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Systeemcamera's van Nikon, 
ontworpen voor ongekende 
nieuwe mogelijkheden

Het Z-vattingsysteem is meer dan een spiegelloos camerasysteem. Het is Nikon's antwoord 

op de alsmaar stijgende vraag naar foto's en video's met een uitmuntende beeldkwaliteit, 

die put uit meer dan een eeuw ervaring in optische fabricage. Het geheim ligt in de grote 

objectiefvatting van het systeem met een binnendiameter van 55 mm en een korte flensafstand 

van 16 mm. De nieuwe Z-vatting leidt tot een enorme flexibiliteit in het optische ontwerp van 

objectieven, het belangrijkste element bij het maken van beelden. Daardoor kunnen de nieuwe 

NIKKOR Z-objectieven uw beelden een ongekende scherpte en diepte geven. Bovendien kunnen 

de lang gekoesterde objectieven uit de NIKKOR F-serie via een adapter ook worden gebruikt 

met het Z-systeem. Het degelijke ontwerp van dit compacte nieuwe systeem voelt goed aan en 

mede dankzij de beproefde betrouwbaarheid en het bedieningsgemak van Nikon kunt u scènes 

vol vertrouwen vastleggen, zelfs in extreme omstandigheden. In het Z-systeem wordt net zo veel 

belang gehecht aan foto's als aan video's die beide worden vastgelegd met een ongekende 

scherpte, voor iedereen die graag prachtige beelden creëert. 



• Camerabody: Z 7 • Objectief: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S  © Vivien Liu



• Camerabody: Z 7 • Objectief: NIKKOR Z 35mm f/1.8 S  © Monika Zaldo



• Camerabody: Z 7 • Objectief: AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR + vattingadapter FTZ  © Marsel van Oosten



• Camerabody: Z 7 • Objectief: NIKKOR Z 24-70mm f/4 S •Flitser: SB-5000 Speedlight  © Keith Ladzinski



• Camerabody: Z 6 • Objectief: NIKKOR Z 35mm f/1.8 S • Creatief Picture Control: Denim  © Brandon Woelfel



15

• Camerabody: Z 6 • Objectief: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S • Creatief Picture Control: Zondag  © Dominique Cherry
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Objectieven spelen een essentiële rol omdat ze informatie over onderwerpen 

opvangen in de vorm van licht. Als de informatie die door het licht wordt 

overgedragen, in een zo zuiver mogelijke vorm kan worden doorgegeven aan 

de beeldsensor van de camera, zou dit dan de volgende fase in de evolutie 

van beeldverwerking kunnen zijn? Op basis van dit concept is Nikon's nieuwe 

spiegelloze camerasysteem met Z-vatting ontworpen om de optische kwaliteit 

van objectieven te verbeteren dankzij een vatting met een grote diameter 

en een korte flensafstand. Een overweldigende scherpte die elk minuscuul detail 

nauwgezet reproduceert, lensaberraties die vrijwel volledig worden onderdrukt, 

een superieure reproductie van puntlichtbronnen, een prachtige, natuurlijke 

bokeh: dit alles vloeit voort uit dit ene eenvoudige concept.

NIKKOR Z-objectieven maken de weg vrij naar een nieuwe dimensie  

in optische kwaliteit.

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
Handzaam, krachtig standaardzoomobjectief met een 

schitterende beeldreproductie dat elke scène verandert 

in een kunstwerk

De uitstekende optische kwaliteit is te danken aan het gebruik van een 

asferisch element van ED-glas en drie asferische lenselementen. Dankzij een 

optisch ontwerp dat verschillende lensaberraties bij alle scherpstelafstanden 

tot het minimum beperkt, een populair brandpuntsafstandsbereik van 

24 tot 70 mm en een constant maximaal diafragma van f/4 over het 

hele zoombereik kan dit objectief worden ingezet voor uiteenlopende 

onderwerpen en disciplines. Pijlvormige comalichtvlekken worden effectief 

verminderd, wat leidt tot een voortreffelijke reproductie van puntlichtbronnen, 

ondanks het feit dat dit een zoomobjectief is. De lichte, handzame body 

heeft een intrekbaar objectiefmechanisme, waardoor u hem overal mee 

naartoe kunt nemen en zeer eenvoudig kunt bedienen, zodat u dierbare 

momenten betrouwbaar kunt vastleggen.

• Camerabody: Z 7 • Objectief: NIKKOR Z 24-70mm f/4 S • Belichting: stand [M], 1/2 sec., f/4 • Witbalans: Automatisch 1 • Gevoeligheid: ISO 400  
• Picture Control: Standaard © Tamara Lackey

Hoe ver kan optische kwaliteit 
zich nog verder ontwikkelen?
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NIKKOR Z 35mm f/1.8 S
Lichtsterk groothoekobjectief voor uiteenlopende situaties 

met een uitmuntende beeldreproductie dat andere 35mm-

objectieven van f/1.8 ver achter zich laat

Dit objectief heeft een stille, snelle en zeer accurate AF-regeling via een 

meervoudig scherpstelsysteem en levert een uitstekende beeldreproductie, 

waarbij aberraties zo maximaal mogelijk worden onderdrukt. Door het 

gebruik van twee elementen van ED-glas wordt longitudinale chromatische 

aberratie effectief gecorrigeerd, terwijl drie asferische lenselementen 

pi j lvormige comal ichtvlekken effect ief onderdrukken, waardoor 

puntlichtbronnen schitterend worden gereproduceerd, zelfs aan de randen 

van het beeld. Het objectief heeft ook de zachte en natuurlijke bokeh 

die alleen mogelijk is met een lichtsterk objectief.

• Camerabody: Z 7 • Objectief: NIKKOR Z 35mm f/1.8 S • Belichting: stand [M], 1/1000 sec., f/5 • Witbalans: Automatisch 1 • Gevoeligheid: ISO 100  
• Picture Control: Standaard  © Ross Harvey

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S
Lichtsterk vast-brandpunt-objectief met een uitmuntende 

beeldreproductie dat de mening over de mogelijkheden 

van een 50mm-objectief van f/1.8 voorgoed verandert

Dankzij het uitstekende oplossende vermogen kunnen zelfs minuscule 

texturen overal in het beeld nauwkeurig worden gereproduceerd. 

Longitudinale chromatische aberratie wordt effectief verminderd door 

het gebruik van twee elementen van ED-glas, terwijl drie asferische 

lenselementen pijlvormige comalichtvlekken effectief corrigeren, waardoor 

puntlichtbronnen schitterend worden gereproduceerd, zelfs bij het maximale 

diafragma. De mooie, natuurlijke bokeh, die alleen mogelijk is met een 

lichtsterk objectief, wordt zelfs bereikt bij korte scherpstelafstanden. 

Daarnaast maakt een krachtige, nieuw ontwikkelde stappenmotor een 

zeer stille en nauwkeurige AF-regeling mogelijk, zowel bij foto's als bij  

video-opnamen.

• Camerabody: Z 7 • Objectief: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S • Belichting: stand [M], 1/200 sec., f/1.8 • Witbalans: Automatisch 1 • Gevoeligheid: ISO 100  
• Picture Control: Portret  © Kenta Aminaka
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NIKKOR Z 24-70 mm f/2.8 S
Uitstekende optische prestaties bereikt met een licht-

sterk zoomobjectief met een maximaal diafragma van 

f/2.8

De NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S, één van de krachtige S-Line-model-

len, is een lichtsterk standaard zoomobjectief met een maximaal 

diafragma van f/2.8 dat zorgt voor het populair brandpuntsaf-

standsbereik van 24 mm groothoek tot 70 mm. De uitstekende op-

tische prestaties zijn te danken aan het ten volle te benutten van 

de nieuwste optische technologieën terwijl optimaal gebruik wordt 

gemaakt van de grote flexibiliteit in objectontwerp die het Z-vat-

tingsysteem biedt. Voor het AF-aansturingssysteem is het nieuwe 

'meervoudig scherpstelsysteem' genomen. Dit draagt bij aan een 

zeer nauwkeurige supersnelle AF en een uiterst scherp beeld over 

het hele opnamebereik voor elke scène, zelfs bij korte afstanden.

NIKKOR Z 14-30 mm f/4 S
Dit ultragroothoekzoomobjectief biedt handzaamheid, 

hoge beeldkwaliteit en uitgebreidere opnamemogelijk-

heden. Door het unieke ontwerp is het eenvoudig om 

filters te gebruiken.
De NIKKOR Z 14-30mm f/4 S dekt een brandpuntsafstand van 14 

mm tot 30 mm waardoor het beelden met dynamische perspec-

tieven kan leveren en uiteenlopende scènes kan vastleggen. Met 

een kleine diameter en plat voorste lenselement is het objectief 

het eerste* groothoekobjectief met een brandpuntsafstand van 

14 mm ter wereld dat ook aan een fi lter kan worden bevestigd.  

Fotografen kunnen creatiever fotograferen met polar isat ie- of 

ND-filters die met conventionele objectieven niet kunnen worden 

gebruik t . Omdat het object ief met een f i l ter of zonnekap kan 

worden beschermd, stofbestendig en druipwaterdicht is en een 

fluorcoat aan de voorkant heeft, kunnen fotografen actiever en 

eenvoudiger fotograferen.  Het maximaal diafragma wordt bij elke 

zoominstell ing vastgezet op f/4. Fotografen kunnen met kortere 

sluitertijden fotograferen zonder de gevoeligheid te verhogen, zelfs 

voor relatief donkere scènes.
* Van FX-formaat (volledig formaat) compatibele verwisselbare objectieven voor digitale 

camera’s die verkrijgbaar waren op 8 januari 2019. Op basis van onderzoek door Nikon.

• Camerabody: Z 7 • Objectief: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S • Beeldkwaliteit: JPEG FINE • Sluitertijd: 1/1000s, f/5.6  © Ami Vitale  • Camerabody: Z 7 • Objectief: NIKKOR Z 14-30mm f/4 S • Beeldkwaliteit: JPEG FINE • Belichting: stand [A], 10 s, f/8 • Witbalans: AUTO • Gevoeligheid: ISO 100 • 
Picture Control: Standaard  © Jimmy McIntyre
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Vattingadapter FTZ
Het uitgebreide assortiment NIKKOR F-objectieven blijft 

schitteren met Nikon-systeemcamera's

Dankzij de vattingadapter FTZ kunnen fotografen met een Nikon D-SLR 

die overstappen op het nieuwe spiegelloze camerasysteem, probleemloos 

blijven profiteren van de uitstekende kwaliteit van hun NIKKOR F-objectieven. 

Circa 360 NIKKOR F-objectieven zijn compatibel* met de FTZ, waaronder 

93 AF-P/AF-S/AF-I-objectieven die opnamen met AF en AE mogelijk maken. 
* Ondersteunde functies verschillen per objectief.

• Camerabody: Z 7 • Objectief: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED + vattingadapter FTZ • Belichting: stand [M], 1/160 sec., f/3.2 • Witbalans: Dag wit tl-licht, 
B3.50, M3.50 • Gevoeligheid: ISO 100 • Picture Control: Portret  © Lafugue Logos

Meer licht. Meer mogelijkheden

 NIKKOR Z 35 mm f/1.8 S

 NIKKOR Z 50 mm f/1.8 S

 NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S

 NIKKOR Z 58 mm f/0.95 S Noct

 NIKKOR 24–70 mm f/2.8 S

 NIKKOR 14–30 mm f/4 S

 24 mm f/1.8 S

 85 mm f/1.8 S

 70–200 mm f/2.8 S

 20 mm f/1.8 S

 50 mm f/1.2 S

 14–24 mm f/2.8 S

Dit is nog maar het begin. De reeks NIKKOR Z-objectieven is klaar om uit te breiden



Nikon's eerste FX-formaat 
systeemcamera met 45,7 
effectieve megapixels haalt 
alles uit de ongekende optische 
kwaliteit van de NIKKOR 
Z-objectieven 

De ontwikkeling staat nooit stil voor camera's met een groot aantal pixels. Met 45,7 effectieve megapixels in een 

compacte body maakt de Z 7, Nikon's gloednieuwe FX-formaat systeemcamera, optimaal gebruik van de ongekende 

optische kwaliteit van de nieuwe NIKKOR Z-objectieven en produceert deze camera overweldigende details van 

rand tot rand in zowel foto's als video's. Daarnaast dragen het brede hybride AF-systeem met 493 punten en een 

ongekend nauwkeurige scherpstelling en de nieuwe EXPEED 6-beeldverwerkingsengine bij aan scherpere beelden 

dan ooit tevoren. De Quad VGA elektronische zoeker met 3.690.000 beeldpunten geeft een helder beeld met een 

ongekend comfortabele gebruikservaring dankzij Nikon's geavanceerde optiek en beeldverwerkingsexpertise. En met 

10-bits N-Log en 4K UHD- en 8K-time-lapse-video's* komt deze camera ook tegemoet aan de wensen van veeleisende 

videomakers. De Z 7 bundelt al deze kracht in een compacte, maar toch stevige body en maakt de weg vrij naar 

nieuwe mogelijkheden voor prachtige beelden. 

* Voor de productie van 8K-time-lapse-video's is software van derden nodig.
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Het hart van de Z 7 wordt gevormd door een nieuwe  

FX-formaat BSI CMOS-sensor met 45,7 effectieve megapixels 

en AF-pixels met fasedetectie in het filmvlak. De sensor 

maakt optimaal gebruik van de weergaloze optische kwaliteit 

van NIKKOR Z-objectieven waardoor beelden ongekend 

scherp zijn. Doordat het volume van het signaal dat in de 

fotodiodes wordt opgevangen, zo veel mogelijk wordt vergroot, 

biedt de Z 7 bovendien een standaard gevoeligheidsbereik 

van ISO 64-25.600 (uitbreidbaar tot het equivalent van  

ISO 32-102.400), aangevuld met de geavanceerde beeld-

verwerking van EXPEED 6.

