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MOMENTE DECISIVE. 
CONDIȚII EXTREME.

IMAGINI STATICE SAU 
VIDEO, CAPTATE CU 
ÎNCREDERE.

Imaginați-vă că puteți vedea ce nu se vede: 

Momente care au existat dintotdeauna 

Dar nu erau accesibile. 

Imaginați-vă că știți că, atunci când va veni 

momentul, 

Veți fi pregătit.

Cu încrederea absolută că nu veți mai pierde niciun 

detaliu, 

În scene cu mișcare constantă, 

În locuri reci ca gheața sau pe căldură toridă, 

Pentru a scoate la lumină aceste momente nespuse.

Acum a venit timpul. 

Odată cu apariția unui aparat foto mirrorless de 

vârf, de nivel net superior: 

Rapid, performant, de încredere – într-o gamă 

incredibilă de scenarii. 

Fiți martorul creării unor imagini profesionale mai 

bune ca oricând. 

Oricare ar fi provocarea, oricare ar fi obiectivul, 

Nimic nu vă stă în cale.

Z 9 de la Nikon: de neoprit

AF performantă care poate 
detecta 9 tipuri diferite de 
subiecte

Nu mai ratați nicio mișcare cu 
vizorul cu vizualizare în timp 
real fără întreruperi

Peste 2 ore de înregistrare la 
8K UHD/30p pe 10 biți în 

aparatul foto

Monitor cu înclinare 
verticală/orizontală pe 4 axe  

de încredere, ergonomic
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Când am văzut prima dată segmentele de film 8K UHD din Z 9 de la Nikon, am fost uluit de-a 
binelea. Am mărit cu 100% și claritatea a fost incredibilă. Dacă scot fotografii din segmentele de 
film pentru a le folosi ca printuri, acestea îi pot satisface ușor pe clienții mei cei mai pretențioși, 
care caută întotdeauna cea mai înaltă calitate.

Înregistrările video 8K UHD sunt de o calitate atât de înaltă,  
este cu adevărat revoluționar pentru munca meaZ 9 a rezolvat cel mai mare paradox al fotografiei. Singura imagine pe care nu o vezi este cea 

pe care o fotografiezi – până acum. Vizorul cu vizualizare în timp real este o revoluție, deoarece 
pot să mențin contactul cu acțiunea subiectului în orice moment și îmi permite să văd într-un 
mod natural, ceea ce este extrem de important.

Vizorul cu vizualizare în timp real este o revoluție
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Îmi place cât este de robust. Pot să ies în medii extreme, fie acestea reci, calde, prăfuite sau 
uscate, cu încrederea că echipamentul va funcționa. Și îmi mai place combinația frumoasă 
dintre claritatea absolută și bokehul catifelat, obținute cu Z 9 și obiectivele NIKKOR Z. Acum sunt 
absolut convertită și nu mă mai pot întoarce înapoi.

Nici măcar nu știam că acest tip de claritate era realizabil
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În artele marțiale, mișcările sunt rapide, dar chiar și atunci când subiectul intra și ieșea din 
cadru, aparatul foto îi observa ochii. În munca mea, încerc să obțin mai multe detalii ale pielii, 
tonalității și texturii. Faptul că Z 9 are înregistrare video pe 10 biți îmi extinde posibilitățile 
creative foarte mult.

Îmi simplifică procedeele într-o măsură care nu credeam că e posibilă.
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O gamă de 9 tipuri diferite de subiecte

Z 9 poate să detecteze și să focalizeze pe ochii unei persoane, chiar 

dacă sunt mici în cadru și sunt acoperiți de ochelari de protecție 

sau de soare. De asemenea, sistemul AF detectează păsările, 

motocicletele, bicicletele, mașinile și avioanele, precum și pisicile 

și câinii. Lăsați focalizarea în seama aparatului foto în timp ce vă 

concentrați asupra compoziției imaginii.

Urmărire 3D

Urmărirea 3D a fost mult timp lăudată pentru performanțele obținute 

cu aparatele foto DSLR de la Nikon, iar Z 9 aduce pentru prima dată 

această caracteristică în seria Z. Împreună cu detectarea subiectului, 

dezvoltată prin tehnologia de învățare profundă, aceasta urmărește 

în mod continuu un subiect, cum ar fi o mașină de curse care se 

deplasează rapid sau un atlet în mișcare rapidă.

Tehnologii pentru focalizare automată avansată

Performantul sistem AF al aparatului foto Z 9 este rezultatul a trei 

tehnologii: o viteză de calcul AF fără precedent, de 120 de cicluri pe 

secundă, detectarea inteligentă a subiectului, dezvoltată utilizând 

învățarea profundă și comunicarea rapidă și constantă a informațiilor 

AF între obiectiv și corpul aparatului foto, prin intermediul monturii Z.

