram açıklığından gelen üstün çözünürlük gücü,
çeşitli sapmaların yoğun şekilde telafi edilmesiyle sağlanır.

FX BİÇİMLİ NIKKOR Z SERİSİ OBJEKTİFLER

• Keskin şekilde netlenmiş düzlemden nazikçe dönüşen ideal
bokeh sürekliliği sağlanır.

• Çevredeki küçük ışık kaynaklarının bile noktasal görüntüler olarak aslına
sadık şekilde reprodüksiyonu sağlanır.
• Çoklu netleme sistemi, sapmaları etkili bir
şekilde azaltarak mükemmel görüntüleme
performansı sağlar.

• Son derece hassas ve geniş çaplı bir taşlanmış asferik mercek,
çeşitli mercek sapmalarını etkili bir şekilde telafi eder.

• Nano Kristal Kaplama, gölgelenme ve
parlamayı etkili bir şekilde azaltarak net
görüntüler sağlar.

• Nano Kristal Kaplama ve ARNEO Kaplama, minimum
gölgelenme ve parlama efektleriyle net görüntüler yakalamanızı
sağlar.

• Kullanımı kolay kontrol halkası, rahat
durağan fotoğraf ve film çekimi sağlar.

• Yüksek hassasiyetli netleme halkası ve kontrol halkası ile rahat
çekim işlemi.

• En küçük ayrıntılar bile dikkate alındığı için
harika film kayıt performansı sağlanır.

• Objektif bilgi paneli ve objektif Fn düğmesi.
• Gelişmiş dökülme önleme performansı için flor kaplama.

camera Z 7 © Taylor Gray
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NIKKOR Z 24mm f/1.8 S

NIKKOR Z 50 mm f/1.8 S

Her türlü çekim mesafesinde çerçeve alanının tamamında üstün
çözünürlüklü ayrıntılar oluşturmaya olanak tanıyan büyük maksimum
diyafram açıklığına sahip, geniş açılı prime objektif

50 mm f/1,8 bir objektifin yapabileceklerine dair algıları yeniden
tanımlayan üstün reprodüksiyon özellikli, büyük maksimum diyafram
açıklığına sahip prime objektif

• Görüntü bulanıklığını en aza indirmek için iç mekân ve karanlık sahnelerde
bile daha yüksek enstantane hızları kullanılabilir.

• Yüksek çözünürlük gücü, yumuşak ve güzel bokeh özellikleri, büyük ölçüde
azaltılmış eksenel renk sapması ve üstün noktasal görüntü reprodüksiyonu.

• Çoklu netleme sistemi ile çekim aralığı boyunca mükemmel görüntüleme
performansı sağlanır.

• Nano Kristal Kaplama, arkadan aydınlatmalı koşullarda bile net ve keskin
işleme sağlar.

• Nano Kristal Kaplama, gölgelenme ve
parlamayı etkili bir şekilde azaltarak net
görüntüler sağlar.

• Bir yandan yüksek optik performans,
öte yandan da sessiz AF çekimi
sağlayan güçlü stepping motor (STM).

• Çevredeki küçük ışık kaynaklarının bile
noktasal görüntüler olarak aslına sadık
şekilde reprodüksiyonu

• En küçük ayrıntılar bile dikkate alındığı
için mükemmel film kayıt performansı
elde edilir.

sağlanır.

• Kontrol halkası, mükemmel çalışma
hissiyle rahat çekim olanağı sağlar.

• Kullanımı kolay kontrol halkası, rahat
durağan fotoğraf ve film çekimi
kolaylaştırır.
• En küçük ayrıntılar bile dikkate alındığı
için gerçek film kayıt performansı
sağlanır.

camera Z 7 © Kenta Aminaka

FX BİÇİMLİ NIKKOR Z SERİSİ OBJEKTİFLER

camera Z 7 © Ong Ying Sin

NIKKOR Z 35 mm f/1.8 S

NIKKOR Z 85mm f/1.8 S

Diğer 35 mm f/1,8objektifleri zorlayan üstün görüntü kalitesi sunan, çok
çeşitli durumlarda kullanışlı büyük maksimum diyafram açıklığına sahip
geniş açılı objektif

Konuları doğal bokeh ve odak düzleminde yüksek çözünürlükle vurgulayan
portreler için ideal, büyük maksimum diyafram açıklığına sahip orta telefoto
menzilli prime objektif

• Yüksek çözünürlük gücü, üstün noktasal görüntü reprodüksiyonu, yumuşak
ve doğal bokeh özellikleri ve azaltılmış eksenel renk sapması.

• Konular, doğal olarak bulanık bir arka plan ile etkili bir şekilde
vurgulanabilir.

• Nano Kristal Kaplama, arkadan aydınlatmalı koşullarda bile net ve keskin
işleme sağlar.

• Maksimum diyafram açıklığında bile net ve derin bir renge sahip
mükemmel dairesel bokeh elde edilir.

• Çoklu netleme sistemi, optik
performansın artırılmasına katkıda
bulunur.

• Çoklu netleme sistemi, tüm çekim
aralığında son derece keskin bir odak
düzlemi sağlar.

• Sessiz ve doğru AF kontrolü sağlayan
stepping motor (STM).

• Nano Kristal Kaplama, arkadan
aydınlatmalı koşullarda bile net ve
keskin işleme sağlar.

• En küçük ayrıntılar bile dikkate alındığı
için harikulade film kayıt performansı
sağlanır.

• Kullanımı kolay kontrol halkası, rahat
durağan fotoğraf ve film çekimi
kolaylaştırır.

• Kontrol halkası, mükemmel çalışma
hissiyle rahat çekim olanağı sağlar.

