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ISO 64 - 25600 ışık duyarlılığı sunan 45,7 megapiksel FX
biçimli CMOS görüntü sensörü
• Nikon tarihinin en yüksek çözünürlük değeri olan 45,7 megapiksel etkin
çözünürlük ile çarpıcı detaylar yakalayın.
• Arka plan aydınlatma sensörü mimarisi ve EXPEED 5 görüntü işleme
sisteminin güçlü kumlanma azaltma yeteneği, ISO 25600 ışık duyarlılığına
olanak tanır.
• Tüm fotoğraf makinesi üreticileri açısından en düşük gerçek ışık duyarlılığı
ayarı olan ISO 64 ile geniş bir dinamik aralığa sahip görüntüler sunar.
• EXPEED 5, olağanüstü canlı renklerde hassas tonlama sağlar.
• Objektif: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR • Pozlama: [M] modu, 1/320 sn, f/4 • Beyaz dengesi: Doğrudan güneş ışığı • Duyarlılık: ISO 64 • Picture Control: Otomatik © Jerry Ghionis

Düğün fotoğrafçılarına yönelik çok çeşitli fonksiyonlar ve
özellikler
• Üç RAW boyutu: Ultra büyük boyutlu resimler için 45,4 MP, Orta boyutlu
resimler için 25,6 MP veya dijital albümler için ideal Küçük boyutlu resimler
için 11,4 MP.
• Daha fazla yaratıcılık için 1 : 1 en - boy oranına sahip benzersiz görüntü alanı
seçeneği.
• Parlaklık ağırlıklı ölçüm, elbiselerdeki yumuşak tonların ve renk nüanslarının
korunmasına olanak tanır.
• Dik açılı, 8 cm/3,2 inç. Daha sezgisel kullanım için daha kapsamlı
dokunmatik özelliğine sahip 2359 k-nokta ekran.
• Uzun pil ömrü, sadece gövde ile yaklaşık 1840 adede kadar*1 ve opsiyonel
MB-D18 Çok Yönlü Pil Paketi ile 5140 adete kadar*2 durağan görüntü
çekmeye olanak tanır.
*1 CIPA Standartlarına göre. EN-EL15a Şarj Edilebilir Li-ion Pil ile.
*2 CIPA Standartlarına göre. Gövdede EN-EL15a Şarj Edilebilir Li-ion Pil ve MBD18’de EN-EL18b/EN-EL18a ile. EN-EL18b/EN-EL18a’nın kullanılması için
opsiyonel BL-5 Pil Yuvası Kapağı ve MH-26a Pil Şarj Cihazı gerekir.

Her detayı hassasiyetle, tam keskinlikle yakalamaya
yönelik sessiz çekim
• Canlı görüntüdeki Sessiz* çekim fonksiyonu, bir elektronik deklanşör
kullanarak hiçbir mekanik bulanıklaşma ya da deklanşör sesi olmadan
45 megapiksellik resimler çekmeye olanak tanır. Bu ise onu, evlilik
törenleri açısından mükemmel kılar.
• 45 megapikselde yaklaşık 6 fps veya 8,6 megapikselde 30 fps sürekli
çekimi destekler.
*M ve A modlarında. P ve S modlarında diyafram sürücüsü sesi oluşur.

Anlık hisleri keskin resimlere dönüştüren yaklaşık 9 fps’de
sürekli çekim ve 153 noktalı AF sistemi
• Opsiyonel MB-D18 Çok Yönlü Pil Paketi* ile yaklaşık 9 fps’de ve sadece
gövde ile yaklaşık 7 fps’de sürekli çekime olanak tanır.
• D810’un çerçeve alanının %130’undan fazlasını sağlayan 99 çapraz sensörlü
153 noktalı AF sistemi doğru netleme ve kompozisyon özgürlüğü sunar.
*EN-EL18b/EN-EL18a Şarj Edilebilir Li-ion Pil ile. EN-EL18b/EN-EL18a’nın kullanılması
için opsiyonel BL-5 Pil Yuvası Kapağı ve MH-26a/MH-26 Pil Şarj Cihazı gerekir.