Zonă dinamică AF

Z 9 aduce noi progrese, oferind trei moduri de zonă dinamică AF: (S), 

cu o zonă de focalizare echivalentă cu a aparatului foto D6, (M), cu 

o zonă la fel de mare ca a aparatului foto Z 7 II și (L), cu o zonă de 

focalizare chiar mai mare.

În lumea fotografiei sportive, momentele decisive sunt adesea ascunse în cea mai mică fracțiune 
de secundă. Pentru a surprinde aceste momente, fotografii urmăresc fiecare mișcare prin vizor, cu 
fotografiere continuă. Z 9 este primul aparat foto*1 cu un vizor care dezvăluie fiecare moment*2.
*1 Dintre aparatele foto digitale, conform situației din 28 octombrie 2021, pe baza cercetărilor efectuate de Nikon. 

*2 Cursivitatea imaginii din vizor va diferi în funcție de setări precum timpul de expunere etc.

Vizualizare superbă în lumină puternică – cel mai 
luminos*1 panou Quad-VGA din lume, care suportă 
3000 cd/m2

Z 9 încorporează un nou panou Quad-VGA, în care luminozitatea 

poate fi crescută manual până la 3000 cd/m2. Acest lucru vă permite 

să vedeți mai clar subiectele prin vizor.

Mecanismul vizorului cu vizualizare în timp real

Tehnologia cu redare în flux duală de la Nikon, facilitată de noul 

senzor CMOS stivuit și de sistemul de procesare a imaginii EXPEED 

7, procesează separat imaginile vizualizate în timp real (inclusiv 

vizualizarea EVF) și imaginile statice care urmează să fie înregistrate. 

Această procesare dedicată a imaginilor vizualizate în timp real 

realizează ceea ce se percepe în vizorul cu vizualizare în timp real, 

oferind o vizualizare cursivă, care dezvăluie fiecare moment.

FOCALIZARE AUTOMATĂ TENACE VIZOR CU VIZUALIZARE ÎN TIMP REAL

Procesor EXPEED 7 performant, de mare viteză, 
pentru performanțe de vârf

Noul sistem de procesare a imaginii EXPEED 7 profită din plin de 

potențialul senzorului CMOS stivuit și de o viteză de procesare de 

aprox. 10x mai mare în comparație cu Z 7 II. Sistemul procesează 

informațiile vizorului cu vizualizare în timp real, obținând în același 

timp focalizarea automată de înaltă performanță, înregistrarea video 

în aparatul foto la 8K, 4K/120p și alte funcții avansate.

Noul senzor CMOS stivuit

Z 9 încorporează senzorul CMOS unic stivuit de la Nikon, cu  

45,7 megapixeli efectivi, ceea ce permite o interpretare de aprox. 12x 

mai rapidă în comparație cu Z 7 II. Cea mai mare viteză de scanare 

din lume*3 face posibilă minimizarea distorsiunii de tip „obturator 

oscilant”.

*3 Conform situației din 28 octombrie 2021, din rândul aparatelor foto mirrorless care 
încorporează un senzor de imagine cu 30 megapixeli sau mai mare, pe baza cercetărilor 
efectuate de Nikon.
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MOMENTE NOU-DESCOPERITE

Captați secvențe lungi de la început până la 
sfârșit, cu fotografierea continuă rapidă la 20 fps, 
pentru mai mult de 1000 de cadre* 

Pentru a capta momentul decisiv, uneori aveți nevoie de întreaga 

poveste. Grație vitezei mari de scriere pe cardurile CFexpress de 

tip B, Z 9 vă permite să fotografiați în mod continuu peste 1000 de 

cadre la aprox. 20 fps în formatele JPEG (L) fine și RAW cu eficiență 

înaltă. Cu remarcabila performanță a funcției AF, puteți continua 

să fotografiați evoluțiile sportivilor din patinajul artistic sau din 

gimnastica ritmică de la început până la sfârșit.

* Când se utilizează carduri COBALT de la ProGrade Digital. Se poate 
fotografia timp de până la aprox. 3 secunde în mod de fotografiere 
continuă rapidă la 20 fps în RAW + JPEG sau JPEG + JPEG

Mod fără sunet, gata pentru o diversitate de situații

Cu un design de corp care elimină necesitatea unui obturator 

mecanic, Z 9 vă permite să declanșați fără să se audă un sunet de 

clic*. Pentru situațiile în care doriți să fiți și mai silențios, modul fără 

sunet dezactivează, de asemenea, blocarea VR, precum și sunetele 

de operare a meniului, minimizând în același timp zgomotul acționării 

obiectivului.

* Se poate seta un sunet ce simulează un declansator mecanic sau indicator 
temporizator, după cum este necesar.

Timpul de expunere de 1/32000 sec. și obiectivele 
NIKKOR Z cu deschidere mare a diafragmei vă 
maximizează expresia creativă

Unul dintre cele mai atractive efecte pentru creatorii de imagini este 

bokeh-ul frumos, fără aberații, obținut de obiectivele NIKKOR Z, 

chiar și cu diafragma deschisă la maximum. Z 9 oferă și mai multe 

posibilități de utilizare fotografilor de reclame și de modă. Combinat 

cu capacitatea sa de fotografiere la ISO 64 și cu timpul de expunere 

de 1/32000 sec., acesta permite utilizarea diafragmei maxime a 

obiectivelor NIKKOR Z cu deschidere mare a diafragmei.