• En küçük ayrıntılar bile dikkate alındığı
için gerçek film kayıt performansı
sağlanır.

camera Z 7 © Ross Harvey
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camera Z 7 © Chloé Lapeyssonnie
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NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S
Yepyeni bir ifade aralığına ulaşan, kompakt, hafif ve ultra geniş açılı f/2,8
zoom özellikli objektif
• Son derece kısa ve hafif gövdesi sayesinde olağanüstü çeviklik sağlanır.
• Maksimum diyafram açıklığında bile yüksek çözünürlükle olağanüstü işleme
performansı.
• f/2,8 diyafram açıklığına sahip sığ alan derinliği, etkileyici bokeh ifadesine
olanak tanır.
• Üç asferik mercek, mükemmel
noktasal görüntü reprodüksiyonu
sağlar.
• Nano Kristal Kaplama ve ARNEO
Kaplama ile arka plan aydınlatması
için mükemmel tolerans.
• Geleneksel vidalı filtreler ve arka jel
filtreler olmak üzere iki filtre türü için
destek sağlar.

Yüksek performanslı f/2,8 zoom özellikli objektif üçlüsü artık tamamlandı.
NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S ve NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S objektife sahip yeni NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S, ultra
geniş açılı 14 mm'den telefoto 200 mm'ye kadar aralığı kapsar. Geleneksel modellerden çok daha üstün işleme özelliği,
çeşitli konu ve sahnelerin her açıdan çarpıcı yüksek kaliteli görüntülerini sağlayarak görüntü oluşturma olanaklarını
genişletir.

• Güzel görüntü ifadesi, video kaydına
da uygulanır.
• Mükemmel dökülme önleme
performansı sunmak için flor kaplama
uygulanmıştır.

camera Z 7 © Adrien Barakat

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S

• Hafif ve kompakt gövde sayesinde üstün optik performans elde edilir.

• Bir SR mercek, bir florit mercek, altı ED mercek ve iki asferik
mercek ile olağanüstü optik performans.

Her türlü çekim sahnesinde yüksek görüntü işleme kalitesi sağlayan, ideal
çok yönlü bir objektif olarak ortaya çıkan büyük maksimum diyafram
açıklığına sahip standart zoom objektif

Olağanüstü işleme performansıyla mükemmel görüntü
ifadesini güçlü bir şekilde destekleyen hızlı telefoto zoom
özellikli objektif

• Çoklu netleme sistemi, tüm çekim aralığında son derece keskin bir odak
düzlemi sağlar.

• Nano Kristal Kaplama ve ARNEO Kaplama, zorlu koşullar
altında bile keskin ve net görüntüler sağlar.

• f/2,8 diyafram açıklığına sahip büyük bokeh efekti ve minimum
renklendirmeli, güzel ve doğal bokeh
özellikleri.

• VR sistemi 5,5 duraklama daha yüksek enstantane hızına
eşdeğer bir etki sunar*.
• Çoklu netleme sistemi, tüm çekim
aralığında son derece keskin bir odak
düzlemi sağlar.

FX BİÇİMLİ NIKKOR Z SERİSİ OBJEKTİFLER

• En küçük ayrıntılar bile dikkate alındığı
için gerçek film kayıt performansı
sağlanır.

• Geniş açılı uçta 0,5 m'lik kısa minimum
netleme mesafesi.

• Nano Kristal Kaplama ve ARNEO
Kaplama, zorlu arkadan aydınlatma
koşulları altında bile keskin ve net
görüntüler sağlar.

• En küçük ayrıntılar bile dikkate alındığı
için gerçek film kayıt performansı
sağlanır.

• Özel netleme halkası, kontrol
halkasından bağımsız olarak
kullanılmıştır.

• Mükemmel dökülme önleme performansı sunmak için flor kaplama uygulanmıştır.

• Mükemmel dökülme önleme
performansı sunmak için flor kaplama
uygulanmıştır.

• Z TELEOBJEKTİF DÖNÜŞTÜRÜCÜ
TC-1.4x ve Z TELEOBJEKTİF
DÖNÜŞTÜRÜCÜ TC-2.0x ile uyumludur.
Daha fazla bilgi için 39. sayfaya bakın.
* Zoom ayarı maksimum telefoto konumundayken bir FX biçimli bir
fotoğraf makinesine takıldığında bu değere ulaşılır.

camera Z 7 © Ami Vitale
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camera Z 7 © Chris McLennan
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NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3

Taşınabilirlik, yüksek görüntü kalitesi ve genişletilmiş çekim olanakları
sunan, filtre takılabilen ve ultra geniş açılı zoom özellikli objektif

Z sisteminin yüksek görüntü kalitesini sağlayan, kompakt ve hafif bir
gövdede yoğunlaştırılmış standart zoom özellikli objektif

• Geri çekilebilir objektif mekanizmasına sahip hafif ve kompakt gövde.

• Yalnızca 51 mm'lik son derece kısa bir uzunluk ve yaklaşık 195 g'lık düşük
ağırlık

• 4 adet ED mercek ve 4 adet asferik mercek sayesinde mükemmel optik
performans.

• İki adet ED mercek, renk sapmasını etkili bir şekilde telafi ederek renk
akmasını en aza indirir.

• Dünyanın ilk* 14 mm'lik filtre takılabilen
ultra geniş açılı zoom özellikli objektifi,
filtre kullanarak daha kreatif çekime
olanak tanır.

• Tüm zoom aralığında 0,35 m'lik kısa
minimum netleme mesafesi.
• En küçük ayrıntılar bile dikkate alındığı
için etkileyici film kayıt performansı
sağlanır.

• En küçük ayrıntılar bile dikkate alındığı
için etkileyici film kayıt performansı elde
edilir.

• Kullanımı kolay kontrol halkası rahat
çekim sağlar.

• Kontrol halkası, mükemmel çalışma
hissiyle rahat çekim olanağı sağlar.

• Yüksek dökülme önleme performansı
sağlamak için flor kaplama
uygulanmıştır.

• Yüksek dökülme önleme performansı
sağlamak için flor kaplama
uygulanmıştır.

