
Sezgilerinizin peşinden gidin, dinamik Z 6 aynasız fotoğraf makinesi ve NIKKOR Z serisi 
objektifler ile her ilham kaynağını yakalayın. Dünyanın en geniş tam çerçeve objektif 
yuvası1, hızlı bir tam çerçeve sensör ve çarpıcı arka arkaya çekim hızlarıyla fikirlerinize 
hayat verin. Ultra keskin tam çerçeve fotoğraflar ve büyüleyici 4K filmler ile iz bırakın. 

F E A T U R E S

Işığa yolculuk 
Ultra geniş Nikon Z serisi objektif yuvası ve NIKKOR Z serisi objektifler, tam çerçeve  
fotoğrafları ve 4K filmleri daha fazla ayrıntı, daha fazla derinlik ve daha fazla renk ile  
yakalamak için bir araya gelmiştir. 

İlham kaynağı elinizde 
Çarpıcı 12 fps arka arkaya çekim hızlarıyla aksiyonun içine dalın. Odak düzlemi kademe 
belirlemeli AF’ye sahip hızlı 24,5 MP sensör ile ayrıntıları gösterin. Çerçevenin %90’ını  
kaplayan ultra geniş AF kapsama alanıyla keskin görüntüler almaya devam edin. 

Gecenin 3’ünde çekilen şehir manzaralarından düşük ışıkta çekilen portrelere 
100 - 51200’lük geniş ISO aralığı ve -4 EV’ye varan düşük ışıkta otomatik netleme  
performansı size karanlığın içindeki ayrıntıları yakalama özgürlüğü verir. 

Yüksek çözünürlük 
30p kare hızında tam çerçeve 4K/UHD filmler çekin. 6K’dan yüksek hızda örnekleme,  
gerçekten harika 4K filmlere olanak tanır. Hızlı EXPEED 6 görüntü işlemcisi mükemmel  
netlikte dosyaları garantiler. 

Korkusuzca yaratın 
Fotoğraf makinesinin beş eksenli optik Titreşim Azaltma özelliği, makine sarsıntısının  
istenmeyen etkileri olmadan, ufukta kaybolan gün ışığında daha net fotoğraflar veya film 
sahneleri çekmenize olanak tanır. 

Görebildiğinize göre, yakalayabilirsiniz de 
Ultra keskin 3686 k-nokta OLED elektronik vizör, görüntüyü akıcı bir şekilde işler.  
Koruyucu kaplamalar parlama, yansıma ve kirin görüşünüzü sınırlamasını önler. 

Zor şartlar için üretildi
Hem sağlam hem de hafif magnezyum alaşım gövdesi ve kapsamlı hava yalıtımıyla bu 
fotoğraf makinesi her yere gider. 

Tek bir adaptör. Sonsuz ilham kaynağı.
F objektif yuvasına sahip NIKKOR objektifinizle görüntü kalitesinde hiç kayıp olmadan çekim 
yapmak için, FTZ Objektif Yuvası Adaptörü kullanın. 
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24 ,5  MP — 100 -  51200 ISO — 12 FPS — 4K F ILM — 5 GHZ WI-F I ®
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Tür Aynasız

Objektif yuvası Nikon'un Z objektif yuvası

Etkin görüş açısı FX (tam çerçeve)

Görüntü sensörü CMOS, 35,9 mm x 23,9 mm

Toplam piksel 25,28 milyon

Etkin piksel 24,5 milyon

Kart yuvası 1 XQD kart

Vizör Yaklaşık 1,27 cm/0,5 inç 3690 k-nokta, renk dengeleme özellikli, otomatik ve 11 seviyeli manuel parlaklık kontrollü  

(Quad VGA) OLED

Çerçeve alanı Yaklaşık %100 yatay ve %100 dikey

Uyumlu objektifler Z objektif yuvalı NIKKOR objektifler. Objektif yuvası adaptörüne sahip F objektif yuvalı NIKKOR objektifler; kısıtlamalar  

uygulanabilir.