1 : 1 görüntü alanı

• Objektif: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR • Pozlama: [M] modu, 1/200 sn, f/2.8 • Beyaz dengesi: Doğrudan güneş ışığı • Duyarlılık: ISO 3200 • Picture Control: Standart © Jerry Ghionis

© Jerry Ghionis

NIKKOR objektifler ve Speedlight flaş birimi

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR

Bu hızlı, orta menzilli telefoto objektif, NIKKOR’un benzersiz
“üç boyutlu yüksek kalite” tasarım konseptinin dışa vurumu
niteliğindedir. Konu derinliklerinin doğal olmasını sağlamak
için netleme düzleminden akıcı geçiş sunan bir bokeh efekti
sağlar. Üstün optik performansı kenar alanlarında bile yüksek
çözünürlük, maksimum diyafram
açıklığında bile uzak konuları
keskin bir şekilde işleme ve
istisnai noktasal ışık kaynağı
reprodüksiyonu sağlar.

NIKKOR objektifleri açısından bir ilk olan asferik ED cam
eleman; belirgin bir biçimde yüksek bir optik performansa
ulaşmak için Nano Kristal Kaplamanın yanı sıra, ED cam,
asferik objektif ve HRI objektif elemanlarıyla birlikte çalışır.
Gelişmiş Titreşim Azaltma (VR), 4,0 duraklama* daha yüksek
bir enstantane hızına
eşdeğer bir etki sunar.
Elektromanyetik diyafram
mekanizması, flor kaplama
ve son derece dayanıklı
gövde; göze çarpan diğer
özellikleridir.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

SB-5000 Speedlight Flaş Birimi

Ağırlığı azaltılmış bu hızlı f/2,8 telefoto zoom objektif, değişken
durumlarda son derece kıvrak çekime olanak tanır. Hareketli
parçalar ve diğer bölümler, toz ve su direnci performansını en üst
seviyeye çıkaracak şekilde sızdırmazlık sunar. Yeni geliştirilen bir
optik sistemin ve Nano Kristal Kaplamanın yanı sıra, florite, ED
cam ve HRI objektif elemanlarının kullanılmaya başlanmasıyla
optik performansı daha da geliştirilmiştir. VR sistemi, Normal
modda 4,0 duraklama*
daha yüksek bir
enstantane hızına
eşdeğer güçlü bir etki
sunar. AF sürücü ve AF
izleme performansı da
geliştirilmiş olmakla
birlikte, AE kontrolü;
bir elektromanyetik
diyafram kullanılmasıyla elde edilmektedir.

Çok yönlü, yüksek çıkış gücüne sahip, radyo kontrollü
Gelişmiş Kablosuz Aydınlatma destekleyen Speedlight flaş
birimi*1, ister iç ister dış mekanda aydınlatma koşullarınıza
kusursuz bir hüner katar. SB-5000, engellere veya ortam
aydınlatmasına minimum oranda müdahale
edecek şekilde, 30 metreye*2 kadar olan
mesafelerde radyo üzerinden iletişim
kurabilir. 34,5 (m, ISO 100) gibi güçlü bir
kılavuz numarasına sahip olmasına rağmen*3
soğutma sistemi sayesinde SB-5000,
geleneksel modellerden daha uzun süreyle
arka arkaya patlayabilir. D850 ile SB-910 gibi,
optik kontrollü Gelişmiş Kablosuz Aydınlatma
birimlerinin kullanılması da mümkündür.

* CIPA Standartlarına göre. Bu değere, zoom ayarı maksimum telefoto konumundayken
bir FX biçimli dijital SLR fotoğraf makinesine takıldığında ulaşılmaktadır.

• Objektif: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR • Pozlama: [M] modu, 1/200 sn, f/3,2 • Beyaz dengesi: Doğrudan güneş ışığı • Duyarlılık: ISO 1600 • Picture Control: Standart © Jerry Ghionis

*1 D850 ve SB-5000 ile birlikte kullanıldığında, Radyo kontrollü AWL; opsiyonel
WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumanda ve WR-A10 Kablosuz Uzaktan Kumanda
Adaptörü gerektirir.
*2 Yaklaşık 1,2 m yükseklikte yaklaşık menzil; hava koşullarına, engel olup
olmamasına ve radyo iletişiminin durumuna göre değişiklik gösterir.
*3 35 mm zoom ana konumunda, FX biçiminde, standart aydınlatma düzeni.