AF-pixels met fasedetectie in het filmvlak zijn efficiënt over de 

sensor verspreid, waardoor een accurate AF over een groot deel 

van het beeld mogelijk is. Daarbij zorgt de koperen bedrading 

van de sensor voor een snelle uitlezing van de AF-informatie en 

van de enorme hoeveelheid gegevens van de 45,7 effectieve 

megapixels, terwijl daarnaast continu-opnamen van maximaal 

9 bps* mogelijk zijn.

* AE wordt vastgezet op het eerste beeld.

Ongeëvenaarde scherpte met NIKKOR Z-objectieven: BSI CMOS-sensor met 45,7 effectieve megapixels 

en ISO 64-25.600

Doordat de Z 7 optimaal gebruikmaakt van de hoge optische kwaliteit van NIKKOR Z-objectieven en 45,7 effectieve 
megapixels, produceert deze camera een grote scherpte van rand tot rand. 

Hoofdstuk 1: Nieuwe opties voor een ongekende beeldkwaliteit Hoofdstuk 1: Nieuwe opties voor een ongekende beeldkwaliteit

Dankzij de nieuwe EXPEED 6-beeldverwerkingsengine kan het 

maximale worden gehaald uit het hoge oplossende vermogen 

van NIKKOR Z- en NIKKOR F-objectieven en uit het grote aantal 

pixels van de beeldsensor in de camera. De engine maakt 

beelden nog scherper, terwijl ruis effectief wordt vermindert, 

waardoor de camera een maximale standaardgevoeligheid 

van ISO 25.600 kan halen.

De engine ondersteunt nu een instelling voor verscherping van 

het middenbereik* voor Picture Control, Nikon’s unieke systeem 

voor beeldaanpassing, die samenwerkt met de bestaande 

instellingen Verscherping en Lokaal contrast, waardoor de 

scherpte van zowel foto’s als video’s nog effectiever wordt 

verbeterd. 

EXPEED 6 biedt ook diffractiecorrectie, zodat land-schappen 

en stadsgezichten scherp kunnen worden vastgelegd, zelfs bij 

een klein diafragma. En met de introductie van Creatieve Picture 

Controls is het makkelijker dan ooit om uw eigen stijl te creëren.

* Stand voor hoge beeldkwaliteit alleen voor video.

Scherpere foto’s en video’s met een nieuwe scherpteparameter: EXPEED 6
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Effectievere scherpteaanpassingen: verscherping van het middenbereik en snelle verscherping 

voor Picture Controls

De Z 7 beschikt over een nieuwe parameter voor verscherping van het middenbereik* 

voor Picture Control, Nikon’s systeem voor beeldaanpassing. Deze optie ligt tussen 

de bestaande parameters Lokaal contrast, die de algehele scherpte aanpast, 

en Verscherping, die het uiterlijk van details en patronen aanpast. In combinatie bieden 

ze nog nauwkeuriger controle over de verschillende texturen in het beeld die u scherper 

of juist zachter wilt maken.

Als u verscherping, lokaal contrast en verscherping van het middenbereik eenvoudiger 

wilt toepassen, kunt u ze via 'Snelle verscherping' in één keer aanpassen met 

één schuifregelaar.

* Stand voor hoge beeldkwaliteit alleen voor video.

De menuoptie Verscherping middenbereik

Hoofdstuk 1: Nieuwe opties voor een ongekende beeldkwaliteit

Verscherping middenbereik: -5

Snelle verscherping: -2

Verscherping middenbereik: 2 (Standaard)

Snelle verscherping: 0 (Standaard)

Verscherping middenbereik: 5

Snelle verscherping: 2

Creëer uw eigen stijl: Creatieve Picture Controls

Naast de conventionele Picture Controls biedt de Z 7 20 crea-

tieve opties die u kunt gebruiken om uw beelden direct een 

artistiek tintje te geven en die u aanmoedigen uw creativiteit 

verder te ontplooien. Het effectniveau is aanpasbaar van 0 tot 

100 in 10 stappen. Het is ook mogelijk om eigen Picture Controls 

te maken door de parameters van elke voorinstelling, zoals 

verscherping en contrast, te wijzigen in de camera of met Picture 

Control Utility 2 op uw computer. Creatieve Picture Controls zijn 

beschikbaar in alle belichtingsstanden en bij video-opnamen. 

Droom
Produceert een zacht, warm en licht beeld. De lichtoranje tonen maken donkere 
delen helderder en verzachten de randen van voorwerpen, waardoor ze er 
zacht uitzien.

Ochtend
Creëert een sfeer alsof de opname in de frisse ochtendlucht is gemaakt. 
Donkere delen worden iets opgelicht en het hele beeld is een beetje 
blauwig met gevoel van transparantie. Dit levert een verfrissend beeld op.

Pop
De hoogste mate van verzadiging wordt toegepast om kleuriger tonen 
en texturen te krijgen. Zelfs bij een lichtere foto kan de oorspronkelijke 
toon van het onderwerp worden benadrukt.

Zondag
Creëert een open sfeer alsof de foto is gemaakt op een zonnige zondagmiddag. 
Hoge lichten zijn grotendeels uitgebeten doordat het contrast is verhoogd. 
Hierdoor wordt het onderwerp meer benadrukt.

Hoofdstuk 1: Nieuwe opties voor een ongekende beeldkwaliteit

De volgende foto's zijn verwerkt met effectniveau 100.

ScherperZachter

MiddenfrequentieLage frequentie

(Referentie) 
Contrast

C
on

to
ur

co
m

p
on

en
t

Hoge frequentie

Lokaal contrast Verscherping 
middenbereik Verscherping

Conceptueel diagram met de frequentieband voor elke optie
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Somber
Creëert een kalme, melancholische sfeer zoals na een regenbui. Doordat 
de verzadiging wordt verhoogd en de helderheid wordt verlaagd, zijn 
kleuren duidelijk herkenbaar, ondanks de donkere tonen.

Stilte
Creëert een gevoel van vergankelijkheid, eenzaamheid en bezinning. Hiermee 
kunnen rustige, zachte beelden met minder verzadiging worden verkregen.

Dramatisch
Geeft een krachtige indruk doordat licht en schaduw worden benadrukt.  
Zelfs in donkere foto's kunnen hoge lichten helderder worden afgebeeld. 
Geschikt voor dramatisch licht.

Verbleekt
Maakt een serieuze indruk met een metalen look. Hiermee kunt u groenige 
beelden met een lage verzadiging maken. Details van onderwerpen 
kunnen minutieus worden afgebeeld voor een smaakvol resultaat met 
een zilverachtige tint.

Melancholisch
Produceert een retrolook met een ietwat melancholische sfeer. Het hele 
beeld heeft een magenta tint. Doordat de verzadiging en randverscherping 
wat ingetogener zijn, kunt u hiermee zachte beelden creëren.

Denim
Past een diepblauwe tint toe. Hoewel de verzadiging is behouden, is het 
blauw opzettelijk verschoven richting cyaan. Het blauw van een onderwerp 
kan zo sterker worden benadrukt.

Puur
Hiermee kan een zacht en puur beeld worden gecreëerd, alsof u ernaar 
kijkt door een sluier. De hele foto krijgt een zachte, blauwe tint en met name 
als het gaat om de hoge lichten en schaduwen creëert dit een rustige sfeer.

Speelgoed
Produceert een opvallend resultaat, geïnspireerd door speelgoedcamera's. 
Hoewel de verzadiging is behouden, is het blauw opzettelijk verschoven 
richting indigo. Vergeleken met het resultaat van een echte speelgoedcamera 
geeft het beeld een diepere en rustiger indruk.

Sepia
Produceert sepiabeelden met vervaagde kleuren die een klassieke indruk geven. 
Hiermee krijgt u een zeer smaakvol resultaat, alsof een zwart-witfoto is ingekleurd. 
U kunt het toonniveau aanpassen op basis van het beoogde resultaat.

Rood
Creëert opvallende retrobeelden waarbij rode tonen sterk worden benadrukt. 
Beelden zien eruit alsof ze met een redscale film zijn gemaakt. U kunt 
het toonniveau aanpassen op basis van het beoogde resultaat.

Blauw
Creëert een kalme en melancholische stemming. Het hele beeld heeft een 
rustige, blauwe toon. Hiermee kunnen koelblauwe beelden worden verkregen 
zoals bij cyanotypie. U kunt het toonniveau desgewenst aanpassen.

Roze
Produceert een romantisch beeld met zachte tonen. Beelden krijgen een roze tint. 
U kunt een nog zachtere sfeer creëren door het roze te benadrukken. U kunt het 
toonniveau desgewenst aanpassen.

Houtskool
Produceert monochrome beelden met een zachte uitstraling, die lijken op  
zwart-wittekeningen. Hiermee krijgt u zachte monochrome beelden met minimaal 
verlies van detail in hoge lichten en schaduwen. Door de scherpte van randen 
te verminderen, kunt u zwart-witfoto's, die anders vaak een koude indruk geven, 
zachter maken.

Binair
Levert een krachtig beeld op waarin het onderwerp wordt benadruk en details 
worden onderdrukt. Zo ontstaan scherpe zwart-witbeelden met slechts twee tonen. 
De wereld kan zo op een speciale manier in zwart en wit worden vastgelegd.

Grafiet
Licht kan effectief worden benadrukt met verscherpte randen en diepzwart. 
Hiermee kunt u opvallende monochrome beelden met extra contrast 
en scherpere randen creëren. Geschikt voor scherpe, heldere beelden.

Koolstof
Creëert stabiele beelden met veel diepte en zwarte gradaties. Zwart wordt 
sterk benadrukt, wat leidt tot donkere beelden. Aanbevolen voor serieuze, 
statige beelden.

Hoofdstuk 1: Nieuwe opties voor een ongekende beeldkwaliteit Hoofdstuk 1: Nieuwe opties voor een ongekende beeldkwaliteit
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Effectniveau: 100

Effectniveau: 100

Effectniveau: 100

Effectniveau: 50

Effectniveau: 50

Effectniveau: 50

Effectniveau: 0 (Standaard)

Effectniveau: 0 (Standaard)

Effectniveau: 0 (Standaard)

Droom

Speelgoed

Rood (Standaard)

Aanvullende voorbeelden van effectniveaus

Minder onscherpte bij kleinere diafragma's: diffractiecorrectie

Als u bij een digitale camera een klein diafragma selecteert 

om de scherptediepte te vergroten wanneer u landschappen 

of stadsgezichten fotografeert, kan dit leiden tot veel verlies 

aan scherpte, veroorzaakt door diffractie. De nieuwe functie 

voor diffractiecorrectie van de Z 7 vermindert automatisch de 

effecten van diffractie wanneer een klein diafragma wordt 

gebruikt. Daardoor kunt u optimaal profiteren van het hoge 

oplossende vermogen van NIKKOR Z- en NIKKOR F-objectieven 

en van het grote aantal pixels van de beeldsensor in de camera.

Hoofdstuk 1: Nieuwe opties voor een ongekende beeldkwaliteitHoofdstuk 1: Nieuwe opties voor een ongekende beeldkwaliteit

Diffractiecorrectie: AAN Diffractiecorrectie: UIT
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Vibratiereductie van circa 5,0 stops voor uiteenlopende onderwerpen: Nikon’s eerste*1 VR in de camera

De Z 7 heeft een ingebouwd mechanisme voor vibratiereductie 

(VR) waarvan het effect equivalent is met een sluitertijd die 

circa 5,0 stops*2 korter is. Deze functie detecteert cameratrilling 

aan de hand van vectorinformatie over beweging in het beeld 

en van de gyrosensor, en stuurt vervolgens het mechanisme 

voor vibratiereductie aan om deze trilling in vijf richtingen 

te corrigeren: X, Y, draaien langs de breedte-as of de hoogte-

as, en draaien langs de diepte-as, wat met name zichtbaar 

is in video's. De functie werkt ook met NIKKOR F-objectieven, 

waaronder objectieven zonder VR*3.

*1 Van digitale camera's met verwisselbaar objectief.

*2  Op basis van CIPA-normen. Deze waarde wordt bereikt als een NIKKOR Z 
24-70mm F/4 S is bevestigd, waarbij de zoom is ingesteld op de maximale 
telestand.

*3  Vereist de vattingadapter FTZ. Bij gebruik van NIKKOR F-objectieven  
is het VR-effect minder in vergelijking met NIKKOR Z-objectieven.

VR uitVR aan

Hoofdstuk 1: Nieuwe opties voor een ongekende beeldkwaliteit

Breedte-as

Hoogte-as

Diepte-as

Nauwkeurige scherpstelling in 90% van het beeld: hybride AF-systeem met 493 punten

Als u het ware potentieel van de 45,7 effectieve megapixels 

van de Z 7 en de hoge resolutie van de NIKKOR Z-objectieven 

wilt ervaren, is een uiterst nauwkeurige scherpstelling van 

essentieel belang. De Z 7 gebruikt een nieuw ontwikkeld 

hybride AF-systeem dat een zeer brede dekking biedt: circa 

90% van het beeld, zowel horizontaal als verticaal, met 493 

scherpstelpunten*1. Met behulp van een AF-algoritme dat is 

geoptimaliseerd voor de FX-formaat sensor wordt scherpgesteld 

op het onderwerp, waarbij zo nodig AF met fasedetectie in het 

filmvlak of contrastdetectie-AF wordt toegepast. Dankzij deze 

brede dekking kan ook worden scherpgesteld op onderwerpen 

aan de rand van het beeld, wat een ongekende creatieve 

vrijheid met zich meebrengt. Bovendien voldoen de NIKKOR 

Z-objectieven aan een strengere AF-norm, wat leidt tot nog 

betere prestaties bij een hoge resolutie en een ongekend 

nauwkeurige AF. En als u de functie voor AF bij weinig licht 

activeert wanneer u donkere onderwerpen fotografeert,  

is AF mogelijk tot slechts -4 LW*2.