* 14 mm'den başlayan veya daha düşük odak aralığına sahip
değiştirilebilir objektifli dijital fotoğraf makinelerine yönelik tam
çerçeve (Nikon FX biçimli) değiştirilebilir objektifler arasında 8 Ocak
2019 tarihinde satışa sunulmuştur. Açıklama, Nikon'un gerçekleştirdiği
araştırmaya dayanmaktadır.

camera Z 7 © Jimmy McIntyre

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR

Her sahneyi bir sanat eserine dönüştürebilecek üstün görüntü işleme
özelliklerine sahip, taşınabilir ve yüksek performanslı standart zoom
özellikli objektif

Günlük yaşamda çeşitli sahnelerin yakalanmasını sağlayan, hafif,
kompakt ve hepsi bir arada zoom özellikli objektif
• Kompakt tasarım ve geniş zoom kapsama alanı dengeli bir şekilde elde
edilir.

• Bir adet asferik ED mercek, bir adet ED mercek ve üç adet asferik mercek
sayesinde olağanüstü optik performans.

• Asferik ED merceğin kullanıldığı optik sistem mükemmel çözünürlük sağlar.

• Hafif gövdede kullanılan geri çekilebilir objektif mekanizması, yüksek
taşınabilirlik ve üstün kullanım olanağı
sunar.

• ARNEO Kaplama, daha az gölgelenmeli
ve parlamalı net görüntüler sağlar.
• VR sistemi 5,0 duraklama daha yüksek
enstantane hızına eşdeğer bir etki
sunar*.

FX BİÇİMLİ NIKKOR Z SERİSİ OBJEKTİFLER

• En küçük ayrıntılar bile dikkate alındığı
için etkileyici film kayıt performansı elde
edilir.

• En küçük ayrıntılar bile dikkate alındığı
için etkileyici film kayıt performansı
sağlanır.

• Nano Kristal Kaplama, arkadan
aydınlatmalı koşullarda bile net ve
keskin işleme sağlar.

• Yüksek dökülme önleme performansı
sağlamak için flor kaplama
uygulanmıştır.

• Kontrol halkası, mükemmel çalışma
hissiyle rahat çekim olanağı sağlar.
• Yüksek dökülme önleme performansı
sağlamak için flor kaplama
uygulanmıştır.

* Zoom ayarı maksimum telefoto konumundayken bir FX biçimli bir
fotoğraf makinesine takıldığında bu değere ulaşılır

camera Z 7 © Tamara Lackey
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camera Z 5 © Mattia Bonavida

camera Z 6 © Céline Jentzsch
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NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

Z TELEOBJEKTİF DÖNÜŞTÜRÜCÜ TC-1.4× / Z TELEOBJEKTİF DÖNÜŞTÜRÜCÜ TC-2.0×

Her zaman ve her yerde mükemmel görüntü kalitesi sunarak çekim yapmayı
kolaylaştıran, gerçek performans sağlayan, taşıması kolay ve DX biçimli
standart zoom özellikli objektif

Ana objektifin potansiyelinden yararlanırken telefoto çekim aralığını
genişleten yüksek performanslı teleobjektif dönüştürücüler

• Geri çekilebilir objektif mekanizmasının kullanılması olağanüstü taşınabilirlik
sunar.

• Ana objektifin odak uzaklığını sırasıyla 1,4 ve 2,0 kat yükselterek telefoto/süper
telefoto çekiminin keyfini artırır.

• 0,2 m'lik son derece kısa minimum netleme mesafesi (24 mm zoom
konumunda).

• Ana objektifin üstün işleme ve AF/VR performansından sürekli olarak
yararlanılır.

• VR sistemi 4,5 duraklama daha yüksek
enstantane hızına eşdeğer bir etki
sunar*.

• Mükemmel toza ve suya karşı dirençli performans ve gelişmiş güvenilirlik için flor
kaplama.
Not:

• En küçük ayrıntılar bile dikkate alındığı
için gerçek film kayıt performansı
sağlanır.

Bu teleobjektif dönüştürücüleri ana objektife takarken etkin diyafram, bir duraklama (Z TELEOBJEKTİF DÖNÜŞTÜRÜCÜ TC-1.4x)
veya iki duraklama (Z TELEOBJEKTİF DÖNÜŞTÜRÜCÜ TC-2.0x) azalır.

Uyumlu objektif:
NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S*
* Fotoğraf makinesinin donanım yazılımının en son sürüme
güncellenmesi gerekir.

Teleobjektif dönüştürücü örnekleri

• Kullanımı kolay kontrol halkası, rahat
durağan fotoğraf ve film çekimi
kolaylaştırır.

Teleobjektif dönüştürücü olmadan

* APS-C boyutlu görüntü sensörüyle donatılmış bir aynasız fotoğraf
makinesine takıldığında ve zoom maksimum telefoto konumuna
ayarlandığında bu değere ulaşılır.

camera Z 50 © Shawn Corrigan
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F serisi objektif yuvalı objektiflerinize açılan kapı
FTZ objektif yuvası adaptörü, Nikon D-SLR kullanıcılarının NIKKOR F serisi objektiflerini yeni Z objektif yuvalı
aynasız fotoğraf makinesi sistemiyle sorunsuz şekilde kullanmaya devam etmelerine olanak tanır. AI türünden
başlayarak toplamda yaklaşık 360 çeşit NIKKOR F serisi objektif ile AE kullanarak çekime olanak tanınmakla
birlikte, 90'ın üzerinde AF-P/AF-S/AF-I objektif çeşidi ile AF/AE çekim modu kullanılabilir.
• Görüntü kalitesi ve AF/AE performansı, Nikon DSLR'lar ile NIKKOR F serisi objektifler kullanmaya eşdeğerdir.
• Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6 ve Z 5'in dahili VR özelliği, dahili VR bulunmayan NIKKOR F serisi CPU objektif takıldığında
kullanılabilir.
• Hareketli parçalar ve diğer kısımlar; Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6 and Z 5'ninkine eşdeğer toza ve suya karşı direnç
FTZ Objektif Yuvası Adaptörü
sağlamak üzere etkili şekilde yalıtılmıştır.
• Dış tasarım, diyafram halkası bulunmayan G tipi NIKKOR objektiflere uyacak şekilde geliştirilmiştir.
• Gövde ve tripod yuvası için magnezyum kullanılması, dayanıklılıktan ödün vermeden gövdenin düşük ağırlıklı
olmasına olanak tanır.