Nikon Dijital SLR Fotoğraf Makinesi D850’nin Teknik Özellikleri
Fotoğraf makinesi türü
Objektif yuvası
Etkin görüş açısı
Etkin piksel sayısı
Görüntü sensörü
Toplam piksel
Toz azaltma sistemi
Resim boyutu (piksel)

Dosya biçimi

Picture Control Sistemi
Depolama medyası
Çift kart yuvası
Dosya sistemi
Vizör
Çerçeve alanı

Büyütme
Göz temas noktası
Diyoptri ayarı
Netleme ekranı
Yansımalı ayna
Alan derinliği önizleme
Objektif diyaframı
Uyumlu objektifler

Tek objektif yansıtma dijital fotoğraf makinesi
Nikon F objektif yuvası (AF bağlantısı ve AF bağlantı yerleri ile)
Nikon FX biçimi
45,7 milyon
35,9 × 23,9 mm CMOS sensör
46,89 milyon
Görüntü sensörü temizleme, Görüntüden Toz Giderme Özelliği referans verileri (Capture NX-D yazılımı gerekir)
• FX (36 × 24) görüntü alanı: 8256 × 5504 (B: 45,4 milyon), 6192 × 4128 (O: 25,6 milyon), 4128 × 2752 (K:
11,4 milyon) • 1,2x (30 × 20) görüntü alanı: 6880 × 4584 (B: 31,5 milyon), 5152 × 3432 (O: 17,6 milyon),
3440 × 2288 (K: 7,8 milyon) • DX (24 × 16) görüntü alanı: 5408 × 3600 (B: 19,4 milyon), 4048 × 2696 (O:
10,9 milyon), 2704 × 1800 (K: 4,8 milyon) • 5 : 4 (30 × 24) görüntü alanı: 6880 × 5504 (B: 37,8 milyon),
5152 × 4120 (O: 21,2 milyon), 3440 × 2752 (K: 9,4 milyon) • 1 : 1 (24 × 24) görüntü alanı: 5504 × 5504
(B: 30,2 milyon), 4128 × 4128 (O: 17,0 milyon), 2752 × 2752 (K: 7,5 milyon) • Film kaydetme sırasında
çekilen FX biçimli fotoğraflar: 8256 × 4640 (B: 38,3 milyon), 6192 × 3480 (O: 21,5 milyon), 4128 × 2320
(K: 9,5 milyon) • Film kaydetme sırasında çekilen DX biçimli fotoğraflar: 5408 × 3040 (B: 16,4 milyon),
4048 × 2272 (M: 9,1 milyon), 2704 × 1520 (K: 4,1 milyon)
• NEF (RAW): 12 veya 14 bit (kayıpsız sıkıştırılmış, sıkıştırılmış veya sıkıştırılamamış); büyük, orta ve küçük
boyut mevcuttur (orta ve küçük boyutlu resimler, kayıpsız sıkıştırma kullanılarak 12 bitlik derinlik
ile kaydedilir) • TIFF (RGB) • JPEG: İyi (yaklaşık 1 : 4), normal (yaklaşık 1 : 8) veya temel (yaklaşık 1 : 16)
sıkıştırma seçenekleri sunar ve JPEG-Baseline ile uyumludur; en iyi kalitede sıkıştırma mümkündür
• NEF (RAW)+JPEG: Hem NEF (RAW) hem de JPEG biçiminde kaydedilmiş tek bir fotoğraf
Otomatik, Standart, Nötr, Canlı, Monokrom, Portre, Manzara, Düz: Seçilen Picture Control
değiştirilebilir. Özel Picture Control ayarları için depolama
XQD ve SD (Güvenli Sayısal) ile UHS-II uyumlu SDHC ve SDXC hafıza kartları
Her iki kart da birincil depolama veya yedekleme depolaması için ya da NEF (RAW) ve JPEG resimlere
yönelik ayrı depolama için kullanılabilir; resimler, kartlar arasında kopyalanabilir
DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
Göz seviyesinde beşli prizma tek objektif yansıtma vizör
• FX (36 × 24): Yaklaşık %100 yatay ve %100 dikey • 1,2x (30 × 20): Yaklaşık %97 yatay ve %97 dikey
• DX (24 × 16): Yaklaşık %97 yatay ve %97 dikey • 5 : 4 (30 × 24): Yaklaşık %97 yatay ve %100 dikey
• 1 : 1 (24 × 24): Yaklaşık %97 yatay ve %100 dikey
Yaklaşık 0,75 × (sonsuzda 50 mm f/1,4 objektif, -1,0 m-1)
17 mm (-1,0 m-1; vizörün göz merceği objektif yüzeyinin merkezinden)
-3 ile +1 m-1 arasında
AF alanı braketlerine sahip (kadraj kılavuz çizgileri görüntülenebilir) Type B BriteView Clear Matte Mark
VIII ekran
Hızlı dönüş
Pv düğmesine basıldığında objektif diyaframı, kullanıcı (A ve M modları) veya fotoğraf makinesi (P ve S
modları) tarafından seçilen bir değere düşürülerek durdurulur.
Anlık dönüş, elektronik kontrollü
G, E ve D tipi objektifler (PC objektifler için bazı kısıtlamalar geçerlidir) ve DX objektifler [DX (24 ×
16) görüntü alanı kullanan], AI-P NIKKOR objektifler ve CPU olmayan AI objektiflerin de (yalnızca
A ve M pozlama modları) dahil olduğu AF NIKKOR objektiflerle uyumludur; IX-NIKKOR objektifler,
F3AF için olan objektifler ve AI olmayan objektifler kullanılamaz
Elektronik telemetre, f/5,6 değerinde veya daha hızlı maksimum diyaframa sahip objektiflerle kullanılabilir
(elektronik telemetre, f/8 değerinde veya daha hızlı maksimum diyaframa sahip objektiflerde, 9’u seçilebilen
15 adet netleme noktasını destekler)