*1 In FX-formaat met enkelpunts AF.

*2 Met f/2.0-objectief bevestigd, ISO 100, 20 °C.

Hoofdstuk 1: Nieuwe opties voor een ongekende beeldkwaliteit
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Flexibele autofocusopties voor elk scenario: zes AF-veldstanden

Superfijn-AF*

Gebruikt een scherpstelveld dat half zo groot is als bij enkelpunts AF, zodat 

u exact kunt scherpstellen op een heel klein deel van het onderwerp. Dit is met 

name handig als u bijvoorbeeld de stamper van een bloem of de details 

van een ingewikkeld accessoire wilt fotograferen.

* Beschikbaar als AF-S is geselecteerd voor foto's. Contrastdetectie-AF wordt geactiveerd als deze 

stand is ingesteld.

Enkelpunts AF

Stelt scherp op het onderwerp waarbij alleen het geselecteerde scherpstelpunt 

wordt gebruikt. Dit is ideaal wanneer u wilt scherpstellen op een specifiek deel 

van een stilstaand onderwerp, zoals het oog van een persoon.

Dynamisch veld-AF*

Stelt scherp op het onderwerp met behulp van het geselecteerde scherpstelpunt. 

Als het onderwerp het geselecteerde punt kort verlaat, stelt de camera scherp 

op basis van informatie uit de omringende AF-punten. 

* Beschikbaar als AF-C is geselecteerd voor foto's.

Breedveld-AF (S/L)

Legt een onderwerp vast met een breder scherpstelveld. Er zijn twee opties 

voor de grootte van het AF-veld beschikbaar, afhankelijk van de grootte van 

het onderwerp.  

 

Automatisch veld-AF

De camera detecteert het onderwerp automatisch met behulp van informatie 

van alle scherpstelpunten en stel er vervolgens op scherp. Als 'Aan' is 

geselecteerd voor 'Automatisch veld-AF met gezichtsherkenning', detecteert 

de camera automatisch gezichten en kan de gebruiker kiezen op welk gezicht 

moet worden scherpgesteld als er meer dan één gezicht is. Dankzij een nieuw 

algoritme voor gezichtsherkenning en meevolgende scherpstelling kan de 

AF een gezicht blijven volgen als de persoon het hoofd draait of kort wegkijkt.

Enkelpunts AF

Superfijn-AF

Automatisch veld-AF

Hoofdstuk 1: Nieuwe opties voor een ongekende beeldkwaliteit

Betrouwbare technologie voor automatische instellingen, overgenomen  

van Nikon's vermaarde D-SLR's: geavanceerd systeem voor onderwerpherkenning

Het geavanceerde systeem voor onderwerpherkenning van de 

Z 7 omvat een groot aantal automatische instellingen die 

u helpen optimale resultaten te krijgen. De camera gebruikt de 

beeldsensor om verschillende kenmerken van het onderwerp 

te herkennen en gebruikt deze informatie vervolgens om 

te zorgen voor een accurate automatische belichting, autofocus, 

automatische witbalans en andere automatische instellingen, 

waaronder de witbalans 'automatisch daglicht'en de Picture 

Control Automatisch. Het systeem maakt ook een effectieve 

vermindering van flikkering mogelijk, zowel bij foto's als bij video-

opnamen. 

Hoofdstuk 1: Nieuwe opties voor een ongekende beeldkwaliteit

Geavanceerd systeem voor onderwerpherkenning

Actieve 
D-Lighting

Belichtingsregeling
• Matrixmeting

• Op hoge lichten gerichte lichtmeting

• i-DDL uitgebalanceerde invulflits

Autofocus
• Automatisch veld-AF

Meevolgende 
scherpstelling

Bewegings- 
detectie

Herkenning van 
bovenlichaam

Gezichts- 
herkenning

Detectie van 
flikkering

Analyse van 
hoge lichten

Identificatie
van lichtbron

Afstands- 
informatie

Picture Control 
Automatisch

Weergave
• Zoomweergave van gezicht

Reductie van 
flikkering
• Foto's

• Video's

Witbalans

Beeldsensor
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Een heldere en aangename kijk op het onderwerp: Quad VGA elektronische zoeker (EVF)  

met circa 3.690.000 beeldpunten en Nikon's superieure optische en beeldverwerkingstechnologie

Een goed en helder zoekerbeeld is van doorslaggevend 

belang voor fotografen. Bij de ontwikkeling van een spiegelloos 

camerasysteem richtte Nikon zich niet alleen op indrukwekkende 

specificaties. De elektronische zoeker van de Z 7 beschikt over 

een organisch EL-scherm, een beelddekking van circa 100% 

en een vergroting van circa 0,8× met een diagonale kijkhoek van 

circa 37,0°. Maar de zoeker bouwt ook voort op de superieure 

optische en beeldverwerkingstechnologie van Nikon die zorgt 

voor een helder en aangenaam beeld met minder aberratie. 

Dit leidt minder snel tot vermoeide ogen, zelfs tijdens langdurige 

opnamesessies. Bovendien is op het beschermende glas 

van het oculair een fluorcoat aangebracht die lichtvlekken 

vermindert en vuil afstoot.

* 50mm-objectief op oneindig, -1,0 m-1.

Hoofdstuk 2: Bedieningsgemak als veelzijdig fotografisch hulpmiddel

Beschermend glas van oculair

Quad VGA-scherm

Optisch systeem van zoeker

Natuurlijk beeld, net als bij een optische zoeker: met de functie 'Instellingen toepassen op livebeeld'

Instellingen direct wijzigen: snel instellen met P-menu

Het grote voordeel van een systeemcamera is dat u het effect 

van instellingen, zoals witbalans en Picture Control, via de 

EVF en de monitor kunt controleren voordat u de opname 

maakt. Sommige gebruikers hechter er echter mogelijk meer 

waarde aan dat ze het onderwerp goed kunnen controleren 

(net zoals bij een conventionele optische zoeker in een D-SLR), 

dan dat ze kunnen zien hoe het eindresultaat eruit zal zien.  

Als u 'Uit' selecteert voor 'Instellingen toepassen op livebeeld', 

geven de EVF en de monitor vergelijkbare kleuren, helderheid 

en contrast weer dan wanneer u een optische zoeker zou 

gebruiken, zodat u eenvoudig het onderwerp kunt controleren. 

Zo hebt u de flexibiliteit om de geschikte stand te kiezen op basis 

van uw wensen.

Als u tijdens het fotograferen op de P-knop drukt, krijgt u direct 

toegang tot diverse instellingen in het P-menu. Hiermee kunt  

u intuïtief instellingen wijzigen terwijl u door de EVF kijkt, waarbij 

u de hoofd- en secundaire instelschijf kunt gebruiken. U kunt de 

functies die aan het P-menu zijn toegewezen en de indeling 

ervan ook flexibel aanpassen. 

Volledige controle over de scherpstelling: vier functies voor een vloeiende handmatige scherpstelling

Sommige fotografen gebruiken liever handmatige scherpstelling 

in plaats van AF, afhankelijk van het onderwerp, en de Z 7 biedt 

vier controlefuncties die u helpen optimaal en accuraat scherp 

te stellen. 

U kunt inzoomen op het beeld om de scherpstelling in detail 

te controleren door de inzoomknop in te drukken voordat  

u de opname maakt. De elektronische afstandsmeter 

geeft aan of is scherpgesteld op het onderwerp of dat 

het scherpstelpunt er ver voor of achter ligt. Zodra er is 

scherpgesteld, wordt het geselecteerde scherpstelpunt groen, 

zodat u de scherpstelling nog makkelijker kunt bevestigen. 

Ondertussen geeft de aanduiding voor de scherpstelafstand* 

onderaan op het scherm aan waar is scherpgesteld tussen 

oneindig en de minimale scherpstelafstand. Als tot slot de 

focuspeakingweergave is ingeschakeld, detecteert de camera 

automatisch randen met het hoogste contrast in de scène 

en worden deze in de opgegeven kleur gemarkeerd.

* Beschikbaar bij gebruik van NIKKOR Z-objectieven.

Hoofdstuk 2: Bedieningsgemak als veelzijdig fotografisch hulpmiddel
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Hoofdstuk 2: Bedieningsgemak als veelzijdig fotografisch hulpmiddel

Fotografen willen graag een compact camerasysteem, 

maar soms gaat dit ten koste van het bedieningsgemak. 

Nikon heeft dit probleem bij de bron aangepakt en een systeem 

ontwikkeld dat ondanks de compacte afmetingen een superieur 

bedieningsgemak biedt. De greep van de camera biedt een 

stevige grip met een comfortabele positionering van elke 

vinger, zelfs van de pink. De bedieningsknoppen, waaronder 

een secundaire selector, AF-ON-knop, ISO-knop en knop voor 

belichtingscorrectie, zijn zorgvuldig zo geplaatst dat ze snel met 

de rechterhand kunnen worden bediend terwijl u opnamen 

maakt. Op het handige scherm op de bovenkant kunnen 

gebruikers in één oogopslag allerlei gegevens controleren. 

De metallic ringen rond de Z-vatting en rond de onderkant 

van NIKKOR Z-objectieven hebben dezelfde stijl, waardoor 

het systeem als één geheel oogt.

Bedieningsgemak in een elegant ontwerp: handzame en ergonomische camerabody

100,5 mm

134 mm

De grote kantelmonitor van de Z 7 heeft een hoge resolutie 

en een aanraakscherm. U kunt knijpen en vegen om beelden 

terug te kijken of de scherpstelling nauwkeurig te controleren. 

Hierbij worden de circa 2.100.000 beeldpunten van het 

hogeresolutiescherm optimaal benut. Dankzij deze monitor 

kunt u fotograferen vanuit zowel een hoge als een lage hoek, 

waardoor u flexibeler en creatiever bent.

Meer gebruiksgemak in het veld: kantelmonitor van 8 cm met circa 2.100.000 beeldpunten en aanraakscherm

Hoofdstuk 2: Bedieningsgemak als veelzijdig fotografisch hulpmiddel
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Het resultaat van Nikon's expertise in design en productie: robuuste body met een uitstekende 

stofbestendigheid en druipwaterdichtheid

Het compacte ontwerp van de Z 7 is niet alleen handig 

voor alledaags gebruik, maar ook wanneer u reist naar 

afgelegen gebieden met zware omstandigheden. De voor-, 

achter- en bovenkant van de body zijn gemaakt van een 

magnesiumlegering, waardoor ze zeer stevig zijn. Het ontwerp 

is zeer goed doordacht op basis van simulaties van stoten 

en vallen en kwaliteitstests die herhaaldelijk zijn uitgevoerd 

gedurende het ontwikkelproces. Een effectieve afdichting, 

vergelijkbaar met die van de D850, is aangebracht op alle 

naden aan de buitenkant en rond componenten zoals 

de ontspanknop en het deksel van het accuvak. Afdichting is 

ook toegepast in NIKKOR Z-objectieven en de vattingadapter 

FTZ om zo de algehele betrouwbaarheid van het systeem 

te verbeteren. 

Hoofdstuk 2: Bedieningsgemak als veelzijdig fotografisch hulpmiddel

Getest gedurende 200.000 cycli: duurzame, 

zeer nauwkeurige sluiter

De Z 7 gebruikt een zeer accurate sluiter die sluitertijden 

tot 1/8000 sec. aankan. Om een langere levensduur 

te garanderen, zijn hetzelfde remmechanisme en materiaal 

voor de sluiterlamellen gebruikt als bij de D850. Bovendien is de 

sluiter getest gedurende 200.000 cycli waarbij hij daadwerkelijk 

in de camera was gemonteerd. De sluiter gebruikt ook een 

bladveerschakelaar voor de ontspanknop, dezelfde als bij de 

D850, zodat hij reageert op de lichtste aanraking en u nooit 

meer een fotokans mist.

Hoofdstuk 2: Bedieningsgemak als veelzijdig fotografisch hulpmiddel
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Vluchtige momenten vastleggen: snelle continu-opnamen met maximaal 9 bps

De Z 7 ondersteunt continu-opnamen van maximaal circa 

9 bps*. Om bewegende onderwerpen makkelijker te kunnen 

vastleggen, biedt de camera een brede AF-dekking en een 

algoritme dat de scherpstelling voorspelt en dat Nikon tijdens 

hun jarenlange ervaring in de ontwikkeling van D-SLR-camera's 

heeft geperfectioneerd.

* Bij gebruik van 12-bits RAW, JPEG of TIFF bij snelle continu-opnamen 

(uitgebreid). Continu-opnamen van 9 bps duren circa 2,5 sec. bij 12-bits 

RAW met AF. AE wordt vastgezet op het eerste beeld. Snelle continu-

opnamen met volledige AF/AE zijn beschikbaar met circa 5,5 bps waarbij de 

bewegingen van het onderwerp tijdens de opname vrijwel in real-time worden 

weergegeven. De snelheid van continu-opnamen hangt af van de instellingen 

voor beeldkwaliteit, beeldformaat en geluidloos fotografen en van het soort 

geheugenkaart.