Geniş zoom aralığı ve üstün VR efektine sahip tek bir objektif ile çeşitli sahnelerin
harikulade şekilde çekilmesine olanak tanıyan DX biçimli telefoto zoom özellikli
objektif
• Odak uzaklığı aralığından veya çekim mesafesinden bağımsız olarak maksimum
diyafram açıklığından itibaren güvenilir
şekilde mükemmel çözünürlük sağlanır.
• VR sistemi 5,0 duraklama* daha yüksek
enstantane hızına eşdeğer bir etki
sunar.
DX BİÇİMLİ NIKKOR Z SERİSİ OBJEKTİFLER

Z TELEOBJEKTİF DÖNÜŞTÜRÜCÜ TC-2.0×

ile

FTZ Objektif Yuvası Adaptörü

NIKKOR Z DX 50-250mm
f/4.5-6.3 VR

38

Z TELEOBJEKTİF DÖNÜŞTÜRÜCÜ TC-1.4×

• 0,5 m'lik kısa minimum netleme
mesafesi (50 mm zoom konumunda).

Not: Desteklenen özellikler, uyumsuz objektifler ve aksesuarlar ile ilgili ayrıntılar için Nikon web sitelerine bakın.

• En küçük ayrıntılar bile dikkate alındığı
için gerçek film kayıt performansı
sağlanır.
• Geri çekilebilir objektif mekanizmasının
kullanılması olağanüstü bir çeviklik
sağlar.
• Kullanımı kolay kontrol halkası, rahat
durağan fotoğraf ve film çekimi
kolaylaştırır.
* APS-C boyutlu görüntü sensörüyle donatılmış bir aynasız fotoğraf
makinesine takıldığında ve zoom maksimum telefoto konumuna
ayarlandığında bu değere ulaşılır.

F Serisi Objektif

FTZ Objektif Yuvası Adaptörü

Z Serisi Fotoğraf Makinesi

camera Z 50 © Gabriela Herman
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2022'ye kadar genişleyecek NIKKOR Z serisi objektif yelpazesi
N I K KO R Z L I N E U P

Set bilgileri

Ver. 3.0 (to 2022)

Odak
uzaklığı

*DX biçiminde etkin odak uzaklığı.
FX

14 mm

24 mm

35 mm

50 mm

70 mm

85 mm

140 mm

200 mm

300 mm

400 mm

600 mm

800 mm

DX*

21 mm

36 mm

52.5 mm

75 mm

105 mm

127.5 mm

210 mm

300 mm

450 mm

600 mm

900 mm

1200 mm

Prime objektifler

58mm
f/0.95

20mm
f/1.8

24mm
f/1.8

35mm
f/1.8

50mm
f/1.2

85mm

50mm
f/1.8

85mm
f/1.8

Kompakt
Prime
objektifler

O BJ E KT İ F L E R

Mikro
objektifler

Micro
50mm

Daha sonra bir veya birden
fazla objektif seçin. Çoğu
zaman bir stüdyoda ya da
bir şehirde veya dağlarda
dış çekim yaparak mı vakit
geçiriyorsunuz?

Micro
105mm

70-200mm f/2.8
Z TELECONVERTER

TC-1.4×
14-30mm f/4

Öncelikle fotoğrafçılık tarzınız
için doğru fotoğraf makinesini
seçin. Tam çerçeveli bir fotoğraf
makinesine ihtiyacınız var mı?
Yoksa kısaltılmış bir sensör
yeterli mi?

600mm

40mm

24-70mm f/2.8

Amatör, profesyonel, stüdyo fotoğrafçısı, spor fotoğrafçısı veya video üreticisi olmanız fark
etmez; Nikon, sizin için doğru seti bir araya getirdi. Setlerde bir fotoğraf makinesi, bir veya
birden fazla objektif ve isteğe bağlı aksesuar bulunur. Ayrıntılı bilgi için ülkenize özel Nikon
web sitesini ziyaret edin.
FOTOĞRAF M AKİNELERİ

400mm

28mm

Fotoğrafçılık tarzınıza uyan seti bulun

A KS E SUA RL A R
Setinizi tamamlamak için
fotoğraf ve videografi
yolculuğunuzda size eşlik
edebilecek hangi aksesuarları
dahil etmek istediğinizi
düşünün.

24-70mm f/4
Z TELECONVERTER

Zoom objektifler

TC-2.0×
24-105mm
100-400mm

Ö RN E K S E T L E R
24-50mm f/4-6.3

24-200mm f/4-6.3

200-600mm
16-50mm f/3.5-6.3

50-250mm f/4.5-6.3

Z 7II + 24-70 mm + FTZ Adaptörü

Z 6 + Temel Film Seti

18-140mm

Hâlihazırda piyasaya sürülen objektifler mavi renkte gösterilmektedir.
Piyasaya sürülecek objektifler sarı renkte gösterilmektedir.

Bu objektif yelpazesinde yer alan ürünler, üretici tarafından herhangi bir
bildirim veya üretici adına yükümlülük olmaksızın değiştirilebilir.

Z 6II + 24-200 mm

Z 5 + 24-50 mm + FTZ Adaptörü

Z 50 Vlog Seti

14 Ekim 2020 tarihinde.
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Tam Sistem Entegrasyonu
SPEEDLIGHT FL AŞ BİRİMLERİ

Bu Nikon aksesuarları yelpazesi, Nikon

BİLGİSAYARL A İLGİLİ AKSESUARL AR

fotoğraf makinelerinizle sorunsuz
şekilde çalışan araçlar sağlayarak
optimum performans sunar. Mevcut
fikirlerinizi gerçekleştirmenize ve
yenilerine ilham vermenize yardımcı
olmak üzere yüksek bir kalite
ViewNX-i*

standardı sunan her bir aksesuar,

Capture NX-D*

amatörlerden profesyonellere kadar

Camera Control Pro 2*

*Nikon web sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir

herkes için en yüksek güvenilirliği

SB-5000

sağlamak için en zorlu görüntüleme

SB-700

SB-500

koşullarının üstesinden gelecek şekilde
tasarlanmıştır.