Deklanşör tipi

Elektronik kontrollü, dikey hareketli, odak düzlemli mekanik deklanşör; alçak sesli deklanşör, alçak sesli
sürekli deklanşör ve ayna kaldırma deklanşör modlarında elektronik ön perde deklanşörü kullanılabilir
Enstantane hızı
1/3, 1/2 veya 1 EV’lik adımlarla 1/8000 ile 30 saniye arasında; uzun pozlama, süre, X250
Flaş senkronizasyon hızı X=1/250 sn, 1/250 sn veya daha düşük hızda deklanşörle senkronize olur; otomatik FP yüksek hızlı flaş
senkronu desteklenir
Deklanşör modları
S (tek kare), Cl (sürekli yavaş hız), Ch (sürekli yüksek hız), Q (alçak sesli deklanşör), Qc (alçak sesli
sürekli deklanşör), E (otomatik zamanlama), Mup (ayna kaldırılarak)
Yaklaşık kare ilerleme hızı • Bir MB-D18 pil tutucuda bir EN-EL18b pil ile birlikte
Cl: 1 ile 8 fps arasında, Ch: 9 fps, Qc: 3 fps
• Diğer güç kaynakları
Cl: 1 ile 6 fps arasında, Ch 7 fps, Qc: 3 fps
Otomatik zamanlama
2 sn, 5 sn, 10 sn, 20 sn; 0,5, 1, 2 veya 3 sn aralıklarla 1 ile 9 pozlama arası
Pozlama ölçüm sistemi
Yaklaşık 180K (180.000) piksel RGB sensörü kullanan TTL pozlama ölçümü
Pozlama ölçümü modları • Matris: 3D renk matrisi ölçümü III (G, E ve D tipi objektifler); renk matrisi ölçümü III (diğer CPU
objektifler); kullanıcı, objektif verilerini sağladığı takdirde CPU olmayan objektifler ile renk matrisi
ölçümü kullanılabilir • Merkez ağırlıklı: %75’lik ağırlık karenin merkezindeki 12 mm’lik daireye verilir;
daire çapı 8, 15 veya 20 mm olarak değiştirilebilir ya da ağırlık tüm karenin ortalamasına göre
belirlenebilir (CPU olmayan ve AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED objektifler 12 mm’lik alanı
kullanır) • Noktasal: Seçilen netleme noktası etrafındaki 4 mm’lik daireyi (karenin yaklaşık %1,5’i) ölçer
(merkez netleme noktası üzernde; CPU olmayan veya AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED
objektif kullanıldığında) • Parlaklık ağırlıklı: G, E ve D tipi objektiflerle kullanılabilir
Ölçüm aralığı
• Matris veya merkez ağırlıklı ölçüm: -3 ile 20 EV arasında • Noktasal ölçüm: 2 ile 20 EV arasında • Parlaklık
(ISO 100, f/1,4 objektif, 20 °C) ağırlıklı ölçüm: 0 ile 20 EV arasında
Pozlama ölçüm bağlantısı Birleştirilmiş CPU ve AI
Pozlama modları
Değişken program (P) ile programlanmış otomatik; enstantane öncelikli otomatik (S); diyafram öncelikli
otomatik (A); manuel (M)
Pozlama telafisi
1/3, 1/2 veya 1 EV’lik adımlarla -5 ile +5 EV arasında
Pozlama kilidi
Algılanan değerde kilitlenen ışık düzeyi
ISO duyarlılığı
1/3, 1/2 veya 1 EV’lik adımlarla ISO 64 - 25600 arasında; ISO 64’ün altında yaklaşık 0,3, 0,5, 0,7 veya 1
(Önerilen Pozlama İndeksi) EV’ye (ISO 32 eşdeğeri) ya da ISO 25600 üzeri yaklaşık 0,3, 0,5, 0,7, 1 veya 2 EV’ye (ISO 102400 eşdeğeri)
ayarlanabilir; otomatik ISO duyarlılığı kontrolü mevcuttur
Etkin D-Lighting
Otomatik, çok yüksek, yüksek, normal, düşük veya kapalı seçeneklerinden biri seçilebilir
Otomatik netleme
TTL kademe belirlemeli Multi-CAM 20K otomatik netleme sensörü modülü, hassas ayar ve 55’i
(35 adet çapraz tip sensör ve 9 adet f/8 sensör) seçilebilen 153 netleme noktası (99 adet çapraz tip
sensör ve f/8’i destekleyen 15 adet sensör dahil)
AF algılama aralığı
-4 ile +20 EV arasında (ISO 100, 20 °C)
Objektif sürekli servosu
Netleme noktası
AF alan modları