Captare foarte rapidă a cadrelor+*, la viteze de până la 120 fps – momente revelatoare, care durează mai 
puțin de 1/100 dintr-o secundă

Când doriți să captați momentul exact, cum ar fi clipa în care vârfurile degetelor unui săritor de la înălțime ating apa sau când o minge de 

tenis este deformată de impactul cu racheta, Z 9 oferă noua funcție de Captare foarte rapidă a cadrelor+ cu urmărire AF/AE. Cu C120, puteți să 

înregistrați imagini statice de aprox. 11 megapixeli la 120 fps. Cu C30, puteți să fotografiați imagini de aprox. 45 megapixeli la 30 fps.

* Numai calitate a imaginii JPEG normal. Numărul de cadre care pot fi fotografiate este mai mic decât la fotografierea continuă rapidă. Este indicat să se utilizeze un card 
recomandat.

© Jeff Pachoud
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CALITATE VIDEO EXCELENTĂ ȘI PERFORMANȚĂ PENTRU APLICAȚII PRACTICE

Cea mai practică*1 rezoluție 8K UHD/30p – cea 
mai lungă durată din lume*1, de peste 2 ore de 
înregistrare în aparatul foto, care vă ajută să captați 
momentul decisiv

Cererea tot mai mare de conținut video 8K îl face esențial pentru 

filmări profesionale cu aparate foto mirrorless. Z 9 a fost dezvoltat 

pentru a satisface astfel de cerințe, oferind înregistrări video cu 

adevărat practice de 8K. Disipează eficient căldura, permițându-vă să 

înregistrați încontinuu imagini video 8K UHD/30p*2 în aparatul foto 

timp de până la 125 de minute*3. După un update de firmware Z 9 

va putea efectua înregistrari video RAW 8K la 60p*4. Cu remarcabila 

putere de rezoluție a obiectivelor NIKKOR Z din Linia S și interpretarea 

tuturor pixelilor, imaginile video 8K UHD/30p dezvăluie detalii deosebit 

de clare, de la o margine la alta. Acum, puteți să înregistrați în H.265 

(HEVC) pe 10 biți și pe 8 biți. Pentru utilizatori precum fotojurnaliștii, 

care trebuie să trimită imediat segmentele de film înregistrate, opțiunea 

Picture Control Automat optimizată pentru video oferă un aspect 

natural și culori naturale instantanee. Aparatul foto detectează 9 tipuri 

de subiecte, chiar și cu AF în mod video. Selectați opțiunea „automată” 

de detectare a subiectelor, pentru ca aparatul foto să detecteze 

automat oricare dintre aceste subiecte fără a modifica setările – o 

facilitate convenabilă atunci când trebuie să schimbați brusc subiectele. 

Nu numai atât, dar algoritmul pentru setările de viteză AF [-5] și [+5] 

a fost și acesta îmbunătățit, pentru a răspunde nevoilor cineaștilor. 

Acum vă permite să urmăriți o varietate de subiecte, de la cele care se 

mișcă extrem de lent, până la cele cu acțiuni rapide. Mai mult decât 

Sistemul VR electronic extinde oportunitățile de 
fotografiere cu aparatul foto ținut în mână

Pentru înregistrările video, Z 9 este echipat cu un sistem VR 

electronic îmbunătățit*1, disponibil pe lângă VR din aparatul foto și 

VR sincronizat. Grație procesorului EXPEED 7, estomparea imaginii 

cauzată de tremuratul aparatului foto la fotografierea cu aparatul 

foto ținut în mână este compensată mai bine*2 decât înainte, 

facilitând înregistrarea în timpul mersului. De asemenea, poate 

corecta distorsiunea trapezoidală,*2 întâlnită de obicei la obiectivele 

pentru unghi larg.

*1 Cu sistemul VR electronic, unghiul de câmp devine echivalent cu 1,25x 
distanța focală a obiectivului utilizat. Nu este compatibil cu 120p/100p și 
8K UHD.

*2 Când pe aparatul foto sunt montate obiective NIKKOR Z

atât, opțiunea „Acționare AF când subiectul nu este detectat” poate fi 

setată la „dezactivat”, permițându-vă să mențineți poziția de focalizare 

în scenele în care subiectul nu este vizibil temporar.

*1 Din rândul aparatelor foto mirrorless, conform situației din 28 octombrie 2021, 
pe baza cercetărilor efectuate de Nikon.

*2 Numai în format video bazat pe FX.

*3 La o temperatură de 23 °C. Cu un acumulator Li-ion EN-EL18d în uz. 
Când înregistrarea video începe imediat după pornirea alimentării. Pentru 
înregistrările video sunt recomandate cardurile CFexpress de tip B cu viteză 
mare de scriere.