Z SERİSİ FOTOĞRAF M AKİNELERİ

AKIL L I CİHAZ UYG UL A M AS I

• USB Kablosu UC-E25 (Z 7II/Z 7/Z 6II/Z 6/ Z 5)
• USB Kablosu UC-E24 (Z 7II/Z 7/Z 6II/Z 6/ Z 5)
• USB Kablosu UC-E21 (Z 50)

Kablosuz Verici
WT-7/A/B/C

• SB-R200 Kablosuz Uzaktan Kumandalı Speedlight Flaş Birimi
• SU-800 Kablosuz Speedlight Kumanda Birimi

(Z 7II/Z 7/Z 6II/Z 6)

PİLLER, ŞARJ CİHAZLARI VE AC ADAPTÖRLERİ

YENİ

YENİ

SnapBridge

Şarj Edilebilir Li-ion Pil
EN-EL15c (Z 7II/Z 6II/Z 5)

iOS ve Android için ücretsiz SnapBridge uygulaması,
fotoğraf makineniz ile akıllı telefonunuz/tabletiniz arasında
daima etkin bağlantıya olanak tanır.
(Nikon web sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir)

Z 7 II

Z7

Şarj Edilebilir Li-ion Pil
EN-EL15b (Z 7/Z 6)

YENİ

Z 6 II

Z6

Pil Şarj Cihazı
MH-25A

Çok Yönlü Pil Paketi
MB-N11

(Z 7II/Z 7/Z 6II/Z 6/Z 5)

(Z 7II/Z 6II)

Şarj Edilebilir Li-ion Pil
EN-EL25 (Z 50)

T EL EV İZ YON V E V İD EO
AKS ESUAR L AR I

• AC Adaptörü EH-5b/5c/5d
(Z 7II/Z 7/Z 6II/Z 6/Z 5)

• AC Şarj Adaptörü EH-7P
(Z 7II/Z 7/Z 6II/Z 6/Z 5)

Z5

Z 50

VİZÖR AKSESUARL ARI

HDMI Kablosu HC-E1

• AC Şarj Adaptörü EH-73P
(Z 50)

Pil Şarj Cihazı
MH-32

Pil Paketi
MB-N10

(Z 50)

(Z 7II/Z 7/Z 6II/Z 6/Z 5)

(Z 7II/Z 7/Z 6II/Z 6/Z 5)

UZAKTAN KUM ANDA AKSESUARL ARI

M İKROFONL AR

YENİ

Kablosuz Uzaktan Kumanda
WR-R11b
(Z 7II/Z 7/Z 6II/Z 6/Z 5)
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Vizör Göz Merceği
DK-29

Göz Merceği Kapağı
DK-30

(Z 7II/Z 7/Z 6II/Z 6/Z 5)

(Z 50)

Kablosuz Mikrofon
ME-W1
Stereo Mikrofon
ME-1

Kablosuz Uzaktan Kumanda Kablosuz Uzaktan Kumanda
WR-T10
WR-1
(Z 7II/Z 7/Z 6II/Z 6/Z 5)

(Z 7II/Z 7/Z 6II/Z 6/Z 5)

Uzaktan Kumanda
ML-L7
(Z 50)

Uzaktan Kumanda
Kablosu
MC-DC2
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TEKNİK ÖZELLİKLER: FOTOĞRAF MAKİNELERİ
Nikon FX biçimli CMOS sensörü

Görüntü sensörü
45,7 milyon

Etkin piksel sayısı

Resim boyutu (piksel)

Dosya biçimi

Görüntü işleme sistemi

• FX (36 x 24) görüntü alanı: 8256 x 5504 (B: 45,4 milyon), 6192 x 4128 (O: 25,6 milyon),
4128 x 2752 (K: 11,4 milyon)
• DX (24 x 16) görüntü alanı: 5408 x 3600 (B: 19,5 milyon), 4048 x 2696 (O: 10,9 milyon),
2704 x 1800 (K: 4,9 milyon)
• 5:4 (30 x 24) görüntü alanı: 6880 x 5504 (B: 37,9 milyon), 5152 x 4120 (O: 21,2 milyon),
3440 x 2752 (K: 9,5 milyon)
• 1:1 (24 x 24) görüntü alanı: 5504 x 5504 (B: 30,3 milyon), 4128 x 4128 (O: 17,0 milyon),
2752 x 2752 (K: 7,6 milyon)
• 16:9 (36 x 20) görüntü alanı: 8256 x 4640 (Büyük: 38,3 milyon), 6192 x 3480 (Orta: 21,5 milyon),
4128 x 2320 (Küçük: 9,6 milyon)
• Film kaydında çekilen fotoğraflar 3840 x 2160 : 3840 x 2160 çerçeve boyutuna sahiptir
• Film kaydında diğer çerçeve boyutlarında çekilen fotoğraflar: 1920 x 1080

• FX (36 x 24) görüntü alanı: 6048 x 4024 (B: 24,3 milyon), 4528 x 3016 (O: 13,7 milyon),
3024 x 2016 (K: 6,1 milyon)
• DX (24 x 16) görüntü alanı: 3936 x 2624 (B: 10,3 milyon), 2944 x 1968 (O: 5,8 milyon),
1968 x 1312 (K: 2,6 milyon)
• 1:1 (24 x 24) görüntü alanı: 4016 x 4016 (B: 16,1 milyon), 3008 x 3008 (O: 9,0 milyon),
2000 x 2000 (K: 4,0 milyon)
• 16:9 (36 x 20) görüntü alanı: 6048 x 3400 (B 20,6 milyon), 4528 x 2544 (O: 11,5 milyon),
3024 x 1696 (K: 5,1 milyon)
• Film kaydında çekilen fotoğraflar 3840 x 2160 : 3840 x 2160 çerçeve boyutuna sahiptir
• Film kaydında diğer çerçeve boyutlarında çekilen fotoğraflar: 1920 x 1080