• Otomatik netleme (AF): Single-sürekli servo AF (AF-S); sürekli-servo AF (AF-C); tahminli netleme izleme
konu durumuna göre otomatik olarak etkinleştirilir • Manuel netleme (M): Elektronik telemetre kullanılabilir
153 netleme noktası; bunlardan 55’i veya 15’i seçilebilir
Tek nokta AF; 9, 25, 72 veya 153 noktalı dinamik alan AF, 3D-izleme, grup alan AF, otomatik alan AF

Netleme kilidi
Flaş kontrolü

Flaş modları
Flaş telafisi
Flaş hazır göstergesi
Aksesuar yuvası
Nikon Creative Lighting
System (CLS)
Senkron terminali
Beyaz dengesi

Netleme, deklanşöre yarım basılarak (single-sürekli servo AF) veya alt seçicinin merkezine basılarak
kilitlenebilir
TTL: Yaklaşık 180K (180.000) pikselli RGB sensörü kullanılarak i-TTL flaş kontrolü; matris, merkez
ağırlıklı ve parlaklık ağırlıklı ölçümde dijital SLR için i-TTL dengeli dolgu flaşı, noktasal ölçümde ise
dijital SLR için standart i-TTL dolgu flaşı kullanılır
Ön perde senkronu, yavaş senkron, arka perde senkronu, kırmızı göz azaltma, yavaş senkron özellikli
kırmızı göz azaltma, yavaş arka perde senkronu, kapalı
1/3, 1/2 veya 1 EV’lik adımlarla -3 ile +1 EV arasında
Opsiyonel flaş birimi tamamen şarj olduğunda yanar, flaş tam performansla kullanıldıktan sonra yanıp
söner
Senkron ve veri bağlantı noktaları ile güvenlik kilidine sahip ISO 518 flaş yuvası
i-TTL flaş kontrolü, radyo kontrollü Gelişmiş Kablosuz Aydınlatma, optik Gelişmiş Kablosuz Aydınlatma,
pilot aydınlatma, FV kilidi, renk bilgisi iletişimi, otomatik FP yüksek hızlı flaş senkronu, çoklu alan AF için
AF yardımcısı, birleşik flaş kontrolü
Diş kilitleme mekanizmalı ISO 519 senkron terminali
Otomatik (3 tür), doğal ışık otomatik, ampul ışığı, floresan (7 tür), doğrudan güneş ışığı, flaş, bulutlu,
gölge, önceden belirlenen beyaz ayarı (6 adede kadar değer saklanabilir, canlı görüntü sırasında
noktasal beyaz dengesi ölçümü kullanılabilir), renk sıcaklığını (2500 K ile 10.000 K arasında) seçme
işlemlerinin hepsi ince ayarlardan yapılabilir
Pozlama, flaş, beyaz dengesi ve ADL
C (fotoğraf canlı görüntü), 1 (film canlı görüntü)
• Otomatik netleme (AF): Single-sürekli servo AF (AF-S); devamlı servo AF (AF-F) • Manuel netleme (M)