*4 Un update de firmware (începând cu primăvara lui 2022) 
este necesar pentru înregistrarea 8K/60p în aparatul foto.

Rezoluții 4K UHD/120p pe întregul cadru, pentru 
redare încetinită dramatică

Înregistrarea video în aparatul foto timp de maximum 125 de minute 

este posibilă și cu rezoluții 4K UHD/120p. Puteți crea imagini dramatice 

cu redare încetinită pe întregul cadru, fără decupare. De asemenea, la 

120p este disponibil un format de decupare de 2,3x, care vă permite 

să vă apropiați mai mult de subiect fără a schimba obiectivele. Mai 

mult decât atât, înregistrarea în aparatul foto este posibilă în H.265 pe 

10 biți și pe 8 biți la orice cadență de cadre, permițându-vă să alegeți 

formatul cel mai potrivit pentru nevoile dumneavoastră de post-

producție.

Flux de lucru perfect pentru înregistrări video, cu o 
operabilitate îmbunătățită 

Z 9 oferă diverse funcții pentru ca fluxul de lucru al cineaștilor să 

progreseze fără probleme și fără erori. Focalizarea extrem de clară 

este esențială pentru imaginile video de 8K și 4K. Pentru prima dată 

în lume,*1 Z 9 face funcția de zoom disponibilă în timpul pauzei din 

redarea filmelor, pentru a se putea verifica focalizarea în aparatul 

foto și la fața locului. Focalizarea manuală cu NIKKOR Z 70-200mm 

f/2.8 VR S*2 poate fi controlată într-un mod similar cu al obiectivelor 

cinematografice, deoarece focalizarea se comută cu precizie în funcție 

de unghiul de rotație. Pentru a simplifica găsirea momentului dorit în 

timpul redării, aparatul foto vă permite să stabiliți cât de departe doriți 

să săriți – fie în număr de secunde, fie în număr de cadre – utilizând 

selectorul principal/secundar de comandă. Între timp, modelul de 

zebră poate indica și „gama de tonuri medii” – facilitate convenabilă 

pentru verificarea luminozității pe subiectele umane. Latența de afișare 

a ieșirii HDMI*3 este redusă în comparație cu modelele convenționale.

*1 Din rândul aparatelor foto mirrorless, conform situației din 28 octombrie 2021, 
pe baza cercetărilor efectuate de Nikon.

*2 Necesită actualizare de firmware.

*3 Nu este compatibilă cu ieșirea video RAW către recordere externe.

2,3x unghiul de 
câmp

Format video 
bazat pe FX
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Primul monitor de la Nikon cu 
înclinare verticală/orizontală pe  
4 axe, pentru fotografiere flexibilă

Aparatele foto prestigioase de la Nikon au 

fost întotdeauna proiectate cu mare atenție 

atât pentru fotografiere verticală, cât și pentru 

fotografiere orizontală. Mecanismul de înclinare pe 

4 axe al aparatului foto Z 9 permite fotografilor 

să încline afișajul cu 90 de grade în sus și cu  

43 de grade în jos în poziția orizontală, precum și 

cu 90 de grade în sus și cu 23 de grade în jos în 

poziția verticală.

Ajutor pentru astrofotografie – iluminarea butoanelor, 
vizualizarea la lumina stelelor și culori de afișare calde 

Pentru o operare cursivă în medii întunecate, butoanele esențiale 

pentru setările aparatului foto și pentru redarea imaginii pot fi 

iluminate. Z 9 este prevăzut cu funcția de vizualizare la lumina stelelor, 

care face ca afișajul vizorului electronic (EVF) și monitorul LCD să 

fie mai luminoase, pentru a vă ajuta să vedeți subiectele mai clar în 

condiții de întuneric. Acest mod facilitează focalizarea automată în 

scene întunecate. În plus, sunt disponibile opțiuni de culori de afișare 

calde, care schimbă afișajele pentru fotografiere, meniuri și redare în 

culori mai calde, care sunt confortabile pentru ochi.

Operabilitate profesională într-un 
corp cu aprox. 20% mai mic decât 
D6

Pentru profesioniști, este esențial ca aparatul 

lor foto să aibă o configurație bine gândită de 

butoane și selectoare care să reducă la minimum 

erorile de operare, precum și un număr de 

butoane personalizabile în funcție de nevoile 

fiecăruia. Având în vedere acest lucru, Z 9 este 

conceput pentru a îndeplini aceste cerințe, având 

în același timp un corp cu 20% mai mic decât 

D6. Butonul de mod AF dedicat vă permite să 

schimbați modurile AF și modurile de zonă AF 

fără a lua ochiul din vizor.