Deklanşör tipi Elektronik kontrollü, dikey hareketli odak düzlemli mekanik deklanşör; elektronik ön perdeli deklanşör; elektronik 

deklanşör.

Deklanşör hızı 1/3 veya 1/2 EV'lik adımlarla 1/8000 ila 30 sn, uzun pozlama, süre, X200

Kare ilerleme hızı 12 fps'ye kadar. Düşük hızlı sürekli: 1 ila 5 fps. Yüksek hızlı sürekli: 5,5 fps. Yüksek hızlı sürekli (artırılmış): 12 fps  

(14 bitlik NEF/RAW: 9 fps)

ISO duyarlılığı 1/3 veya 1/2 EV'lik adımlarla 100 ile 51200 ISO arasında. ISO 100'ün altında yaklaşık 0,3, 0,5, 0,7 veya 1 EV (ISO 50 

eşdeğeri) ya da yaklaşık 0,3, 0,5, 0,7, 1 veya 2 EV (ISO 204800 eşdeğeri) ISO 51200 ya da üzeri olarak da ayarlanabilir; 

otomatik ISO duyarlılığı kontrolü mevcuttur

Otomatik netleme 273 nokta (kademe belirlemeli, tek noktalı AF'de)/dikeyde ve yatayda %90 kapsama.

Algılama aralığı -1 ila +19 EV (düşük ışıklı AF ile -4 ila +19 EV)

Titreşim Azaltma -  

Fotoğraf Makinesi

5 eksenli görüntü sensörü kaydırma

Titreşim Azaltma - Objektif Objektif kaydırma (VR objektiflerde kullanılabilir)

Flaş kontrolü TTL: i-TTL flaş kontrolü; matris, merkez ağırlıklı ve parlaklık ağırlıklı ölçümle i-TTL dengeli dolgu flaşı, noktasal ölçümle standart 

i-TTL dolgu flaşı kullanılır

Film - Çerçeve boyutu  

(piksel) ve kare hızı

3840 x 2160 (4K UHD); 30p (aşamalı), 25p, 24p. 1920 x 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p.  

1920x1080 (ağır çekim); 30p x4, 25p x4, 24p x5.

Film - dosya biçimi MOV, MP4

Film - Diğer seçenekler Zaman aralıklı filmler, elektronik titreşim azaltma, zaman kodları, film günlüğü çıkışı (N-Log)

Ekran 8 cm (3,2 inç) diyagonal. Dik açılı, 170 derece görüntüleme açısına sahip dokunmatik TFT LCD, yaklaşık %100 çerçeve alanı ve 

renk dengesi ile 11 seviyeli manuel parlaklık kontrolleri. Yaklaşık 2100 k-nokta.

Pil Bir EN-EL15b şarj edilebilir Li-ion pil; EN-EL15a/EN-EL15 de kullanılabilir, ancak tek bir şarjda daha az fotoğraf  

çekilebileceği ve EN-EL15b pilleri şarj etmek için yalnızca AC şarj adaptörü kullanılabileceği unutulmamalıdır

Boyutlar (G x Y x D) Yaklaşık 134 x 100,5 x 67,5 mm (5,3 x 4 x 2,7 inç)

Ağırlık Gövde kapağı olmadan, pil ve hafıza kartı ile birlikte yaklaşık 675 g (1 lb 7,9 ons); yalnızca fotoğraf makinesi gövdesi yaklaşık 
585 g (1 lb 4,7 ons)

Verilen aksesuarlar BF-N1 Gövde Kapağı, DK-29 Vizör Lastiği (fotoğraf makinesine takılı olarak gelir), terminal kapaklı EN-EL15b Şarj Edilebilir Li-ion 
Pil, MH-25a Pil Şarj Cihazı (bir AC duvar adaptörü veya satın alınan ülke ya da bölgeye göre tipi ve şekli değişiklik gösteren 
bir güç kablosuyla gelir), AN-DC19 Askı, HDMI/USB Kablosu Mandalı, UC-E24 USB Kablosu, BS-1 Aksesuar Kızağı Kapağı.