Basamaklama türleri
Canlı görüntü modları
Canlı görüntü objektif
sürekli servosu
Canlı görüntü AF alanı modları Yüz öncelikli AF, geniş alan AF, normal alan AF, hassas hedef AF, konu izlemeli AF
Canlı görüntü otomatik netleme Çerçeve içinde herhangi bir yerde kontrast ölçümlü AF (yüz öncelikli AF veya konu izleme AF
seçildiğinde, fotoğraf makinesi netleme noktasını otomatik olarak seçer)
Film ölçüm sistemi
Ana görüntü sensörünü kullanan TTL pozlama ölçümü
Film ölçüm modları
Matris, merkez ağırlıklı veya parlaklık ağırlıklı
Çerçeve boyutu (piksel)
• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (aşamalı), 25p, 24p • 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p • 1280 × 720; 60p,
ve kare hızı
50p • 1920 ×1080 (ağır çekim); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5
60p, 50p, 30p, 25p ve 24p için gerçek kare hızları; sırasıyla 59,94, 50, 29,97, 25 ve 23,976 fps’dir. Kalite seçimi, 3840
× 2160 (kalite H olarak sabitlendiğinde) ve 1920 × 1080 ağır çekim (kalite “normal” olarak sabitlendiğinde) hariç
tüm boyutlarda kullanılabilir

Dosya biçimi
Video sıkıştırma
Ses kayıt biçimi
Ses kayıt cihazı
Film ISO duyarlılığı