• DX (24 x 16) görüntü alanı 5568 x 3712 (B:
20,7 milyon), 4176 x 2784 (O: 11,6 milyon),
2784 x 1856 (K: 5,2 milyon)
• 1:1 (16 x 16) görüntü alanı 3712 x 3712 (B:
13,8 milyon), 2784 x 2784 (O: 7,8 milyon),
1856 x 1856 (K: 3,4 milyon)
• 16:9 (24 x 14) görüntü alanı 5568 x 3128 (B:
17,4 milyon), 4176 x 2344 (O: 9,8 milyon),
2784 x 1560 (K: 4,3 milyon)
• Film kaydında çekilen fotoğraflar 3840
x 2160 : 3840 x 2160 çerçeve boyutuna
sahiptir
• Film kaydında çekilen fotoğraflar 1920
x 1080 : 1920 x 1080 çerçeve boyutuna
sahiptir

• NEF (RAW): 12 veya 14 bit (kayıpsız
sıkıştırılmış, sıkıştırılmış veya sıkıştırılmamış);
büyük, orta ve küçük boyutlar mevcuttur
(orta ve küçük boyutlu görüntüler, kayıpsız
sıkıştırma kullanılarak 12 bit derinlikte
kaydedilir)
• JPEG: İyi (yaklaşık 1:4), normal (yaklaşık
1:8) veya temel (yaklaşık 1:16) sıkıştırma ile
JPEG-Baseline uyumlu; boyut öncelikli ve
en uygun kalitede sıkıştırma kullanılabilir
• NEF (RAW)+JPEG: Hem NEF (RAW) hem
de JPEG biçiminde kaydedilmiş tek bir
fotoğraf

Çift EXPEED 6

EXPEED 6

Çift EXPEED 6

64 ila 25600 (32-102400'e genişletilebilir)

EXPEED 6

100 ila 51200 (204800'e genişletilebilir)

273 (tek nokta AF)

209 (tek nokta AF)

-3 ila +19 EV
(düşük ışıklı AF olmadan -2 ila +19 EV)

-4 ila +19 EV
(düşük ışıklı AF olmadan -2 ila +19 EV)

Karma kademe algılamalı/AF yardımcısı ile kontrast AF
493 (tek nokta AF)
-3 ila +19 EV
(düşük ışıklı AF ile -4 ila +19 EV)

273 (tek nokta AF)
-1 ila +19 EV
(düşük ışıklı AF ile -4 ila +19 EV)

-4,5 ila +19 EV
(düşük ışıklı AF ile -6 ila +19 EV)

-2 ila +19 EV
(düşük ışıklı AF ile -4 ila +19 EV)

10 fps

9 fps

14 fps

12 fps

4,5 fps

11 fps

77 (12 bit kayıpsız sıkıştırılmış)

23 (12 bit kayıpsız sıkıştırılmış)

124 (12 bit kayıpsız sıkıştırılmış)

35 (12 bit kayıpsız sıkıştırılmış)

100 (12 bit kayıpsız sıkıştırılmış)

35 (12 bit)

1/8000 ila 30 sn

Enstantane hızı

1/4000 ila 30 sn
X=1/200 sn

Flaş senkronizasyon hızı

Senkronizasyon ve veri bağlantı noktaları ile güvenlik kilidine sahip ISO 518 flaş yuvası

Aksesuar kızağı

Evet

Nikon Creative Lighting System (CLS)

5 eksenli görüntü sensörü kaydırma

Yerleşik VR
8 cm/3,2 inç, 170 derece görüş açısına sahip yaklaşık 2100 k noktalı dik açılı TFT dokunmatik LCD

–

8 cm/3,2 inç, 170 derece görüş açısına sahip yaklaşık 2100 k noktalı dik açılı TFT
dokunmatik LCD

8 cm/3,2 inç, 170 derece görüş açısına sahip yaklaşık 1040 k noktalı dik açılı TFT
dokunmatik LCD
Yaklaşık 2360 k noktalı (XGA) OLED EVF,
yaklaşık %100 çerçeve alanı, yaklaşık 1,02 kat
büyütme

Yaklaşık 3690 k noktalı (Quad VGA) OLED EVF,
yaklaşık %100 çerçeve alanı, yaklaşık 0,8 kat büyütme

Vizör

Micro-B konnektörü ile Yüksek Hızlı USB;
dahili USB bağlantı noktasına bağlanması
önerilir

Type C USB konnektörü (Süper Hızlı USB);
dahili USB bağlantı noktasına bağlanması önerilir

USB

Tip C HDMI konnektörü

HDMI çıkışı

Type D HDMI konnektörü

Yerleşik Wi-Fi/Bluetooth (SnapBridge)

Kablosuz
Videolar

4K UHD/60 p, Full HD/120 p,
zaman aralıklı filmler,
N-Log (HDMI 10 bit çıkış),
Elektronik VR

4K UHD/30 p, Full HD/120 p,
zaman aralıklı filmler,
N-Log (HDMI 10 bit çıkış),
Elektronik VR

4K UHD/60 p*, Full HD/120 p,
zaman aralıklı filmler,
N-Log (HDMI 10 bit çıkış),
Elektronik VR

4K UHD/30 p, Full HD/120 p,
zaman aralıklı filmler,
N-Log (HDMI 10 bit çıkış),
Elektronik VR

Medya yuvaları

Çift (CFexpress/XQD/SD/
UHS-II uyumlu SDHC/SDXC)

Tek (XQD/CFexpress)

Çift (CFexpress/XQD/SD/
UHS-II uyumlu SDHC/SDXC)

Tek (XQD/CFexpress)