Hoofdstuk 3: Opnamefuncties die uw creatieve horizon verruimen

De bovenstaande foto is gemaakt door de zes beelden eronder te combineren met behulp van focus stacking.

Handiger focus stacking: fotograferen  

met focus-shift

Als u een scène fotografeert die verschillende onderwerpen 

op verschillende scherpstelafstanden bevat of foto's maakt 

van insecten en bloemen, wilt u waarschijnlijk dat alles scherp 

is. Met de functie voor focus-shift van de Z 7 kunt u reeksen van 

maximaal 300 beelden fotograferen, waarbij de scherpstelpositie 

automatisch en geleidelijk wordt verschoven van het beginpunt 

naar oneindig. Hierbij kunt u het ontspaninterval en de grootte 

van de scherpstelstap selecteren. Bovendien gebruikt de  

Z 7 een nieuwe functie voor focuspeaking die automatisch een 

monochrome voorbeeldfoto maakt waarop u kunt controleren*1 

welke delen scherp zijn voordat u de foto's combineert*2. 

Hierdoor is focus stacking makkelijker dan ooit tevoren. 

*1 Kan alleen op de camera worden gecontroleerd.

*2 Vereist software van derden. 

Hoofdstuk 3: Opnamefuncties die uw creatieve horizon verruimen

Aantal opnamen (1-300) Breedte focusstap (1-10) Interval tot volgende 
opname (00-30 sec.)

Stel het aantal opnamen, de breedte van de focusstap (de verschuiving  

in de scherpstelafstand in elke opname) en het interval tussen opnamen in.
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Fotograferen zonder mechanische trillingen 

of sluitergeluid: geluidloos fotograferen

De functie voor geluidloos fotograferen* van de Z 7 voorkomt 

het sluitergeluid of mechanische trillingen door een elektronische 

sluiter te gebruiken. Zo kunt u in uiteenlopende situaties 

optimaal gebruikmaken van de 45,7 effectieve megapixels van 

de camera.

* Geluid van diafragma en AF-motor kan hoorbaar zijn. Als een NIKKOR 

F-objectief wordt gebruikt met een vattingadapter, kan het geluid van 

het diafragma, de VR-motor en het opstarten van het objectief hoorbaar 

zijn, bijvoorbeeld wanneer de camera wordt ingeschakeld.

Opmerking: Bij geluidloos fotograferen kan vertekening door een rollende 

sluiter optreden. Bij continu-opnamen wordt AE vastgezet op het eerste beeld.

Hoofdstuk 3: Opnamefuncties die uw creatieve horizon verruimen

• Camerabody: Z 7 • Objectief: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S • Belichting: stand [M], 1/100 sec., f/2.8 • Witbalans: Automatisch 1 • Gevoeligheid: ISO 1250  
• Picture Control: Automatisch  © Monika Zaldo

Geef blijk van uw creativiteit op sociale media: 

beeldveld van 1:1

De Z 7 heeft een optie voor een beeldveld met een verhouding 

van 1:1. Dit doet denken aan het 6 × 6 middenformaat 

en is ideaal voor sociale media, waar vierkante beelden steeds 

populairder worden. Maak hiermee foto's om indruk te maken 

op uw volgers of experimenteer met de creatieve mogelijkheden 

van dit unieke beeldveld.

Verleg de grenzen van uw verbeelding  

met beeld-op-beeld: meervoudige belichting

Als u fotografeert met meervoudige belichting, kunt u uw 

creatieve mogelijkheden vergroten en unieke, opvallende 

beelden maken zonder een computer te gebruiken. De Z 7 biedt 

vier standen voor beeld-op-beeld (Toevoegen, Gemiddelde, 

Lichter en Donkerder) en toont een halfdoorzichtige versie van 

het beeld dat wordt gemaakt, zodat u de compositie makkelijker 

kunt controleren wanneer u de volgende opname maakt. 

Bovendien kunt u een RAW-bestand dat op de geheugenkaart 

is opgeslagen, selecteren als eerste beeld voor deze functie. 

Als de laatste opname niet naar tevredenheid is, kunt u deze 

eenvoudig verwijderen, opnieuw maken en vervangen.  

De Z 7 kan de RAW-bestanden die voor de meervoudige 

belichting worden gebruikt, ook opslaan, zodat u ze afzonderlijk 

kunt gebruiken.

Snel gegevens lezen en schrijven:  

XQD-geheugenkaart

De Z 7 ondersteunt XQD-geheugenkaarten, zodat de grote 

hoeveelheid gegevens die worden gegenereerd door de 

beeldsensor met zijn grote aantal pixels, snel kunnen worden 

gelezen en weggeschreven. Na een aankomende firmware-

update zal de camera ook CFexpress-kaarten (type B) 

ondersteunen, zodat nog meer uiteenlopende professionele 

toepassingen mogelijk zijn.

Hoofdstuk 3: Opnamefuncties die uw creatieve horizon verruimen
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Z 7

Directe verbinding met ingebouwde Wi-Fi® voor snellere beeldoverdracht: SnapBridge 2.5

Directe verbinding met een computer: ingebouwde Wi-Fi

SnapBridge verbetert uw gebruikservaring door uw camera 

naadloos te verbinden met uw smartapparaat*. Naast 

verbinding via Bluetooth® biedt de nieuwe SnapBridge 2.5 een 

directe verbinding via de ingebouwde Wi-Fi®. Hierdoor kunnen 

foto's (JPEG) en video's makkelijker worden overgezet naar een 

smartapparaat, dat daarnaast als afstandsbediening kan 

worden gebruikt.

*  Compatibel met iPhone®, iPad®, iPod touch® 

of smartapparaten met het besturingssysteem Android™. 

Gratis beschikbaar in de Apple App Store® of op 

Google Play™. Ga naar de Nikon-website voor meer 

informatie.

De ingebouwde Wi-Fi van de Z 7 is niet alleen bedoeld 

om verbinding te maken met uw smartapparaat: u kunt het 

ook gebruiken om de camera rechtstreeks met uw computer 

te verbinden*1. Originele JPEG- en RAW-beelden en video's 

kunnen worden overgezet*2 met een snelheid van maximaal 

circa 433 Mbps*3, waarna ze op een computer kunnen 

worden bewerkt. Er zijn twee standen beschikbaar: een stand 

waarbij de camera als access point wordt gebruikt en die een 

directe verbinding tussen computer en camera ondersteunt, 

en de stationstand (STA), die verbinding via een router mogelijk 

maakt. Dual-band communicatie wordt nu ondersteund, 

waardoor de 5-GHz band*4 kan worden gekozen voor een 

snellere communicatie in de STA-stand, naast de 2,4-GHz band. 

*1 Wireless Transmitter Utility moet op de computer zijn geïnstalleerd 

(kan worden gedownload van de Nikon-website).

*2 Beschikbaar in stand voor beeldoverdracht.

*3 Maximale logische gegevenssnelheden volgens de IEEE-standaard. 

De werkelijke snelheden kunnen verschillen.

*4 Is mogelijk niet verkrijgbaar in bepaalde landen.

Hoofdstuk 4: Snel verbinden met computers en smartapparaten

Eenvoudige, flexibele flitserregeling voor een nauwgezette verlichting binnen en buiten: SB-5000 Speedlight 

met radiobesturing

Meer mogelijkheden voor flitsfotografie: Nikon Creatief Verlichtingssysteem

Of u nu binnen of buiten fotografeert, de SB-5000 Speedlight 

geeft u volledige controle over de verlichting. Deze flitser kan via 

radiogolven communiceren over een afstand tot circa 30 m*1 en 

heeft weinig last van storing door obstakels of omgevingslicht 

(radiogestuurde geavanceerde draadloze flitssturing*2). 

Hierdoor is draadloze flitserregeling mogelijk, zelfs in lichte 

omstandigheden, en kunt u onderwerpen indrukwekkender en 

flexibeler vastleggen, bijvoorbeeld door ze vanaf de zijkant te 

verlichten of door te fotograferen met tegenlicht. Ondanks de 

krachtige flitssterkte bij een richtgetal van 34,5 (m, ISO 100)*3 

maakt het ingebouwde koelsysteem het mogelijk dat de SB-5000 

langer achter elkaar flitst dan gewone modellen. Geavanceerde 

draadloze flitssturing met optisch aangestuurde flitsers zoals de 

SB-910 behoort ook tot de mogelijkheden met de Z 7.

*1 Bereik bij benadering op een hoogte van circa 1,2 m; het bereik hangt 

af van de weersomstandigheden, de aanwezigheid van obstakels 

en omstandigheden voor radiocommunicatie.

*2 Voor radiogestuurde geavanceerde draadloze flitssturing met  

de Z 7 en SB-5000 is de WR-R10 draadloze afstandsbediening vereist.

*3 Bij een positie van de zoomkop op 35 mm,  

in FX-formaat, standaardverlichtingspatroon.

De Z 7 ondersteunt het Nikon Creatief Verlichtingssysteem* 

waarmee u eenvoudig schitterende beelden kunt produceren 

door lichtbronnen toe te voegen aan uw opnamen. In 

combinatie met Nikon Speedlights biedt dit allerlei geavan-

ceerde en veelzijdige verlichtingsopties, zodat u onderwerpen 

met meer dynamiek in beeld kunt brengen.

* Behalve AF-hulpverlichting voor meerpunts-AF.

Deze foto is gemaakt rond zonsondergang waarbij een SB-5000 Speedlight-flitser met oranje gel is gebruikt als secundaire flitser. Het model wordt vanaf 
de voorzijde verlicht via Geavanceerde draadloze flitssturing.

• Camerabody: Z 7 • Objectief: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S • Belichting: stand [M], 1/100 sec., f/1.8 • Witbalans: Automatisch 2 • Gevoeligheid: ISO 400  
• Picture Control: Automatisch • Flitser: SB-5000  © Marsel van Oosten

Hoofdstuk 5: Systeemcompatibiliteit biedt meer opnamemogelijkheden

Verbinding met een smartapparaat via de ingebouwde draadloze functie

Pc-verbinding via ingebouwde  
Wi-Fi

BLE ⇒ BTC*

Overdracht van beelden van 2 megapixels, BLE ⇒ Wi-Fi

Overdracht van originele JPEG-beelden/video's, 
afstandsbediening

Stand voor beeldoverdracht

Overdracht van originele JPEG/ 
RAW-beelden/video's

Directe Wi-Fi-verbinding

Overdracht van originele JPEG-beelden/ 
video's, afstandsbedieningsfuncties

Stationstand: Terwijl de camera met 

de computer is verbonden, kan de computer 

via een router worden verbonden met internet 

of een ander Wi-Fi-apparaat dan een camera 

(zoals een printer)

Access point

Stand 'camera als access point': 
Er kan verbinding worden gemaakt zonder router

Smartapparaat 
(SnapBridge)  

NIEUW

NIEUW

Verbindingsmethoden

Z 7

*Bluetooth Classic

Wireless Transmitter Utility
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WR-1

WR-T10

WR-R10

Z 7 + WT-7/A/B/C

Flexibel fotograferen op afstand: WR-1, WR-R10/

WR-T10 draadloze afstandsbedieningen (optioneel)

Draadloze afstandsbedieningen bieden allerlei extra 

fotografische mogelijkheden. Als u de sluiter draadloos wilt 

ontspannen om cameratrilling door het indrukken van de knop 

te voorkomen of als u meerdere camera's wilt ontspannen om 

het onderwerp vanuit meerdere hoeken vast te leggen, hebt 

u de WR-1 en WR-R10/WR-T10 draadloze afstandsbedieningen 

nodig. De WR-1 en WR-T10 kunnen beide worden geconfigureerd 

als zender en de sluiter ontspannen van een camera waarop 

een andere WR-1 of WR-R10 is bevestigd. Als u de WR-1 

gebruikt als zender, is intervalfotografie mogelijk en kunt u het 

scherm gebruiken om de instellingen van de externe camera 

te controleren en te wijzigen*1. De WR-1 communiceert via 

de radiofrequentie 2,4 GHz en heeft een communicatiebereik 

van maximaal 120 m*2 met 15 kanalen. De WR-R10/WR-T10 

kunnen communiceren binnen een bereik van maximaal 20 m*2.

*1 Alleen beperkte functies.

*2 Op een hoogte van circa 1,2 m, afhankelijk van het weer, de aanwezigheid 

van obstakels en radiocommunicatie.

 

Snelle overdracht via bedraad/draadloos LAN 

voor professioneel gebruik: WT-7/A/B/C draadloze 

zender (optioneel)

De optionele WT-7/A/B/C draadloze zender biedt een snellere 

manier om beelden veilig over te zetten naar uw opslagruimte. 

Hiermee kunt u foto's en video's overzetten naar een computer*1 

of FTP-server via zowel bedraad als draadloos LAN. Dit is sneller 

en stabieler dan wanneer u verbinding maakt met een 

computer via de ingebouwde Wi-Fi en biedt bovendien allerlei 

functies die tegemoetkomen aan de wensen van professionele 

fotografen. Bedraad LAN ondersteunt 1000BASE-T en biedt een 

overdrachtssnelheid tot circa 1000 Mbps*2, terwijl draadloos 

LAN IEEE802.11ac ondersteunt en een overdracht van maximaal 

circa 866,7 Mbps*2 biedt over een afstand van maximaal circa 

200 m*3. 

De WT-7/A/B/C biedt ook twee methoden om de camera 

op afstand te bedienen. In de stand Camerabediening 

is draadloze afstandsbediening mogelijk vanaf een computer 

met de optionele software Camera Control Pro 2, terwijl u in de 

stand HTTP-server de camera op afstand kunt bedienen via de 

webbrowser op een computer of smartapparaat.