MOV, MP4
H.264/MPEG-4 Gelişmiş Video Kodlaması
Doğrusal PCM, AAC
Dahili stereo veya harici mikrofon; duyarlılık ayarlanabilir
• P, S ve A pozlama modları: Seçilebilen üst sınıra sahip otomatik ISO duyarlılığı kontrolü (ISO 64 ile Hi 2
(Önerilen Pozlama İndeksi)
arasında) • M pozlama modu: Seçilebilen üst sınıra sahip otomatik ISO duyarlılığı kontrolü (ISO 64
ile Hi 2 arasında); ISO 25600 üzeri yaklaşık 0,3, 0,5, 0,7, 1 veya 2 EV’ye (ISO 102400 eşdeğeri) eşdeğer
kullanılabilir ilave seçeneklerle manuel seçim (1/3, 1/2 veya 1 EV’lik adımlarla ISO 64 ile 25600 arasında)
Film Etkin D-Lighting
Çok yüksek, yüksek, normal, düşük veya kapalı fotoğraf ayarlarının aynısı seçilebilir
Maksimum film kaydı uzunluğu 29 dk - 59 sa
Diğer film seçenekleri
Dizin işaretleme, zaman aralıklı filmler, elektronik titreşim azaltma
Ekran
8 cm/3,2 inç, yaklaşık 2359 k-nokta (XGA), 170° resim açısına, yaklaşık %100 çerçeve alanı ve manuel
ekran parlaklığı kontrolüne sahip dik açılı TFT dokunmatik LCD
İzleme
Tam çerçeve ve izleme zoom işlevi ile küçük resimler (4, 9 veya 72 resim) halinde izleme, izleme
zoom işlevi kesme, film izleme, fotoğraf ve/veya film slayt gösterileri, histogram ekran, parlak
noktalar, fotoğraf bilgileri, konum verileri ekranı, görüntü derecelendirme ve otomatik resim
döndürme
USB
SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B konnektörü); yerleşik USB bağlantı noktasına bağlanılması
önerilir
HDMI çıkışı
C tipi HDMI konnektörü
Ses girişi
Stereo mini pin soket (3,5 mm çap; elektrik fişi desteği)
Ses çıkışı
Stereo mini pin soket (3,5 mm çap)
On pinli uzak terminal
Opsiyonel MC-30A/MC-36A Uzaktan Kumanda Kablosu, ML-3 Modülite Uzaktan Kumanda Seti, WR-R10
(WR-A10 Kablosuz Uzaktan Kumanda Adaptörü gerektirir) veya WR-1 Kablosuz Uzaktan Kumanda ya
da GP-1/GP-1A GPS Ünitesi bağlamak için kullanılabilir
Kablosuz
• Standartlar: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g • Çalışma frekansı: 2412 ile 2462 MHz arasında (1. ila 11.
kanallar) • Maksimum çıkış gücü: 8,5 dBm (EIRP) • Doğrulama: Açık sistem, WPA2-PSK
Bluetooth
• İletişim protokolleri: Bluetooth Specification Version 4.1 • Çalışma frekansı: 2402 ile 2480 MHz arasında
(Bluetooth), 2402 ile 2480 MHz arasında (Bluetooth Low Energy)
Menzil (görüş hattı)
Yaklaşık 10 m, parazitsiz; sinyal gücüne ve arada engel olup olmadığına göre menzil değişiklik
gösterebilir
Desteklenen diller
Arapça, Bengalce, Bulgarca, Çince (Basitleştirilmiş ve Geleneksel), Çekçe, Danca, Felemenkçe,
İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Hintçe, Macarca, Endonezya dili, İtalyanca, Japonca,
Korece, Marathi dili, Norveççe, Farsça, Lehçe, Portekizce (Portekiz ve Brezilya), Rumence, Rusça,
Sırpça, İspanyolca, İsveççe, Tamilce, Telugu dili, Tayca, Türkçe, Ukraynaca, Vietnamca
Pil
Bir adet EN-EL15a/EN-EL15* Şarj Edilebilir Li-ion Pil
Pil tutucu
Bir adet EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18* Şarj Edilebilir Li-ion Pil (ayrı satılır) ile opsiyonel MB-D18 Çok
Yönlü Pil Paketi, bir adet EN-EL15a/EN-EL15* Şarj Edilebilir Li-ion Pil veya sekiz adet AA alkalin, Ni-MH
ya da lityum piller; EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18* piller kullanıldığında bir adet MH-26a/MH-26 Pil Şarj
Cihazı ve BL-5 Pil Yuvası Kapağı (her ikisi de ayrı satılır) gerekir.
AC adaptörü
EH-5c/EH-5b AC Adaptörü; EP-5B Güç Konnektörü gerekir (ayrı satılır)
Tripod yuvası
6,35 mm [1/4 inç (ISO 1222)]
Boyutlar (G × Y × D)
Yaklaşık 146 × 124 × 78,5 mm
Ağırlık
Gövde kapağı olmadan, pil ve XQD hafıza kartı ile birlikte yaklaşık 1005 g; yaklaşık 915 g (yalnızca
fotoğraf makinesi gövdesi)
Çalışma ortamı
Sıcaklık: 0 ile 40 ° arasında; nem: %85 veya altı (yoğunlaşmasız)
Verilen aksesuarlar (ülke veya EN-EL15a Şarj Edilebilir Li-ion Pil, MH-25a Pil Şarj Cihazı, DK-17F Flor Kaplamalı Vizör Göz Merceği, UCbölgeye göre değişiklik gösterebilir) E22 USB Kablosu, HDMI/USB Kablo Mandalı, AN-DC18 Askı, BF-1B Gövde Kapağı
Bir kez şarj edildiğinde EN-EL18, EN-EL18a’dan veya EN-EL15, EN-EL-15a’dan daha az fotoğraf/daha kısa süre film çekebilir.
• XQD, Sony Corporation’ın ticari markasıdır. • SD, SDHC ve SDXC logoları; SD-3C, LLC.’nin ticari markalarıdır. • PictBridge bir ticari markadır. •
HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface; HDMI Licensing LLC’nin ticari veya tescilli ticari markalarıdır. • Bluetooth® marka adı
ve logoları; Bluetooth SIG, Inc.’e 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. • Bu belgedeki vizörler,
LCD’ler ve ekranlar üzerindeki görüntüler örnek nitelikli kullanılmıştır.

Özellikler ve ekipman, üreticisi tarafından bilgilendirme zorunluluğu olmaksızın değiştirilebilir. Kasim 2017

UYARI

2017 Nikon Corporation

DOĞRU KULLANIM İÇİN, EKİPMANI KULLANMADAN ÖNCE EL KİTAPLARINI DİKKATLİCE OKUYUN.
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