Fiabilitate îmbunătățită față de D6, pentru utilizare 
în condiții dificile

Z 9 are o rezistență superioară echivalentă cu a modelului D6, inclusiv 

performanțe de rezistență la praf și la picături de apă chiar și atunci 

când monitorul cu înclinare este tras afară – dar caracteristicile de 

rezistență superioară nu se opresc aici. Capacele frontal și posterior, 

care conțin aliaj de magneziu, sunt integrate cu partea inferioară, 

pentru o eficiență și mai mare a disipării căldurii. În plus, un element 

de blocare VR protejează senzorul de riscul pierderii acurateței, de 

exemplu, balansându-se în timpul deplasărilor pe trasee accidentate 

pentru fotografierea naturii sălbatice.

Fotografiere îmbunătățită cu aparatul 
foto ținut în mână, cu compensare 
de până la 6 trepte

Z 9 asigură reducerea avansată a vibrațiilor (VR) 

cu funcția VR sincronizat*1 când sistemul VR pe 

5 axe din corpul aparatului foto și sistemul VR 

pe 2 axe al obiectivului funcționează împreună, 

obținându-se un efect echivalent cu un timp de 

expunere cu aprox. 6 trepte*2 mai scurt.

*1 Compatibil cu NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S, 
NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S și NIKKOR Z 100- 
400mm f/4.5-5.6 VR S. NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR 
S necesită o actualizare de firmware.

*2 Conform standardelor CIPA. Când se utilizează 
capătul de telefotografie al obiectivului NIKKOR Z 
70-200mm f/2.8 VR S cu modul NORMAL.

NX MobileAir pentru transfer rapid de imagini folosind 
un smartphone 5G

Transmisia de imagini fiabilă de la Z 9 către un smartphone (Android/

iOS*) cu NX MobileAir instalat este asigurată printr-un cablu USB; 

în continuare, puteți trimite imagini cu viteză mare prin intermediul 

smartphone-ului 5G, utilizând comunicația FTP.

* Pentru conectarea la un smartphone iOS este necesar un cablu dedicat.

Software NX Tether gratuit pentru fotografiere 
simplă și fiabilă în mod conectat

Fotografierea în mod conectat este esențială pentru fotografii de 

modă, comerciale și alte fotografii de studio. Cu NX Tether, întregul 

proces devine cursiv, grație interfeței simple și intuitive a acestuia și 

compatibilității excelente cu o gamă variată de software-uri de editare.

MULT MAI MULTĂ ÎNCREDERE ÎNTR-O GAMĂ DE SCENARII
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SB-5000 SB-700 SB-500

DIAGRAMĂ DE SISTEM PENTRU Z 9

Z 9 ESTE PROIECTAT SĂ SE DEZVOLTE
Performanțele și caracteristicile aparatului foto Z 9 vor continua să fie îmbunătățite. Sunt programate pentru a fi adăugate 
înregistrările video RAW în aparatul foto până la 8K/60p, precum și alte caracteristici. Îmbunătățirile vor răspunde mereu 
cerințelor suplimentare.

• Înregistrarea video RAW în aparatul foto pe 12 biți (peste 8K/60p)
• Timpul de expunere lung în modul video M
• Setarea sensibilității ISO la 1/6 EV în modul video M
• Afișarea îmbunătățită a informațiilor video

• Afișaj de monitor cu forme de undă
• Afișarea cadrului REC roșu în timpul înregistrării video
• Comutarea ratei de magnificare în timpul înregistrării video

Încărcător  
acumulator MH-33

BLIȚURI SPEEDLIGHT

• Telecomandă fără fir pentru Speedlight  
SB-R200

• Dispozitiv comandă Speedlight fără fir SU-800

ÎNCĂRCĂTOR ȘI 
ACUMULATOR

Acumulator Li-ion 
Li-ion EN-EL18d

APLICAȚIE PENTRU 
DISPOZITIVE INTELIGENTE

OBIECTIVE NIKKOR

Obiective NIKKOR Z

ADAPTOR PENTRU 
MONTURĂ

Obiective NIKKOR F ACCESORIU 
VIZOR

Vizor din cauciuc 
DK-33

ACCESORII  DE 
TELECOMANDĂ

SOFTWARE PENTRU 
CALCULATOR

Adaptor pentru 
montură FTZII

Telecomandă fără fir   
WR-1

Adaptorul pentru montură FTZII permite celor care au 
utilizat mult timp aparate foto DSLR de la Nikon să utilizeze 
în continuare obiectivele NIKKOR cu montură F, fără nicio 
problemă, cu noul sistem de aparate 
foto mirrorless cu montură Z. Se 
asigură calitatea imaginii și 
performanțele fotografierii cu AF/AE 
obținute când se utilizează 
obiectivele NIKKOR cu montură F 
atașate la aparatele foto DSLR de la 
Nikon.

Adaptor pentru montură FTZII

Obiectivele NIKKOR Z adoptă sistemul de montură Z de la Nikon, care prezintă specificații complet noi, cum ar fi un diametru interior 

mare, de 55 mm și o distanță scurtă de la montura obiectivului la planul focal, de 16 mm. Aceste specificații asigură o flexibilitate 

mult mai mare în proiectarea obiectivelor, ceea ce permite urmărirea atingerii unor noi dimensiuni ale caracteristicilor optice. 