*1 Wireless Transmitter Utility vereist (kan worden gedownload van de  

Nikon-website).

*2 Maximale logische gegevenssnelheden volgens de IEEE-standaard. 

De werkelijke snelheden kunnen verschillen.

*3 Met grote antenne op access point voor draadloos LAN. Het bereik hangt 

af van de signaalsterkte en de aan- of afwezigheid van obstakels.

Opmerking: De WT-7/A/B/C kan niet op de onderkant van een camera worden 

bevestigd als de vattingadapter FTZ wordt gebruikt. Sluit hem in dit geval 

op de camera aan zonder hem te bevestigen, bijvoorbeeld door hem in een 

tas te stoppen en aan een statief te hangen.

Hoofdstuk 5: Systeemcompatibiliteit biedt meer opnamemogelijkheden

Veelzijdige afstandsbediening vanaf een  

computer: Camera Control Pro 2 (optioneel)

Met Nikon's Camera Control Pro 2 kunt u de Z 7 op afstand 

bedienen vanaf een computer waarmee de camera via 

bedraad of draadloos LAN is verbonden*1. Met deze software 

kunt u bijna alle camerafuncties bedienen, zoals beelden 

weergeven, instellingen zoals AF en lichtmeetstand wijzigen en 

video's opnemen. Hiermee kunt u ook gekoppelde flitsregeling*2 

gebruiken om de instellingen van SB-5000 Speedlight-flitsers te 

wijzigen. Zowel in de studio als buiten kunt u hiermee de camera 

op afstand veelzijdiger en efficiënter bedienen.

*1 Afstandsbediening via ingebouwde Wi-Fi is niet beschikbaar.

*2 Camera Control Pro 2 moet versie 2.27.0 of later zijn.

Verwerkingssoftware voor RAW-bestanden 

met kleursturingspunten: Capture NX-D 

(gratis te downloaden)

De software Capture NX-D van Nikon vormt de beste manier 

om originele RAW (NEF/NRW)-bestanden te verwerken zonder 

dat de grote hoeveelheid gegevens in deze bestanden verloren 

gaat. U kunt opties zoals belichtingscorrectie, witbalans, Picture 

Control, Actieve D-Lighting en ruisonderdrukking aanpassen met 

een schuifregelaar. Dit programma biedt ook kleursturingspunten 

waarmee u tint, helderheid, verzadiging, contrast en dergelijke 

van een geselecteerd gebied kunt bewerken. JPEG- en  

TIFF-bestanden zijn ook compatibel.

Optimaal beheer van foto's en video's:  

ViewNX-i (gratis te downloaden)

Met ViewNX-i kunt u JPEG-, RAW- en videobestanden, inclusief 

4K UHD-opnamen, bekijken en eenvoudige bewerkingen 

toepassen. Gebruikers kunnen ook een beeld uit een video 

opslaan als foto.

Hoofdstuk 5: Systeemcompatibiliteit biedt meer opnamemogelijkheden



56 57

pag. 58 |  Hoofdstuk 6: Scherpe beelden en accurate scherpstelling, schitterende video's 

voor grootschalige producties

pag. 63 |  Hoofdstuk 7:  Video-apparatuur met een groot gebruiksgemak en een 

ongekende betrouwbaarheid

pag. 65 |  Hoofdstuk 8: Productiefuncties voor time-lapse-films, voor de volgende 

generatie en daarna

Video's maken: Inhoudsopgave



58 59

Hoofdstuk 6: Scherpe beelden en accurate scherpstelling: schitterende video's voor grootschalige producties

AF-systeem met grote dekking, geoptimaliseerd voor video-opnamen: AF met fasedetectie in het filmvlak 

en 435 punten

Met het AF-systeem van de Z 7 kunt u in vol vertrouwen 

video's opnemen. Het systeem heeft 435 AF-punten*1 die een 

groot deel van het beeld beslaan, waardoor u meer creatieve 

vrijheid hebt in uw composities. Hybride AF, speciaal ontwikkeld 

voor het Z-systeem, gebruikt een nieuw AF-algoritme en de 

scherpstelling is geoptimaliseerd voor video's, waarbij trillingen 

worden verminderd*2. De keuze uit vier AF-veldstanden voor 

video (enkelpunts AF, breedveld-AF (S/L) en automatisch veld-

AF) biedt extra flexibiliteit.

Bij gebruik in combinatie met NIKKOR Z-objectieven, die 

een strenge norm voor AF-nauwkeurigheid hanteren, is de 

scherpstelling zo mogelijk nog accurater. Uw video's vertonen 

een uitzonderlijke scherpte in het gebied waarop u scherpstelt, 

zelfs als ze worden afgespeeld op een grote monitor of 

een groot scherm. Bovendien voorkomt de stillere AF van 

NIKKOR Z-objectieven dat het geluid van de scherpstelling 

wordt opgenomen. U kunt ook AF-S, AF-I en AF-P NIKKOR 

F-objectieven met AF gebruiken via de vattingadapter FTZ.

*1 In FX-videoformaat met enkelpunts AF.

*2 Veroorzaakt door heen-en-weerbeweging van het objectief bij  

contrastdetectie-AF.

De snelheid van de scherpstelling en de vloeiende manier waarop 

de scherpstelling verschuift wanneer u tussen onderwerpen 

wisselt, kan een groot verschil maken in video's. Met de Z 7 

kunt u de snelheid* en trackinggevoeligheid van AF aanpassen 

wanneer u video's opneemt. De AF-snelheid is instelbaar in 11 

stappen tussen 'Langzaam' (-5) en 'Snel' (+5). Bij een lagere 

waarde wordt langzamer scherpgesteld, waardoor scènes meer 

ogen als in een speelfilm. De gevoeligheid van de AF-tracking 

kan worden aangepast in 7 stappen van 'Hoog' (1) tot 'Laag' (7). 

Selecteer een hogere gevoeligheid als u de scherpstelling snel 

wilt verplaatsen naar het volgende onderwerp. Kies een lagere 

gevoeligheid als u wilt dat langer blijft scherpgesteld op het 

huidige onderwerp.

* Bij gebruik van NIKKOR Z-objectieven en bepaalde NIKKOR F-objectieven.

AF-regeling die beter overeenkomt met uw bedoelingen: AF-C-stand voor video-opnamen

Beter aanpasbare AF-regeling: instelbare AF-snelheid en gevoeligheid van AF-tracking

De Z 7 biedt AF-C als scherpstelstand voor video's. Door tijdens 

video-opnamen op de AF-ON-knop te drukken, kunt u flexibel 

bepalen wanneer de AF start en stopt. Als deze stand wordt 

gebruikt in combinatie met opties voor AF-snelheid en de 

gevoeligheid van AF-tracking, is het ook mogelijk technieken voor 

'focus pull' te gebruiken waardoor scènes nog indrukwekkender 

ogen. Met AF-C kunt u optimaal profiteren van de mogelijkheden 

die de kleine scherptediepte en prachtige bokeh-effecten van 

de FX-formaat sensor en NIKKOR Z-objectieven bieden.

Hoofdstuk 6: Scherpe beelden en accurate scherpstelling: schitterende video's voor grootschalige producties

De toekomst van video: NIKKOR Z-objectieven bieden ongekende scherpte, minimale aberraties, 

prachtige bokeh en uitmuntend bedieningsgemak

Aangezien het Z-systeem is ontwikkeld voor de volgende 

generatie videomakers, wordt hierbij even veel belang gehecht 

aan video als aan foto's. En dankzij hun ongeëvenaarde 

optische kwaliteit produceren NIKKOR Z-objectieven, met hun 

hoge oplossend vermogen en minder aberraties, videobeelden 

die nog scherper en helderder zijn. NIKKOR Z-objectieven 

verminderen ook verschuivingen in de beeldhoek tijdens 

het scherpstellen ('breathing'), wat van essentieel belang 

is voor video-opnamen. De nieuw ontwikkelde stappenmotor 

garandeert een stille werking, terwijl gebruikers met de nieuwe 

instelring het werkingsgeluid van bepaalde functies, zoals 

scherpstelling, diafragma of belichtingscorrectie, kunnen 

verminderen voor een vloeiender regeling. NIKKOR Z-objectieven 

bieden nieuwe mogelijkheden voor filmers die hiermee video's 

kunnen maken die niet alleen de kijkers van vandaag versteld 

doen staan, maar ook kijkers in de toekomst wanneer schermen 

met een steeds groter aantal pixels de overhand zullen krijgen.
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4K

5K
8 bit

10 bit

Breedte-as

Hoogte-as

Diepte-as

Heldere en scherpe video-opnamen: full-frame 4K UHD en Full HD 120p/100p

Hoofdstuk 6: Scherpe beelden en accurate scherpstelling: schitterende video's voor grootschalige producties

Met de Z 7 kunt u adembenemende 4K UHD/30p-video's 

opnemen die ten volle gebruikmaken van het beeldveld van het 

FX-formaat. Wanneer u filmt in het DX-videoformaat, kan de 

camera scherpere 4K UHD-video uitvoeren doordat een grote 

hoeveelheid gegevens kan worden gebruikt, equivalent met 5K, 

dankzij de volledige pixeluitlezing. In combinatie met NIKKOR 

Z-objectieven levert dit video's met een nog hogere resolutie op. 

Bovendien is Actieve D-Lighting nu beschikbaar voor 4K UHD, 

waardoor details in hoge lichten en schaduwen behouden 

blijven, zelfs wanneer u filmt in fel zonlicht.

De camera introduceert ook Full HD 120p/100p-opnamen*1, 

waarbij ook het geluid wordt opgenomen, wat meer opties 

biedt tijdens de nabewerking. Daarnaast kunt u ook Full 

HD-video in 4× en 5× slow motion opnemen (verwerkt in de 

camera) wat indrukwekkende beelden oplevert. Bovendien 

is het nu mogelijk om foto's*2 van circa 8,3 megapixels te maken 

tijdens 4K UHD-video-opnamen en van circa 2 megapixels 

tijdens Full HD.

*1 Vastgezet op het DX-videoformaat. 

*2 Gelijktijdig foto's maken is niet beschikbaar bij gebruik van 10-bits  

HDMI-uitvoer.

Effectieve hybride vibratiereductie voor video's: ingebouwde VR over vijf assen en elektronische 

vibratiereductie

De Z 7 gebruikt een zeer accurate gyrosensor en een origineel 

algoritme dat Nikon heeft verfijnd voor conventionele VR in 

het objectief. Hiermee wordt vibratie gecorrigeerd over vijf 

assen: X, Y, draaien langs de breedte-as of de hoogte-as, 

en draaien langs de diepte-as, wat met name zichtbaar is in 

video's. Als u de VR-stand 'Sport' kiest, kunnen trillingen die zich 

mogelijk voordoen tijdens video-opnamen, effectief worden 

onderdrukt. Het kan ook samenwerken als hybride VR-systeem 

met elektronische vibratiereductie*1, dat beschikbaar is bij 4K 

UHD en Full HD, zowel bij NIKKOR Z-objectieven als bij NIKKOR 

F-objectieven*2. Hierbij is het effect nog duidelijker zichtbaar.

De VR-module gebruikt een vergrendelingsmechanisme dat 

de beeldsensor automatisch vastzet wanneer de camera 

wordt uitgeschakeld om zo te voorkomen dat de VR-module 

beschadigd raakt doordat u per ongeluk tegen de camera 

stoot wanneer u deze draagt. Dit mechanisme maakt het ook 

mogelijk de allerkleinste wijzigingen in de compositie tijdens 

time-lapse-opnamen en intervalfotografie te voorkomen.

*1 Het beeldveld is dan iets kleiner. Niet beschikbaar bij 120p, 100p of slow 

motion-video.

*2 Vereist de vattingadapter FTZ. Bij gebruik van NIKKOR F-objectieven 

is het optische VR-effect minder in vergelijking met NIKKOR Z-objectieven.

Rijkere tonen voor professionele nabewerking: 10-bits N-Log

Als u video's van professionele kwaliteit wilt maken, is N-Log 

uw ideale partner omdat dit u in staat stelt gebruik te maken 

van het grotere kleurdieptebereik van 4:2:2 10-bits HDMI-

uitvoer. Hierbij kunnen tot circa 1,07 miljard kleuren en een groot 

dynamisch bereik met 12 stops en 1300% worden vastgelegd, 

waarbij meer informatie over kleurgradaties in hoge lichten 

en schaduwen wordt opgeslagen, zodat een effectievere 

kleurverbetering mogelijk is. De camera biedt ook de functie 

'Weergavehulp' die een eenvoudige verloopcorrectie weergeeft 

wanneer u opnamen maakt met N-Log. Dit is handig wanneer 

u het definitieve uiterlijk van de opname wilt controleren.

Opmerking: Gelijktijdige opname op de geheugenkaart is niet beschikbaar.

Na kleurverbeteringN-Log

Hoofdstuk 6: Scherpe beelden en accurate scherpstelling: schitterende video's voor grootschalige producties
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8-bits 4K UHD-gegevens synchroon met de camera opnemen: HDMI-uitvoer en ondersteuning van Atomos 

Open Protocol 

Sommige filmers slaan hun opnamen graag zowel op een 

externe HDMI-recorder als op een geheugenkaart in de camera 

op, zodat ze altijd een back-up hebben. Met de Z 7 kunnen 

ongecomprimeerde 8-bits 4K UHD-videobestanden gelijktijdig 

op dergelijke apparaten worden opgenomen. 