Şarj Edilebilir Li-ion Pil EN-EL15c

Şarj Edilebilir Li-ion Pil EN-EL15b

Şarj Edilebilir Li-ion Pil EN-EL15c

Şarj Edilebilir Li-ion Pil EN-EL15b

Şarj Edilebilir Li-ion Pil EN-EL15c

Şarj Edilebilir Li-ion Pil EN-EL25

380

330

400

310

470

280

Pil Paketi MB-N10,
Çok Yönlü Pil Paketi MB-N11

Pil Paketi MB-N10

Pil Paketi MB-N10,
Çok Yönlü Pil Paketi MB-N11

Pil Paketi MB-N10

Pil Paketi MB-N10

–

Yaklaşık 134 × 100,5 × 69,5 mm

Yaklaşık 134 × 100,5 × 67,5 mm

Yaklaşık 134 × 100,5 × 69,5 mm

Yaklaşık 134 × 100,5 × 67,5 mm

Yaklaşık 134 × 100,5 × 69,5 mm

Yaklaşık 126,5 × 93,5 × 60 mm

Yaklaşık 705 g

Yaklaşık 675 g

Yaklaşık 705 g

Yaklaşık 675 g

Yaklaşık 675 g

Yaklaşık 450 g

Pil
Pil ömrü (CIPA Standartlarına göre)
Pil paketi
Boyutlar (G × Y × D)
Ağırlık

• XQD, Sony Corporation'ın ticari markasıdır.
• Bluetooth® marka adı ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markalar, Nikon Corporation tarafından lisans kapsamında kullanılmaktadır.
• Diğer ürünler ve marka adları, ilgili kuruluşların ticari ya da tescilli ticari markalarıdır.
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EXPEED 6
100 ila 51200 (50-102400'e genişletilebilir)

Fotoğraf makinesi görüntü sensörü kullanılarak TTL ölçümü

Netleme noktaları

Ekran

• NEF (RAW): 12 veya 14 bit (kayıpsız
sıkıştırılmış, sıkıştırılmış veya sıkıştırılmamış);
büyük, orta ve küçük boyutlar mevcuttur
• NEF (RAW): 12 ya da 14 bit (kayıpsız
(orta ve küçük boyutlu görüntüler, kayıpsız
• NEF (RAW): 12 veya 14 bit
sıkıştırılmış veya sıkıştırılmış)
sıkıştırma kullanılarak 12 bit derinlikte
• JPEG: İyi (yaklaşık 1:4), normal (yaklaşık
• JPEG: İyi (yaklaşık 1:4), normal (yaklaşık
kaydedilir)
1:8) veya temel (yaklaşık 1:16) sıkıştırma ile
1:8) veya temel (yaklaşık 1:16) sıkıştırma ile
• TIFF (RGB)
JPEG-Baseline uyumlu
JPEG-Baseline uyumlu; boyut öncelikli ve
• JPEG: İyi (yaklaşık 1:4), normal (yaklaşık
• NEF (RAW)+JPEG: Hem NEF (RAW) hem de
en uygun kalitede sıkıştırma kullanılabilir
1:8) veya temel (yaklaşık 1:16) sıkıştırma ile
• NEF (RAW)+JPEG: Hem NEF (RAW) hem de JPEG biçiminde kaydedilmiş tek bir fotoğraf
JPEG-Baseline uyumlu; en uygun kalitede
JPEG biçiminde kaydedilmiş tek bir fotoğraf
sıkıştırma kullanılabilir
• NEF (RAW)+JPEG: Hem NEF (RAW) hem de
JPEG biçiminde kaydedilmiş tek bir fotoğraf

100 ila 51200 (50-204800'e genişletilebilir)

Otomatik netleme

Sürekli çekimde çekim sayısı (RAW)

20,9 milyon

• FX (36 x 24) görüntü alanı: 6016 x 4016 (B:
24,2 milyon), 4512 x 3008 (O: 13,6 milyon),
3008 x 2008 (K: 6,0 milyon)
• DX (24 x 16) görüntü alanı: 3936 x 2624 (B:
10,3 milyon), 2944 x 1968 (O: 5,8 milyon),
1968 x 1312 (K: 2,6 milyon)
• 1:1 (24 x 24) görüntü alanı: 4016 x 4016 (B:
16,1 milyon), 3008 x 3008 (O: 9,0 milyon),
2000 x 2000 (K: 4,0 milyon)
• 16:9 (36 x 20) görüntü alanı: 6016 x 3384 (B:
20,4 milyon), 4512 x 2536 (O: 11,4 milyon),
3008 x 1688 (K: 5,1 milyon)
• Film kaydında çekilen fotoğraflar 3840
x 2160 : 3840 x 2160 çerçeve boyutuna
sahiptir
• Film kaydında diğer çerçeve boyutlarında
çekilen fotoğraflar: 1920 x 1080

• NEF (RAW): 12 veya 14 bit (kayıpsız sıkıştırılmış,
sıkıştırılmış veya sıkıştırılmamış); büyük,
orta ve küçük boyutlar mevcuttur (orta ve
küçük boyutlu görüntüler, kayıpsız sıkıştırma
kullanılarak 12 bit derinlikte kaydedilir)
• TIFF (RGB)
• JPEG: İyi (yaklaşık 1:4), normal (yaklaşık 1:8)
veya temel (yaklaşık 1:16) sıkıştırma ile JPEGBaseline uyumlu; en uygun kalitede sıkıştırma
kullanılabilir
• NEF (RAW)+JPEG: Hem NEF (RAW) hem de
JPEG biçiminde kaydedilmiş tek bir fotoğraf"

Ölçüm

Yaklaşık maksimum kare ilerleme hızı

24,3 milyon

• NEF (RAW): 12 veya 14 bit (kayıpsız sıkıştırılmış,
sıkıştırılmış veya sıkıştırılmamış); büyük, orta ve
küçük boyutlar mevcuttur (orta ve küçük boyutlu
görüntüler, kayıpsız sıkıştırma kullanılarak 12 bit
derinlikte kaydedilir)
• JPEG: İyi (yaklaşık 1:4), normal (yaklaşık 1:8) veya
temel (yaklaşık 1:16) sıkıştırma ile JPEG-Baseline
uyumlu; boyut öncelikli ve en uygun kalitede
sıkıştırma kullanılabilir
• NEF (RAW)+JPEG: Hem NEF (RAW) hem de JPEG
biçiminde kaydedilmiş tek bir fotoğraf