În timp ce extind foarte mult gama de expresii imagistice, obiectivele NIKKOR Z oferă un potențial remarcabil și posibilități deosebite 

prin integrarea tehnologiilor optice tradiționale, moștenite consecutiv din conceptul NIKKOR, cu dinamismul tehnologiilor Nikon în 

continuă dezvoltare.

GAMA COMPLETĂ
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NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S

NIKKOR Z 50mm f/1.2 S

NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

• O expresie rafinată a imaginii, cu 
performanțe de redare remarcabile la 
toate pozițiile de zoom, chiar și atunci 
când se atașează un teleconvertor.

• Acoperirea cu nanocristale și 
acoperirea ARNEO asigură obținerea 
unor imagini curate și clare, chiar și în 
condiții dificile.

• Operabilitate îmbunătățită în mod 
remarcabil, cu caracteristici avantajoase 
care sprijină în mod fiabil fotografierea 
cu zoomul de telefotografie.

• Are rezoluții superioare la distanțe de 
focalizare pentru fotografiere de 
aproape sau de departe, precum și un 
bokeh frumos.

• Fotografierea este posibilă pentru o 
mare varietate de scene, nu doar 
pentru fotografiere macro.

• Distanță minimă de focalizare de  
0,29 m și raport de reproducere maxim 
de 1:1.

• Diafragma maximă f/1.2 cu deschidere 
mare oferă o expresie dramatică a 
imaginii, cu o definiție superbă și cu un 
bokeh cursiv și frumos.

• Imaginile captate sunt clare și curate, 
de înaltă rezoluție, cu aberație minimă, 
grație unei construcții ideale a 
obiectivului.

Telecomandă fără fir   
WR-R11a

DESCOPERIȚI MAI 
MULTE ACCESORII  
OPȚIONALE

Principalele caracteristici și funcții care urmează să fie perfecționate:

SnapBridge* NX MobileAir*

NX Studio* NX Tether*

Wireless  
Transmitter*

Camera 
Control Pro 2*

Webcam Utility*

* Se poate descărca de pe site-ul web Nikon
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https://www.nikon.ro/ro_RO/products/category_pages/lenses/mirrorless/overview.page
https://www.nikon.ro/ro_RO/product/digital-cameras/mirrorless/professional/z-9#accessories
https://www.nikon.ro/ro_RO/products/category_pages/lenses/mirrorless/overview.page
https://www.nikon.ro/ro_RO/product/digital-cameras/mirrorless/professional/z-9#accessories


Tip de aparat foto Aparat foto digital cu suport pentru obiective interschimbabile

Montură obiectiv Montură Z de la Nikon

Obiective compatibile • Obiective NIKKOR cu montură Z • Obiective NIKKOR cu montură F (este 
necesar adaptorul pentru montură; se pot aplica restricții)

Pixeli efectivi 45,7 milioane

Senzor imagine Senzor CMOS de 35,9 x 23,9 mm (format FX de la Nikon)

Nr. total pixeli 52,37 milioane

Format de fișier • NEF (RAW): 14 biți; alegeți dintre opțiunile de compresie fără pierderi, 
eficiență ridicată ( ) și eficiență ridicată • JPEG: compatibil cu formatul de 
bază JPEG cu compresie fină (aprox. 1:4), normală (aprox. 1:8) sau de bază 
(aprox. 1:16); prioritate dimensiune și compresie disponibilă pentru calitate 
optimă • NEF (RAW)+JPEG: o singură fotografie înregistrată atât în format 
NEF (RAW), cât și în format JPEG

Sistem Picture Control Automat, Standard, Neutră, Intensă, Monocrom, Portret, Peisaj, Uniform, 
20 de opțiuni de Creative Picture Control (Picture Control creativ); opțiunile 
Picture Control selectate pot fi modificate; este posibilă stocarea opțiunilor 
Picture Control personalizate

Suporturi de stocare Carduri de memorie CFexpress (tip B), XQD

Fantă de card dublă Cardul din Fanta 2 poate fi utilizat ca unitate de stocare în caz de depășire sau 
pentru copii de rezervă, pentru stocarea separată a imaginilor NEF (RAW) și JPEG 
ori pentru stocarea copiilor imaginilor JPEG la diferite dimensiuni și calități ale 
imaginii; imaginile pot fi copiate de pe un card pe celălalt

Vizor Vizor electronic OLED (Quad VGA) de 1,27 cm, cu aprox. 3.690.000 puncte, cu 
balans de culoare și control al luminozității automat și manual pe 16 niveluri

Acoperire cadru vizor Aprox. 100% orizontal și 100% vertical

Magnificare vizor Aprox. 0,8x (obiectiv de 50 mm la infinit, −1 m−1)