De camera ondersteunt ook Atomos Open Protocol en 

synchroniseert het starten/stoppen van 4K UHD- en Full  

HD-opnamen op de geheugenkaart in de camera en op een 

HDMI-recorder* die op de camera is aangesloten wanneer 

de filmopnameknop van de camera wordt ingedrukt. 

* Bij gebruik van een recorder die Atomos Open Protocol ondersteunt. 

Hoofdstuk 6: Scherpe beelden en accurate scherpstelling: schitterende video's voor grootschalige producties Hoofdstuk 7: Video-apparatuur met een groot gebruiksgemak en een ongekende betrouwbaarheid

Vergroot uw werkterrein voor video: slanke, compacte body met verbeterde bediening en ongeëvenaarde 

degelijkheid

De Z 7 is ontworpen op basis van strenge normen voor 

betrouwbaarheid, overgenomen van Nikon D-SLR's die het 

vertrouwen hebben gewonnen van uiteenlopende soorten 

gebruikers, waaronder professionele fotografen. De Z 7 beschikt 

over een effectieve afdichting, vergelijkbaar met die van de D850, 

van alle naden aan de buitenkant en rond componenten zoals de 

ontspanknop en het deksel van het accuvak. Dezelfde afdichting 

is ook gebruikt voor NIKKOR Z-objectieven en de vattingadapter 

FTZ om zo de algehele betrouwbaarheid van het systeem 

te verbeteren. Een magnesiumlegering is gebruikt voor de 

voor-, achter- en bovenkant van de camerabody waardoor de 

camera zeer robuust en duurzaam, maar toch licht is. Dankzij 

de compacte maar toch stevige body kunt u filmen in zelfs 

de zwaarste omstandigheden.
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4K UHD: 3840 × 2160

Z 7: 8256 × 5504

8K UHD: 7680 × 4320

Hoofdstuk 7: Video-apparatuur met een groot gebruiksgemaken een ongekende betrouwbaarheid

Meer gebruiksgemak in het veld: kantelmonitor van  

8 cm met circa 2.100.000 beeldpunten en aanraakscherm

De grote kantelmonitor van de Z 7 heeft een hoge resolutie en een 

aanraakscherm. U kunt tijdens video-opnamen met uw vinger scherpstellen 

of video's terugkijken op het hogeresolutiescherm van circa 2.100.000 

beeldpunten. Doordat de monitor kantelbaar is, kunt u het beeld eenvoudig 

bekijken terwijl u filmt, zelfs als de camera op een videostatief of stabilisator 

is geplaatst.

Accurate controle bij handmatige scherpstelling: focuspeaking 

bij 4K UHD

Veel professionele videografen gebruiken handmatige scherpstelling om 

accuraat te kunnen scherpstellen. In de focuspeakingweergave van de Z 7, nu 

beschikbaar bij 4K UHD en Full HD, kunt u de scherpstelling in de handmatige 

stand nauwgezet controleren. De camera detecteert randen met het hoogste 

contrast in de scène en markeert deze in een opgegeven kleur. U kunt ervoor 

kiezen om hoge lichten weer te geven in rood, geel, blauw of wit, afhankelijk 

van de kleuren van het onderwerp, en u kunt de detectiegevoeligheid op drie 

niveaus instellen. Deze peakinggegevens worden trouwens niet opgeslagen 

op externe apparaten die via HDMI zijn aangesloten.

Instelbare, gebruiksvriendelijker controle van hoge lichten: 

weergave van hoge lichten

De weergave van hoge lichten gebruikt streepjespatronen om uitgebeten 

hoge lichten aan te geven. U kunt de helderheid aanpassen tussen 180 en 255, 

afhankelijk van uw wensen. Bovendien zijn er twee soorten streepjespatronen 

waaruit u kunt kiezen op basis van de patronen en texturen van het onderwerp.

Efficiënte synchronisatie van video-opnamen: ondersteuning 

van tijdcode

Veel videografen nemen video's op met meer dan één camera en combineren 

de beelden achteraf. De Z 7 kan een tijdcode opnemen*1 in de videogegevens 

en toevoegen aan opnamen die via HDMI worden opgeslagen op een 

externe recorder*2. Zo kunt u opnamen en geluid van meerdere apparaten 

eenvoudiger synchroniseren tijdens de nabewerking. De camera ondersteunt 

ook dropframe, waarbij afwijkingen in de tijdcode die ontstaan door 

verschillen tussen de oorspronkelijke 30p- of 60p-beeldsnelheid van video en 

de werkelijke beeldsnelheid voor uitzendingen, worden gecorrigeerd.

*1 Niet beschikbaar wanneer u slow motion-video's opneemt.

*2 Atomos-monitorrecorders (SHOGUN, NINJA, SUMO etc.) worden ondersteund.

Spectaculaire 8K time-lapse-video's die overal in het beeld scherp zijn: intervalfotografie 

Aangezien 8K-beeldschermen steeds populairder worden, willen 

filmers steeds vaker de mogelijkheid hebben spectaculaire 

video's met hogere resoluties te maken. De intervaltimer van de 

Z 7 benut de 45 megapixels (8256 × 5504 pixels) van de camera 

en het grote oplossende vermogen van NIKKOR Z-objectieven 

om prachtige 8K time-lapse-video's te maken*1 die scherp zijn 

van rand tot rand.

Met 45 megapixels hebt u ook meer speelruimte om scherpere 

4K-video's te maken via down-conversie of om panning- en 

zoomeffecten toe te voegen tijdens de nabewerking op een 

computer en zo een dynamischer eindresultaat te creëren. 

Bovendien biedt de Z 7 een kleinste interval van 0,5 sec.*2 

waardoor wijzigingen in de scène vloeiender kunnen worden 

weergegeven. Met deze functie kunt u indrukwekkende time-

lapse-video's maken, van stadsgezichten tot de beweging 

van de sterren.

*1  Vereist software van derden. 

*2 Kan verschillen, afhankelijk van de camera-instellingen. Het gebruik van 

een XQD-kaart met eens schrijfsnelheid van 400 MB/s wordt aanbevolen. 

Hoofdstuk 8: Productiefuncties voor time-lapse-video's, voor de volgende generatie en daarna 
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Eenvoudig schitterende 4K UHD-time-lapse-video's opnemen: ingebouwde functie voor time-lapse-video

Als u time-lapse-video's met een hoge resolutie wilt maken 

zonder deze achteraf te moeten bewerken, komt de ingebouwde 

functie voor full-frame 4K UHD-time-lapse-video's van de Z 7 

goed van pas. De camera zet full-pixel foto's (meer dan 8K) 

automatisch om in 4K UHD-time-lapse-video van hoge kwaliteit. 

Deze functie is ook beschikbaar bij Full HD en bij geluidloze 

time-lapse-fotografie in de camera.

Fotograferen zonder sluitergeluid, mechanische trillingen of mechanische slijtage: optie Geluidloos voor  

time-lapse- en intervalfotografie

Met de functie voor geluidloos fotograferen* van de Z 7 

kunt u 's nachts urenlang buiten fotograferen zonder zich 

zorgen te maken over het sluitergeluid. Deze functie voorkomt 

ook mechanische trillingen, waardoor deze ideaal is om 

bijvoorbeeld nachtelijke sterrenhemels te fotograferen, waarbij 

u de kleinste beeldonscherpte wilt voorkomen. En aangezien 

er geen mechanische slijtage optreedt, is dit geschikt voor 

intervalopnamen waarbij een zeer omvangrijk aantal beelden 

wordt vastgelegd.

* Geluid van diafragma en AF-motor kan hoorbaar zijn. Als een NIKKOR 

F-objectief wordt gebruikt met een vattingadapter, kan het geluid van het 

diafragma, de VR-motor en het opstarten van het objectief hoorbaar zijn, 

bijvoorbeeld wanneer de camera wordt ingeschakeld.

Opmerking: Bij geluidloos fotograferen kan vertekening door een rollende 

sluiter optreden. 

Een eenvoudige manier om time-lapse-opnamen van nachtelijke sterrenhemels te maken: gelijkmatige 

belichting met extra groot meetbereik bij weinig licht

's Nachts de beweging van de sterren vastleggen is een 

populaire toepassing voor time-lapse-video's. Nikon's unieke 

functie voor gelijkmatige belichting vermindert subtiele 

verschillen in belichting tussen beelden in time-lapse- en 

intervalopnamen*1, die kunnen leiden tot lelijke flikkeringen 

wanneer de beelden worden omgezet in een video. Bovendien 

wordt hierbij het belichtingsbereik uitgebreid tot minder dan 

-3 LW*2 en kunt u nachtelijke sterrenhemels fotograferen met 

diafragmavoorkeuze in combinatie met de geluidloze stand. 

Fotografen kunnen de bewegingen van de sterren fotograferen 

in één doorlopende reeks van middernacht tot aan het 

ochtendgloren, wanneer de helderheid aanzienlijk verandert.

*1   Ook beschikbaar wanneer u fotografeert met focus-shift.

*2 Met f/2.0-objectief bevestigd, ISO 100, 20 °C.

Hoofdstuk 8: Productiefuncties voor time-lapse-video's, voor de volgende generatie en daarna 

Meer dan 8K

4K UHD

Enorme tijdbesparing tijdens de nabewerking: serieverwerking van RAW-bestanden in de camera

Snel gegevens lezen en schrijven: XQD-geheugenkaart

Als u fotografeert in RAW, hebt u meer speelruimte tijdens de 

nabewerking en kunt u het meeste halen uit de beelden die 

u vastlegt. RAW-verwerking was echter altijd zeer tijdrovend. 

De Z 7 lost dit probleem op met een handige, ingebouwde 

functie voor serieverwerking van RAW-bestanden waarmee 

u snel dezelfde aanpassingen op geselecteerde beelden kunt 

toepassen. Hiermee kunnen 1000 RAW-bestanden*1 worden 

verwerkt in circa 38 minuten*2.
*1 Wanneer 14-bits RAW-bestanden met compressie zonder verlies worden 

geconverteerd naar JPEG Fijn★, Groot. De duur hangt af van de 

bestandsgrootte.

*2 Bij gebruik van een SONY QXD-kaart (G-serie R440 MB/s W400 MB/s 

128 GB).

De Z 7 ondersteunt XQD-geheugenkaarten, zodat de grote 

hoeveelheid gegevens die worden gegenereerd door de 

beeldsensor met zijn grote aantal pixels, snel kunnen worden 

gelezen en weggeschreven. Na een aankomende firmware-

update zal de camera ook CFexpress-kaarten (type B) 

ondersteunen, zodat nog meer uiteenlopende professionele 

toepassingen mogelijk zijn.

Hoofdstuk 8: Productiefuncties voor time-lapse-video's, voor de volgende generatie en daarna 

Opmerking: Wanneer gegevens worden gelezen van een SONY SF-G128 (128 GB) 

SD-kaart en geschreven naar een Lexar Professional 2933× (128 GB) XQD-card.

14-bits RAW zonder 
verlies

JPEG Fijn★, GrootCirca 38 min.

1000 foto's 
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6K 4K UHD

Voor al uw creatieve wensen: multifunctionele 
FX-formaat systeemcamera met videofuncties 
die uitstekend presteert bij een hoge 
gevoeligheid

De Z6, met 24,5 effectieve megapixels in een compacte body, presteert uitstekend bij een hoge 

gevoeligheid en biedt uitmuntende videofuncties, waardoor deze camera uitblinkt in allerlei 

opnamesituaties. Dankzij de nieuwe EXPEED 6-beeldverwerkingsengine heeft deze camera een 

standaardgevoeligheidsbereik van ISO 100-51.200, waarbij ruis effectief wordt verminderd, zelfs 

bij hogeren waarden, terwijl de scherpte behouden blijft. Continu-opnamen tot circa 12 bps zijn 

ook beschikbaar. Zowel professionele filmers als amateurs zullen waardering hebben voor de 

uitgebreide videofuncties van deze camera, waaronder volledige pixeluitlezing voor full-frame 4K 

UHD, Full HD 100/120p en 10-bits N-Log. De Z 6 biedt dit alles in een gestroomlijnde body die net 

zo betrouwbaar is als de D-SLR's van Nikon, aangevuld met de superieure optische kwaliteit van 

NIKKOR Z-objectieven. 

• Parameter voor verscherping van het middenbereik geïntroduceerd voor Picture Controls, naast conventionele opties 

voor verscherping en lokaal contrast, waardoor de scherpte effectiever kan worden aangepast

• Het effect van VR in de camera is equivalent met een sluitertijd die tot circa 5,0 stops* korter is

• Elektronische zoeker (EVF) met c i rca 3.690.000 beeldpunten en Nikon's super ieure opt ische en 

beeldverwerkingstechnologie geeft een helder en aangenaam beeld

• Compacte maar toch stevige body met een uitstekende stofbestendigheid en druipwaterdichtheid en een groot 

bedieningsgemak

* Op basis van CIPA-normen. Deze waarde wordt bereikt als een NIKKOR Z 24-70mm F/4 S is bevestigd, waarbij de zoom is ingesteld op de maximale telestand.

Leg prachtige beelden vast in uiteenlopende 

situaties: BSI CMOS-sensor en EXPEED 6

Met 24,5 effectieve megapixels, in combinatie met de 

nieuwe EXPEED 6-beeldverwerkingsengine, biedt de 

nieuwe Nikon FX-formaat BSI CMOS-sensor een groot 

standaardgevoeligheidsbereik van ISO 100-51.200 (uitbreidbaar 

tot het equivalent van ISO 50-204.800). AF-pixels met 

fasedetectie in het filmvlak zijn efficiënt over de sensor verspreid, 

waardoor circa 90% van het beeld wordt bedekt door 273 

scherpstelpunten*1 en een vloeiende AF mogelijk is bij zowel 

foto's als video's. EXPEED 6 kan de gegevens van de beeldsensor 

bovendien snel verwerken, waardoor snelle continu-opnamen 

van maximaal circa 12 bps*2 mogelijk zijn.