ISO duyarlılığı

AF algılama aralığı

Nikon DX biçimli CMOS sensörü
24,5 milyon

4K UHD/30 p, Full HD/60 p,
zaman aralıklı filmler,
Elektronik VR

4K UHD/30 p, Full HD/120 p,
zaman aralıklı filmler,
Elektronik VR

Çift (SD/UHS-II uyumlu SDHC/SDXC)

* Şubat 2021'den itibaren donanım yazılımı güncellemesi ile sunulacaktır.
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TEKNİK ÖZELLİKLER: OBJEKTİFLER
Titreşim Azaltma (VR)

Objektif
yapısı
[gruplar/
objektif
elemanları]

Görüş açısı
şununla:
FX biçimli
fotoğraf
makineleri

Görüş açısı
şununla:
DX biçimli
fotoğraf
makineleri

Netleme
sistemi

Duraklamalardaki
efekt*1

VR modu

Tripod
titreşim
azaltma

NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

10/17

40˚50'

27˚20'

Ön netleme

–

–

–

NIKKOR Z 50mm f/1.2 S

15/17

47°

31°30'

Çoklu netleme
sistemi, IF

–

–

NIKKOR Z 20mm f/1.8 S

11/14

94˚

70˚

Çoklu netleme
sistemi, IF

–

NIKKOR Z 24mm f/1.8 S

10/12

84˚

61˚

Çoklu netleme
sistemi, RF

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

9/11

63˚

44˚

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

9/12

47˚

NIKKOR Z 85mm f/1.8 S

8/12

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S

Minimum
f duraklaması

Minimum netleme
mesafesi

Maksimum
reprodük
siyon oranı

Ağırlık

Çap x uzunluk

Filtre
boyutu

Objektif
kapağı
türü

Objektif
koruyucu

Objektif kılıfı

11

16

0,5 m

0,19 kat

2000 g

102 x 153 mm

82 mm

Geçmeli

HN-38
(verilir)

CT-101
(verilir)

–

9

16

0,45 m

0,15 kat

1090 g

89,5 x 150 mm

82 mm

Geçmeli

HB-94
(verilir)

CL-C2
(verilir)

–

–

9

16

0,2 m

0,19 kat

505 g

84,5 x 108,5 mm

77 mm

Geçmeli

HB-95
(verilir)

CL-C1
(verilir)

–

–

–

9

16

0,25 m

0,15 kat

450 g

78 x 96,5 mm

72 mm

Geçmeli

HB-88
(verilir)

CL-C1
(verilir)

Çoklu netleme
sistemi, RF

–

–

–

9

16

0,25 m

0,19 kat

370 g

73 x 86 mm

62 mm

Geçmeli

HB-89
(verilir)

CL-C1
(verilir)

31˚30'

IF

–

–

–

9

16

0,4 m

0,15 kat

415 g

76 x 86,5 mm

62 mm

Geçmeli

HB-90
(verilir)

CL-C1
(verilir)

28˚30'

18˚50'

Çoklu netleme
sistemi, IF

–

–

–

9

16

0,8 m

0,12 kat

470 g

75 x 99 mm

67 mm

Geçmeli

HB-91
(verilir)

CL-C1
(verilir)

11/16

114˚-84˚

90˚-61˚

IF

–

–

–

9

22

0,28 m

0,13 kat

650 g

88,5 x 124,5 mm

112 mm

Geçmeli

HB-96/97
(verilir)

CL-C2
(verilir)

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

15/17

84˚-34˚20'

61˚-22˚50'

Çoklu netleme
sistemi, IF

–

–

–

9

22

0,38 m

0,22 kat

805 g

89 x 126 mm

82 mm

Geçmeli

HB-87
(verilir)

CL-C2
(verilir)

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S

18/21

34˚20'-12˚20'

22˚50'-8˚

Çoklu netleme
sistemi, IF

5.5

Normal/Sport

✓

9

22

0,5 m

0,2 kat

1440 g (1360 g)*2

89 x 220 mm

77 mm

Geçmeli

HB-92
(verilir)

CL-C3
(verilir)

NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

12/14

114˚-72˚

90˚-50˚

IF

–

–

–

7

22

0,28 m

0,16 kat

485 g

89 x 85 mm

82 mm

Geçmeli

HB-86
(verilir)

CL-C1
(verilir)

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

11/14

84˚-34˚20'

61˚-22˚50'

IF

–

–

–

7

22

0,3 m

0,3 kat

500 g

77,5 x 88,5 mm

72 mm

Geçmeli

HB-85
(verilir)

CL-C1
(verilir)

NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3

10/11

84˚-47˚

61˚-31˚30'

IF

–

–

–

7

22-36

0,35 m

0,17 kat

195 g

73,5 x 51 mm

52 mm

Geçmeli

HB-98
(isteğe bağlı)

CL-C4
(isteğe bağlı)

NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR

15/19

84˚-12˚20'

61˚-8˚

IF

5.0

Normal/Sport

✓

7

22-36

0,5 m

0,28 kat

570 g

76,5 x 114 mm

67 mm

Geçmeli

HB-93
(verilir)

CL-C1
(verilir)

7/9

–

83˚-31˚30

IF

4.5

Normal/Sport

✓

7

22-40

0,2 m

0,2 kat

135 g

70 x 32 mm

46 mm

Geçmeli

HN-40
(isteğe bağlı)

CL-C4
(isteğe bağlı)

12/16

–

31˚30'-6˚30'

IF

5.0

Normal/Sport

✓

7

22-32

0,5 m

0,23 kat

405 g

74 x 110 mm

62 mm

Geçmeli

HB-90A
(isteğe bağlı)

CL-C1
(isteğe bağlı)

Objektif adı

NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR

Diyafram
bıçağı
sayısı

*1 CIPA Standardına göre. DX biçimli objektifler DX biçimli fotoğraf makinesine takıldığında, FX biçimiyle uyumlu objektifler FX biçimli fotoğraf makinesine takıldığında ve zoom
özellikli objektifler maksimum telefoto konumunda ayarlandığında bu değere ulaşılır.
*2 "( )" şeklinde verilen sayı, tripod bağlantı askı halkası olmadan ağırlığı ifade eder.
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