Monitor Ecran LCD sensibil la atingere TFT cu înclinare verticală și orizontală, de 8 cm, 
cu aprox. 2.100.000 puncte, unghi de vizualizare de 170°, acoperire a cadrului 
de aprox. 100% și balans de culoare și control manual al luminozității pe 11 
niveluri

Tip obturator Obturator electronic cu sunet de obturator și cortină de protecție a senzorului

Timp de expunere De la 1/32000 până la 30 s în pași de 1/3, 1/2 și 1 EV, extensibil până la 900 
s în modul M, bulb, durată

Moduri declanșare Cadru unic, Continuu S, Continuu R, Captare foarte rapidă a cadrelor+, 
autodeclanșator

Viteză aproximativă avansare  • Continuu S: aprox. 1 până la 10 fps • aprox. 10 până la 20 fps
cadre (măsurată prin teste interne) • Captare foarte rapidă a cadrelor+ (C30): aprox. 30 fps 
 • Captare foarte rapidă a cadrelor+ (C120): aprox. 120 fps

Sistem măsurare expunere  Măsurare TTL utilizând senzorul de imagine al aparatului foto

Moduri de măsurare a expunerii • Măsurare matricială • Măsurare central-evaluativă: pondere de 75% 
acordată cercului de 12 mm sau de 8 mm din centrul cadrului sau evaluarea 
poate fi realizată în funcție de media întregului cadru • Măsurare spot: 
măsoară cercul cu un diametru de aprox. de 4 mm centrat pe punctul de 
focalizare selectat • Măsurare evaluativă a zonelor luminoase

Interval măsurare (ISO 100,  -3 până la +17 EV
obiectiv f/2.0, 20 °C) 

Sensibilitate ISO Aprox. 0,3, 0,7 sau 1 EV (echivalent ISO 32) sub ISO 64 sau la aprox. 0,3, 0,7, 1 
(Index de expunere recomandat) sau 2 EV (echivalent ISO 102400) peste ISO 25600; funcție disponibilă de 

control automat al sensibilității ISO

D-Lighting activ Se poate selecta dintre automat, extra ridicat 2, extra ridicat 1, ridicat, normal, 
redus sau dezactivat

Tip focalizare automată Mod AF hibrid cu detecție de fază/contrast cu asistență AF

Rază detecție AF -6,5 până la +19 EV (-8,5 până la +19 EV cu vizualizare la lumina stelelor)
(în mod foto, AF-S, ISO 100, 
obiectiv f/1.2, 20 °C) 

Puncte focalizare (în mod foto,  493 puncte
format FX, punct unic AF)

Moduri zonă AF AF localizată, punct unic AF, zonă dinamică AF (Mică, Medie și Mare), AF 
zonă largă (Mică și Mare), zonă AF automată, urmărire 3D și AF urmărire 
subiect (funcție disponibilă numai în mod video); AF localizată, zonă dinamică 
AF și urmărire 3D sunt disponibile numai în mod foto

Sistem VR integrat în aparatul foto Deplasare senzor imagine pe 5 axe

Sistem VR integrat în obiectiv Deplasare obiectiv (funcție disponibilă cu obiective VR)

Control bliț TTL: control bliț i-TTL; blițul de umplere compensat i-TTL este utilizat cu 
măsurare matricială, măsurare central-evaluativă și măsurare evaluativă a 
zonelor luminoase, bliț de umplere i-TTL standard cu măsurare spot

Mod bliț Sincronizare perdea frontală, sincronizare lentă, sincronizare perdea 
posterioară, reducere ochi roșii, reducere ochi roșii cu sincronizare lentă, 
dezactivat

Sistem creativ de iluminare Control bliț i-TTL, iluminare avansată fără fir cu radiocomandă, iluminare
Nikon (CLS) optică avansată fără fir, iluminare pentru modelare, blocare FV, comunicare 

informații culoare, sincronizare rapidă FP automată, control bliț unificat

Balans alb Automat (3 tipuri), lumină naturală automată, lumina directă a soarelui, 
înnorat, umbră, incandescent, fluorescent (3 tipuri), bliț, alegere temperatură 
culoare (2500 până la 10000 K), presetare manuală (se pot stoca până la  
6 valori), reglare fină disponibilă pentru toate opțiunile

Tipuri de bracketing Expunere, bliț, balans de alb și ADL

Moduri măsurare video Matricială, central-evaluativă sau evaluativă a zonelor luminoase

Dimensiune cadru (pixeli) • 7680x4320 (8K UHD); 30p (progresiv), 25p, 24p 
și cadență cadre • 3840x2160 (4K UHD); 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p  

• 1920 x 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p; cadențele de cadre reale 
pentru 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p și 24p sunt 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 
25 și 23,976 fps respectiv

Format de fișier MOV, MP4

Compresie video Apple ProRes 422 HQ (10 biți), H.265/HEVC (8/10 biți), H.264/AVC (8 biți)

Format înregistrare audio PCM liniar (pentru imagini video înregistrate în MOV) sau AAC (pentru imagini 
video înregistrate în MP4)