Haal meer uit uw video's: voortreffelijke video-

opnamefuncties

De Z 6 is in staat tot volledige pixeluitlezing, waardoor deze 

camera kan putten uit een schat aan informatie, equivalent met 

6K, om zo prachtige, scherpe full-frame 4K UHD/30p-video's 

in FX-videoformaat te maken. Actieve D-Lighting, elektronische 

vibratiereductie en focuspeaking zijn nu beschikbaar voor 4K 

UHD. De camera introduceert ook Full HD 120p/100p* waardoor 

u tijdens de nabewerking normale of slow motion-video's kunt 

maken, al naar gelang uw wensen. 4:2:2 10-bits N-Log en 

tijdcode zijn ook beschikbaar voor professionele toepassingen.

* Vastgezet op FX-videoformaat.

*1 Wanneer u foto's in FX-formaat maakt met enkelpunts AF.
*2  Bij gebruik van 12-bits RAW, JPEG of TIFF bij snelle continu-opnamen (uitgebreid). 

Continu-opnamen van 12 bps duren circa 3 sec. bij 12-bits RAW met AF. AE 
wordt vastgezet op het eerste beeld. Snelle continu-opnamen met volledige 
AF/AE zijn beschikbaar met circa 5,5 bps waarbij de bewegingen van het 
onderwerp tijdens de opname vrijwel in real-time worden weergegeven. De 
snelheid van continu-opnamen hangt af van de instellingen voor beeldkwaliteit, 
beeldformaat en geluidloos fotografen en van het soort geheugenkaart.
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*Meegeleverde accessoires (EH-7P lichtnetlaadadapter is alleen voor Z 7). **Geen Nikon-producten. † Kan worden gedownload via de appstore van het smartapparaat (gratis). †† Kan worden gedownload van de Nikon-website (gratis).
EH-7P lichtnetlaadadapter kan worden gebruikt om de EN-EL15b oplaadbare Li-ionaccu op te laden terwijl deze in de camera is geplaatst.

NIKKOR-
OBJECTIEVEN

SPEEDLIGHT-
FLITSERS

SB-5000 Speedlight

TV- EN VIDEOACCESSOIRES

Tv**

HDMI/USB-kabelklem*

HDMI-ingang 
videorecorder**

HDMI/USB-
kabelklem*

ZOEKERACCESSOIRE

DK-29* rubberen oogschelp

WR-T10 draadloze 
afstandsbediening

WR-1 draadloze 
afstandsbediening

WR-1 draadloze 
afstandsbediening

Printer**

LAN-kabel**

EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 
oplaadbare Li-ionaccu

Personal 
computer**

Personal 
computer**
(alleen met 
type-C USB-
poort)

UC-E25 USB-kabel

HDMI/USB-
kabelklem*

ViewNX-i††

Capture NX-D††

Camera Control Pro 2

FTP-server**

SC-28, 29 DDL-
afstandsbedieningskabel

SD-9 battery pack voor 
extra capaciteit

SB-300 Speedlight

SB-700 Speedlight

SB-500 Speedlight

SB-5000 Speedlight

SB-5000 Speedlight

SB-700 Speedlight

SB-700 Speedlight

SB-500 Speedlight

SB-500 Speedlight

SB-300 Speedlight

SB-R200 Speedlight

SU-800 draadloze Speedlight 
commander

R1C1 close-up Speedlight 
commander-set

SC-15 spiraalvormige 
synchronisatiekabel

AS-15 
synchronisatieflitsadapter

Studioflitsers**

SB-5000 Speedlight WR-R10 draadloze afstandsbediening

LICHTNETADAPTERS, ACCU'S EN OPLADERS

EN-EL15b*/EN-EL15a/EN-EL15 
oplaadbare Li-ionaccu

EH-7P lichtnetlaadadapter*

EN-EL15g oplaadbare Li-ionaccu*

EP-5B stroomaansluiting

EH-5c/EH-5b 
lichtnetadapter

MH-25a*/MH-25 
Acculader

HC-E1 HDMI-kabel
(Type C-stekker  Type A-stekker)

HOOFD- 
TELEFOON

TAS

WR-R10 draadloze 
afstandsbediening

VATTINGADAPTER
Vattingadapter FTZ

MICROFOONS

ME-1 
stereomicrofoon

NIKKOR Z-objectieven

NIKKOR F-objectieven

ME-W1 draadloze 
microfoon

XQD-geheugenkaart** XQD-geheugenkaartlezer**

COMPUTERACCESSOIRES

UC-E24 USB-kabel*

WT-7/A/B/C 
draadloze zender

EP-5B stroomaansluiting EH-5c/EH-5b 
lichtnetadapter

AFSTANDSBEDIENINGS- 
EN GPS-ACCESSOIRES

GP-1A 
GPS-apparaat MC-DC2 

afstandsbedieningskabel

CF-DC9 halfzachte 
tas

Hoofdtelefoon**

TOEPASSING 
VOOR SMART-
APPARATEN

SnapBridge† 

Smartapparaat**
(iOS/Android)

Systeemoverzicht Onderdelen

1 Ontspanknop
2 Hoofdschakelaar
3 Objectiefvatting
4 Beeldsensor
5 Objectiefbevestigingsmarkering
6  AF-hulpverlichting/lampje voor rode-

ogenreductie/zelfontspannerlampje
7 Objectiefontgrendeling
8 Fn2-knop
9 Fn1-knop
! Secundaire instelschijf
" Weergaveknop
# Wisknop
$ Zoeker
% Oogsensor
& Zoekeroculair
( Dioptrieregelaar
) Weergaveknop
~ Foto/filmstand selectieschakelaar

+ AF-ON-knop
, Deksel geheugenkaartsleuf
- Secundaire selector
. P-knop
/ Toegangslampje geheugenkaart
: Multi-selector
; OK-knop
< Menuknop
=  Knop voor ontspanstand/

zelfontspannerknop
>  Knop Uitzoomen op weergave/ 

miniaturen/Helpknop
? Knop Inzoomen op weergave
@ Monitor
[ Oogje voor polsriem
\ Standknop
] Ontgrendelingsknop van standknop
^ Stereomicrofoon
_ Bedieningspaneel

{ Filmopnameknop
| ISO-knop
} Knop voor belichtingscorrectie
* Hoofdinstelschijf
a Filmvlakmarkering
b Luidspreker
c Accessoireschoen (voor optionele flitser)
d Ontgrendeling deksel accuvak
e Deksel van accuvak
f Afdekking van stroomaansluiting
g Statiefaansluiting
h Monitorstandknop
i Oplaadlampje
j Hoofdtelefoonaansluiting
k USB-aansluiting
l HDMI-aansluiting
m Aansluiting voor externe microfoon
n Accessoire-aansluiting
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Z 7 Z 6

Type

Type Digitale camera met ondersteuning voor verwisselbare objectieven

Objectiefvatting Z-vatting van Nikon

Objectief

Compatibele objectieven
• NIKKOR-objectieven met Z-vatting
• NIKKOR-objectieven met F-vatting met vattingadapter; er kunnen beperkingen gelden

Effectieve pixels

Effectieve pixels 45,7 miljoen 24,5 miljoen

Beeldsensor

Beeldsensor CMOS-sensor van 35,9 × 23,9 mm (Nikon FX-formaat)

Totaal aantal pixels 46,89 miljoen 25,28 miljoen

Stofverwijderingssysteem Referentiegegevens voor stofverwijdering (vereist Capture NX-D), beeldsensorreiniging

Opslag

Beeldformaat (pixels)

• FX-beeldveld (36×24): 8256 × 5504 (L: 45,4 miljoen), 

6192 × 4128 (M: 25,6 miljoen), 

4128 × 2752 (S: 11,4 miljoen) 

• DX-beeldveld (24×16): 5408 × 3600 (L: 19,5 miljoen), 

4048 × 2696 (M: 10,9 miljoen), 

2704 × 1800 (S: 4,9 miljoen) 

• 5 : 4-beeldveld (30×24): 6880 × 5504 (L: 37,9 miljoen), 

5152 × 4120 (M: 21,2 miljoen), 

3440 × 2752 (S: 9,5 miljoen) 

• 1 : 1-beeldveld (24×24): 5504 × 5504 (L: 30,3 miljoen), 

4128 × 4128 (M: 17,0 million), 

2752 × 2752 (S: 7,6 miljoen) 

• 16 : 9-beeldveld (36×20): 8256 × 4640 (L: 38,3 miljoen), 

6192 × 3480 (M: 21,5 miljoen), 

4128 × 2320 (S: 9,6 miljoen) 

• Foto's gemaakt tijdens video-opnamen met een 

beeldformaat van 3840 × 2160: 3840 × 2160 

• Foto's gemaakt tijdens video-opnamen met een 

ander beeldformaat: 1920 × 1080

• FX-beeldveld (36×24): 6048 × 4024 (L: 24,3 miljoen), 

4528 × 3016 (M: 13,7 miljoen), 3024 × 2016 (S: 6,1 miljoen) 

• DX-beeldveld (24×16): 3936 × 2624 (L: 10,3 miljoen), 

2944 × 1968 (M: 5,8 miljoen), 

1968 × 1312 (S: 2,6 miljoen) 

• 1 : 1-beeldveld (24×24): 4016 × 4016 (L: 16,1 miljoen), 

3008 × 3008 (M: 9,0 miljoen), 

2000 × 2000 (S: 4,0 miljoen) 

• 16 : 9-beeldveld (36×20): 6048 × 3400 (L: 20,6 miljoen), 

4528 × 2544 (M: 11,5 miljoen), 

3024 × 1696 (S: 5,1 miljoen) 

• Foto's gemaakt tijdens video-opnamen met een 

beeldformaat van 3840 × 2160: 3840 × 2160 

• Foto's gemaakt tijdens video-opnamen met een 

ander beeldformaat: 1920 × 1080

Bestandsindeling

• NEF (RAW): 12 of 14 bits (compressie zonder verlies, gecomprimeerd of niet-gecomprimeerd); groot, middelgroot 

en klein beschikbaar (middelgrote en kleine beelden worden opgeslagen met een bitdiepte van 12 bits bij 

compressie zonder verlies) 

• TIFF (RGB) 

• JPEG: JPEG-Baseline compatibel met de compressie Fijn (circa 1 : 4), Normaal (circa 1 : 8) of Basis (circa 1 : 16); 

compressieoptie Optimale kwaliteit beschikbaar 

• NEF (RAW)+JPEG: de foto wordt opgeslagen in zowel de NEF (RAW)-indeling als de JPEG-indeling

Picture Control-systeem

Automatisch, Standaard, Neutraal, Levendig, Monochroom, Portret, Landschap, Gelijkmatig. Creatieve Picture 

Control (Droom, Ochtend, Pop, Zondag, Somber, Dramatisch, Stilte, Verbleekt, Melancholisch, Puur, Denim, 

Speelgoed, Sepia, Blauw, Rood, Roze, Houtskool, Grafiet, Binair, Koolstof); geselecteerde Picture Control kan 

worden gewijzigd; opslagmogelijkheid voor eigen Picture Controls

Media XQD-geheugenkaarten

Bestandssysteem DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge

Zoeker

Elektronische zoeker
OLED van 1,27/0,5 inch cm met circa 3.690.000 beeldpunten (Quad VGA), kleurbalansregeling en automatische 

en handmatige helderheidsinstelling met 11 niveaus

Beelddekking Circa 100% horizontaal en 100% verticaal

Vergroting Circa 0,8× (50mm-objectief op oneindig, -1,0 m-1)

Oogafstand 21 mm (-1,0 m-1; vanaf het midden van de lens van het zoekeroculair)

Dioptrieregeling -4 tot +2 m-1

Oogsensor Schakelt automatisch tussen monitor en zoekerweergaven

Specificaties

Z 7 Z 6

Sluiter

Type
Elektronisch gestuurde, verticaal aflopende, mechanische spleetsluiter; elektronische eerste-gordijnsluiter; 

elektronische sluiter

Sluitertijd 1/8000 tot 30 sec. in stappen van 1/3 of 1/2 LW, Bulb, Tijd, X200

Flitssynchronisatiesnelheid
X=1/200 sec.; synchroniseert bij sluitertijden van 1/200 sec. of langer; automatische snelle FP-synchronisatie  

wordt ondersteund
Ontspannen

Ontspanstanden Enkel beeld, continu lage snelheid, continu hoge snelheid, continu hoge snelheid (vergroot), zelfontspanner

Geschatte maximale beeldsnelheid 
(gemeten onder door Nikon opgegeven 

testomstandigheden)

• Continu lage snelheid: 1 tot 5 bps

• Continu hoge snelheid: 5,5 bps 

(14-bits NEF/RAW: 5 bps)

• Continu hoge snelheid (vergroot): 9 bps 

(14-bits NEF/RAW: 8 bps)

• Continu lage snelheid: 1 tot 5 bps

• Continu hoge snelheid: 5,5 bps

• Continu hoge snelheid (vergroot): 12 bps 

(14-bits NEF/RAW: 9 bps)

Zelfontspanner 2, 5, 10 of 20 sec.; 1 tot 9 opnamen in stappen van 0,5, 1, 2, of 3 sec.