Dispozitiv înregistrare audio Microfon stereo încorporat sau microfon extern cu opțiune de atenuator; 
 sensibilitatea poate fi reglată

Compensare expunere -3 până la +3 EV în pași de 1/3 sau 1/2 EV

Sensibilitate ISO • Mod M: selectare manuală (ISO 64 până la 25600 în pași de
(Index de expunere recomandat) 1/3 sau 1 EV); cu opțiuni suplimentare disponibile echivalente cu aprox. 0,3, 

0,7, 1 sau 2 EV (echivalent ISO 102400) peste ISO 25600; funcție disponibilă 
de control al sensibilității ISO automate (de la ISO 64 până la Hi 2.0) cu limită 
superioară selectabilă • Mod P, S sau A: control al sensibilității ISO automate 
(de la ISO 64 până la High 2.0) cu limită superioară selectabilă

Alte opțiuni video Înregistrare video secvențială, reducere electronică a vibrațiilor, timecode, 
video N-Log și HDR (HLG)

USB Conector USB tip C (SuperSpeed USB); se recomandă conectarea la portul 
USB încorporat

Ieșire HDMI Conector HDMI tip A

Intrare audio Mufă stereo mini-pin (diametru de 3,5 mm; acceptă conexiune de alimentare)

Ieșire audio Mufă stereo mini-pin (diametru de 3,5 mm)

Terminal cu zece pini pentru  Încorporat; poate fi utilizat cu telecomenzi prin cablu MC-30A/MC-36A și cu
telecomandă alte accesorii opționale)

Ethernet Conector RJ-45; • Standarde: IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3u 
(100BASE-TX), IEEE 802.3 (10BASE-T) • Viteze transfer date (viteze de 
date logice maxime conform standardului IEEE; vitezele reale pot diferi): 
10/100/1000 Mbps cu detectare automată • Port: 1000BASE-T/100BASE-
TX/10BASE-T (AUTOMDIX) 

Wi-Fi  Disponibil

Bluetooth Disponibil

Sisteme de navigație globale acceptate GPS (SUA), GLONASS (Rusia), QZSS (Japonia)

Date achiziționate Latitudine, longitudine, altitudine, UTC (Oră universală coordonată)

Sincronizare ceas Ceasul intern al aparatului foto poate fi setat la ora obținută prin GNSS

Jurnale de urmărire Compatibile NMEA

Interval de jurnalizare 15 s, 30 s, 1 min., 2 min., 5 min.

Durată max. înregistrare jurnal 6, 12 sau 24 de ore

Ștergere jurnal Acceptată

Acumulator Un acumulator Li-ion EN-EL18d; se pot utiliza și EN-EL18c, EN-EL18b,  
EN-EL18a și EN-EL18; rețineți că se pot face mai puține fotografii cu o singură 
încărcare a acestor acumulatori, în comparație cu acumulatorul EN-EL18d și 
că adaptorul de încărcare la curent alternativ EH-7P poate fi utilizat pentru  
a încărca numai acumulatorii EN-EL18d, EN-EL18c și EN-EL18b

Adaptor de încărcare la curent alternativ Adaptor de încărcare la curent alternativ EH-7P

Adaptor c.a. Adaptor c.a. EH-6d; necesită conector de alimentare EP-6a (disponibil 
separat)

Montură trepied 0,635 cm; ISO 1222

Dimensiuni (L × l × h) Aprox. 149 x 149,5 x 90,5 mm

Greutate Aprox. 1340 g cu acumulator și două carduri de memorie, dar fără capac 
corp și capac cuplă accesorii; aprox. 1160 g (doar corpul aparatului foto)

Mediu de funcționare Temperatură: -10 până la 40 °C; umiditate: 85 % sau mai puțin (fără condens)

Accesorii furnizate Capac corp BF-N1, acumulator Li-ion EN-EL18d, încărcător acumulator  
MH-33, adaptor de încărcare la curent alternativ EH-7P, vizor din cauciuc  
DK-33, clemă de cablu HDMI/USB, curea AN-DC24, cablu USB UC-E24, 
capac cuplă accesorii BS-1

• XQD este o marcă comercială a Sony Corporation. • CFexpress este o marcă comercială a CompactFlash Association. • HDMI, 
sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing 
LLC. • Wi-Fi® și sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance®. • Marca verbală și siglele 
Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate, deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Nikon și 
filialele sale este sub licență. • Susținut de tehnologia intoPIX. • Alte produse și nume de mărci sunt mărci comerciale sau mărci 
comerciale înregistrate ale companiilor respective. • Imaginile din vizoare, de pe ecranele LCD și de pe monitoare prezentate în 
acest material sunt simulate. • Nikon își rezervă dreptul de a modifica aspectul și specificațiile de hardware și software descrise în 
acest material, în orice moment și fără notificare prealabilă. 

@nikonistiromania@ Nikonisti youtube.com/user/nikonistii/youtubewww.nikon.roglobe
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