Belichting

Lichtmeetsysteem DDL-lichtmeting met beeldsensor van camera

Lichtmeetstanden

• Matrixmeting 

• Centrumgerichte meting: meting wordt voor 75% bepaald door een cirkel van 12 mm in het midden 

van het beeld; meting kan in plaats daarvan worden gebaseerd op het gemiddelde van het hele beeld

• Spotmeting: meet een cirkel van 4 mm (circa 1,5% van het beeld) in het midden van het geselecteerde 

scherpstelpunt 

• Op hoge lichten gerichte lichtmeting
Bereik
(ISO 100, f/2.0-objectief, 20 ºC)

-3 tot 17 LW -4 tot 17 LW 

Standen
Automatisch (i); automatisch programma met flexibel programma (P); sluitertijdvoorkeuze (S); 

diafragmavoorkeuze (A); handmatig (M); gebruikersinstellingen (U1, U2, U3)

Belichtingscorrectie -5 tot +5 LW in stappen van 1/3 LW of 1/2 LW beschikbaar in de standen P, S, A en M

Belichtingsvergrendeling Gemeten lichtwaarde kan worden vergrendeld

ISO-gevoeligheid 
(aanbevolen belichtingsindex)

ISO 64 tot 25.600 in stappen van 1/3 of 1/2 LW; 

kan ook worden ingesteld op circa 0,3, 0,5, 0,7 of 

1 LW (equivalent met ISO 32) onder ISO 64 of op circa 

0,3, 0,5, 0,7, 1 of 2 LW (equivalent met ISO 102.400) 

boven ISO 25.600; automatische instelling van de 

ISO-gevoeligheid beschikbaar

ISO 100 tot 51.200 in stappen van 1/3 of 1/2 LW; 

kan ook worden ingesteld op circa 0,3, 0,5, 0,7 of 1 LW 

(equivalent met ISO 50) onder ISO 100 of op circa 

0,3, 0,5, 0,7, 1 of 2 LW (equivalent met ISO 204.800) 

boven ISO 51.200; automatische instelling van de 

ISO-gevoeligheid beschikbaar

Actieve D-Lighting Keuze uit Automatisch, Extra hoog, Hoog, Normaal, Laag en Uit

Meervoudige belichting Toevoegen, Gemiddeld, Lichter, Donkerder

Overige opties HDR (hoog dynamisch bereik), reductie van flikkering in fotostand

Scherpstelling

Autofocus Hybride fasedetectie/contrast-AF met AF-hulpverlichting

Detectiebereik (in fotostand, AF-

S, ISO 100, f/2.0-objectief, 20 °C)
-1 tot +19 LW (-4 tot +19 LW met AF bij weinig licht) -2 tot +19 LW (-4 tot +19 LW met AF bij weinig licht)

Objectiefscherpstelling

• Autofocus (AF): enkelvoudige servo-AF (AF-S); continue servo-AF (AF-C); fulltime-AF (AF-F; alleen beschikbaar 

in de videostand); anticiperende scherpstelling 

• Handmatige scherpstelling (M): elektronische afstandsmeter kan worden gebruikt
Scherpstelpunten (in fotostand, FX-

formaat, enkelpunts AF) 
493 (enkelpunts AF) 273 (enkelpunts AF)

AF-veldstanden
Superfijn-AF, enkelpunts AF en dynamisch veld-AF (superfijn-AF en dynamisch veld-AF alleen beschikbaar  

in de fotostand); breedveld-AF (S); breedveld-AF (L); automatisch veld-AF

Scherpstelvergrendeling
Scherpstelling kan worden vergrendeld door de ontspanknop half in te drukken (enkelvoudige servo-AF)  

of op het midden van de secundaire selector te drukken

Vibratiereductie (VR)

VR in camera Beeldsensorverschuiving over 5 assen

VR in objectief Lens-shift (beschikbaar bij VR-objectieven)

Specificaties
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Flitser

Flitssturing
DDL: i-DDL-flitssturing; i-DDL uitgebalanceerde invulflits wordt gebruikt bij matrixmeting, centrumgerichte meting 

en op hoge lichten gerichte lichtmeting, standaard i-DDL-invulflits bij spotmeting

Flitsstanden

Synchronisatie op het eerste gordijn, synchronisatie met lange sluitertijd, synchronisatie op het tweede gordijn, 

rode-ogenreductie, rode-ogenreductie met lange sluitertijd, synchronisatie op het tweede gordijn met lange 

sluitertijd, uit

Flitscorrectie -3 tot +1 LW in stappen van 1/3 LW of 1/2 LW beschikbaar in de standen P, S, A en M

Flitsgereedaanduiding
Brandt wanneer een optionele flitser volledig is opgeladen; knippert als onderbelichtingswaarschuwing nadat 

de flitser op volle sterkte heeft geflitst

Accessoireschoen ISO 518-flitsschoen met synchronisatie- en gegevenscontacten en vergrendeling

Nikon Creatief Verlichtingssysteem 

(CVS)

i-DDL-flitssturing, radiogestuurde geavanceerde draadloze flitssturing, optische geavanceerde draadloze 

flitssturing, instellicht, flitswaardevergrendeling, doorgave van flitskleurinformatie, automatische snelle  

FP-synchronisatie, gekoppelde flitsregeling
Witbalans

Witbalans

Automatisch (3 typen), automatisch daglicht, direct zonlicht, bewolkt, schaduw, gloeilamplicht, tl-licht (7 typen), 

flitslicht, kleurtemperatuur kiezen (2500 K tot 10.000 K), handmatige voorinstelling (waarbij 6 waarden kunnen 

worden opgeslagen), alle met fijnafstelling, behalve kleurtemperatuur kiezen
Bracketing

Soorten bracketing Belichting, flits, witbalans en ADL

Video

Lichtmeetsysteem DDL-lichtmeting met beeldsensor van camera

Lichtmeetstanden Matrixmeting, centrumgerichte meting of op hoge lichten gerichte lichtmeting

Beeldformaat (pixels) en 

beeldsnelheid

• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progressief), 25p, 24p 

• 1920 × 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p 

• 1920 × 1080 (slow motion); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5
Werkelijke beeldsnelheden voor 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p en 24p zijn respectievelijk 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 
25 en 23,976 bps; kwaliteit kan worden geselecteerd bij alle formaten behalve 3840 × 2160, 1920 × 1080 120p/100p 

en 1920 × 1080 slow motion, als kwaliteit is vastgezet op ★ (hoog)

Bestandsindeling MOV, MP4

Videocompressie H.264/MPEG-4 geavanceerde videocodering

Audio-opname-indeling Lineaire PCM, AAC

Audio-opnameapparaat Ingebouwde stereomicrofoon of externe microfoon met dempingsoptie; instelbare gevoeligheid

ISO-gevoeligheid (aanbevolen 

belichtingsindex)

• i: automatische instelling van de ISO-gevoeligheid 

(ISO 64 tot 25.600)

• P, S, A: automatische instelling van de 

ISO-gevoeligheid (ISO 64 tot Hi 2) met selecteerbare 

bovengrens

• M: automatische instelling van de ISO-gevoeligheid 

(ISO 64 tot Hi 2) beschikbaar met selecteerbare 

bovengrens; handmatige selectie (ISO 64 tot 25.600 

in stappen van 1/3 of 1/2 LW) beschikbaar met 

aanvullende opties, equivalent met circa 0,3, 0,5, 0,7,  

1 of 2 LW (equivalent met ISO 102.400) boven 

ISO 25.600

• i: automatische instelling van de ISO-gevoeligheid 

(ISO 100 tot 51.200)

• P, S, A: automatische instelling van de 

ISO-gevoeligheid (ISO 100 tot Hi 2) met selecteerbare 

bovengrens

• M: automatische instelling van de ISO-gevoeligheid 

(ISO 100 tot Hi 2) beschikbaar met selecteerbare 

bovengrens; handmatige selectie (ISO 100 tot 51.200 

in stappen van 1/3 of 1/2 LW) beschikbaar met 

aanvullende opties, equivalent met circa 0,3, 0,5, 0,7,  

1 of 2 LW (equivalent met ISO 204.800) boven 

ISO 51.200

Actieve D-Lighting Keuze uit Zelfde als foto-instellingen, Extra hoog, Hoog, Normaal, Laag en Uit

Maximale opnameduur voor video 29 min. 59 sec.

Andere video-opties Time-lapse-films, elektronische vibratiereductie, tijdcodes, filmlogboekuitvoer (N-Log)

Monitor

Monitor
Kantelbaar TFT-lcd-touchscreen van 8 cm/3,2 inch met circa 2.100.000 beeldpunten, een kijkhoek van 170°, 

een beelddekking van circa 100%, kleurbalansregeling en handmatige helderheidsinstelling met 11 niveaus
Weergave

Weergave

Schermvullend en miniatuurweergave (4, 9 of 72 beelden) met zoomweergave, uitsnijden tijdens zoomweergave, 

videoweergave, diashows met video's en/of films, histogramweergave, hoge lichten, foto-informatie, weergave 

van locatiegegevens, fotoscore en automatische beeldrotatie

Specificaties

Z 7 Z 6

Interface

USB Type C-aansluiting (SuperSpeed USB); aansluiting op de ingebouwde USB-poort wordt aanbevolen

HDMI-uitgang Type C HDMI-aansluiting

Accessoire-aansluiting Kan worden gebruikt met MC-DC2 en andere optische accessoires

Audio-ingang Stereo-mini-jack (diameter van 3,5 mm; voeding via ingang ondersteund)

Audio-uitgang Stereo-mini-jack (diameter van 3,5 mm)

Wi-Fi/Bluetooth

Draadloos(kan per land of gebied 

verschillen)

• Standaarden: IEEE 802.11b/g/n/a/ac

• Werkingsfrequentie: 2412 tot 2462/2412 tot 2472 MHz 

(kanaal 11/13) en 5180 tot 5825/5180 tot 5805/5180 

tot 5320/5745 tot 5805/5180 tot 5700 MHz

• Maximaal uitgangsvermogen (EIRP): 2,4 GHz-band: 

7,0 dBm, 5 GHz-band: 12,1/9,1 dBm

• Verificatie: Open systeem, WPA2-PSK

• Standaarden: IEEE 802.11b/g/n/a/ac

• Werkingsfrequentie: 2412 tot 2462/2412 tot 2472 MHz 

(kanaal 11/13) en 5180 tot 5825/5180 tot 5805/5180 

tot 5320/5745 tot 5805/5180 tot 5700 MHz

• Maximaal uitgangsvermogen (EIRP): 2,4 GHz-band: 

7,4 dBm, 5 GHz-band: 12,2/9,2 dBm

• Verificatie: Open systeem, WPA2-PSK

Bluetooth

• Communicatieprotocollen: Bluetooth-specificatie 

versie 4.2 

• Werkingsfrequentie: 2402 tot 2480 MHz (Bluetooth), 

2402 tot 2480 MHz (Bluetooth Low Energy) 

• Maximaal uitgangsvermogen (EIRP): 1,5 dBm 

(Bluetooth), 0 dBm (Bluetooth Low Energy)

• Communicatieprotocollen: Bluetooth-specificatie 

versie 4.2

• Werkingsfrequentie: 2402 tot 2480 MHz (Bluetooth), 

2402 tot 2480 MHz (Bluetooth Low Energy) 

• Maximaal uitgangsvermogen (EIRP): 1,9 dBm 

(Bluetooth), 0.4 dBm (Bluetooth Low Energy)

Bereik (zichtlijn)
Circa 10 m zonder interferentie; het bereik hangt af van de signaalsterkte en de aan- of afwezigheid van 

obstakels
Voeding

Accu

Eén EN-EL15b oplaadbare Li-ionaccu; EN-EL15a/EN-EL15 kan ook worden gebruikt, maar er kunnen minder  

foto's op één lading worden gemaakt en de lichtnetlaadadapter kan alleen worden gebruikt om EN-EL15b  

accu's op te laden

Lichtnetlaadadapter EH-7P lichtnetlaadadapter (alleen meegeleverd met Z 7)

Lichtnetadapter EH-5c/EH-5b lichtnetadapter (vereist een EP-5B stroomaansluiting die apart verkrijgbaar is)

Statiefaansluiting

Statiefaansluiting 1/4 inch (ISO 1222)

Afmetingen/gewicht

Afmetingen (B × H × D) Circa 134 × 100,5 × 67,5 mm

Gewicht Circa 675 gram met accu en geheugenkaart, maar zonder bodydop; circa 585 gram (alleen camerabody)

Gebruiksomstandigheden

Gebruiksomstandigheden Temperatuur: 0 tot 40 °C; luchtvochtigheid: 85% of minder (geen condensvorming)

Meegeleverde accessoires

Meegeleverde accessoires (kunnen 

per land of gebied verschillen)

EN-EL15b oplaadbare Li-ionaccu, MH-25a acculader, EH-7P lichtnetlaadadapter (alleen voor Z 7), 

UC-E24 USB-kabel, AN-DC19 riem, BF-N1 bodydop, DK-29 rubberen oogschelp, HDMI/USB-kabelklem, 

BS-1 afdekkapje voor accessoireschoen

• XQD is een handelsmerk van Sony Corporation. • HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van 
HDMI Licensing LLC. • Wi-Fi® en het Wi-Fi-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance®. • Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn 
gedeponeerde handelsmerken, eigendom van Bluetooth SIG, Inc., en het gebruik ervan door Nikon Corporation gebeurt onder licentie. • Andere product- en merknamen zijn 
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. • Afbeeldingen in zoekers, in lcd-vensters en op monitoren in dit materiaal zijn gesimuleerd.

Specificaties




