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Nikon     bajonettrendszer,
mely új képalkotási lehetőségeket kínál

A Z-bajonettrendszer sokkal többet jelent egy tükör nélküli fényképezőgép 

rendszernél. Ez a Nikon válasza az állóképek és a videók képminőségével 

kapcsolatos, egyre növekvő igényekre, melyhez az optikai gyártásban szerzett 

több mint egy évszázados tapasztalatából merít.

Az új Z-bajonett óriási rugalmasságot jelent az objektívek optikai 

kialakításában. Ennek eredményeképpen az új NIKKOR Z objektívekkel 

páratlan felbontású és mélységű képek készíthetők.

A Nikon ezzel a rendszerrel tesz tanúbizonyságot elkötelezettségéről a tükör 

nélküli jövő iránt. A rendszer központi része az úttörő optika, amely segít 

felszabadítani és felfrissíteni kreativitását egy minden eddiginél jobb 

képminőséget, innovációkat és megbízhatóságot ígérő útra lépve. 

Üdvözli az új Nikon Z bajonettrendszer!

Áttekintés 4–5. o

A Z rendszer technológiája 6–7. o

Z 9 8–9. o

Z 7 II 10–11. o

Z 6 II 12–13. o

Z 5 14–15. o

Z fc 16–17. o

Z 50 18–19. o

TARTALOMJEGYZÉK
Z Movie szettek 20–21. o

NIKKOR Z objektívek 22–46. o

Telekonverterek és FTZ adapterek 47. o

Teljes rendszerintegráció 48–49. o

Szett adatai 50–51. o

Műszaki adatok 52–55. o
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A KATALIZÁTOR
Üdvözöljük a teljes képméretű 
fényképezés gyönyörű 
világában.

A Z 5 strapabíró, könnyű, igazán 
könnyen kezelhető, és 
kompatibilis számtalan kompakt, 
teljes képméretű objektívvel, így 
számos új lehetőséget biztosít az 
Ön számára.

FX-formátum, 24,5 MP

ISO 100–51 200

4K/30p videó

4,5 kép

273 élességpont

EXPEED 6 processzor

Kettős kártyafoglalatok az  
XQD UHS-II SD 

 

FX-formátum, 45,7 MP

ISO 64–25 600

8K UHD/30p videó

120/30/20 kép

493 élességpont

EXPEED 7 processzor

Kettős kártyafoglalatok az XQD és a 
CFexpress számára

 

FX-formátum, 24,5 MP

ISO 100–51 200

4K/60p videó

14 kép

273 élességpont

Dual EXPEED 6 processzorok

Kettős kártyafoglalatok az UHS-II SD és 
az XQD vagy a CFexpress számára

 

A PROFESSZIONÁLIS
Nincsenek kihagyott pillanatok. 
Nincsenek korlátok. Nincsenek 
határok.

A Z 9 a Z sorozat tükör nélküli 
termékcsaládjának első 
csúcsmodellje, amely ötvözi a 
Nikon vezető technológiáit annak 
érdekében, hogy a Nikon 
történetének legjobb állókép- és 
videófelvételi teljesítményét nyújtsa.

Lásd: 8. o Lásd: 14. o
4

Hozzon létre egyedülállóan 
valósághű képeket.

Villámgyors sorozatfelvételi 
sebesség, ragyogó teljesítmény 
gyenge fényviszonyok mellett is.

A Z 7 II a díjnyertes Z 7 új 
generációja, amely kiváló 
témaérzékelést, nagy felbontást és 
kiemelkedő megbízhatóságot 
biztosít.

A Z 6 örökségére építve a Z 6II 
professzionális minőségű mozifilm 
hangulatú videókat, és erőteljes 
teljesítményt nyújt állóképek 
rögzítésekor.

FX-formátum, 45,7 MP

ISO 64–25 600

4K/60p videó

10 kép

493 élességpont

Dual EXPEED 6 processzorok

Kettős kártyafoglalatok az UHS-II SD és 
az XQD vagy a CFexpress számára

 

A MAXIMALISTÁK A SOKOLDALÚAK AZ ÚJ EREDETI
Örökítse meg az ikonikus 
pillanatokat.

A Z fc fényképezőgépben a 
klasszikus Nikon fényképezőgépek 
kialakítása ötvöződik a Z sorozat 
technológiájával a kiváló 
képminőség és a tiszta, 
módosítatlan stílust biztos 
érdekében.

DX-formátum, 20,9 MP

ISO 100–51 200

4K/30p videó

11 kép

209 élességpont

EXPEED 6 processzor

Egyetlen UHS-I SD kártyafoglalat

 

A SZABAD SZELLEM
Gyors, nagy teljesítményű és 
könnyen kezelhető.

Tegye az Önhöz illő 
tökéletességgé. Méretben kicsi, 
de képminőségben nagy: a Z 50 
segítségével új élvezeteket 
fedezhet fel, hiszen a lenyűgöző 
képeket pontosan úgy készítheti 
el, ahogyan megálmodta őket.

DX-formátum, 20,9 MP

ISO 100–51 200

4K/30p videó

11 kép

209 élességpont

EXPEED 6 processzor

Egyetlen UHS-I SD kártyafoglalat

 

Lásd: 10. o Lásd: 12. o Lásd: 16. o Lásd: 18. o
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A Z-bajonettben rejlő lehetőségek kibővítése A fényképezőgépvázban használt technológiák

Nagy teljesítményű rendszer, amely optimális a nagy képpontszámú 
képérzékelőkhöz
A Z sorozat által használt képfeldolgozó rendszernek köszönhetően a Z sorozat felhasználói 
élménye megközelíti azt az érzést, melyet a professzionális D-SLR gépek használói is 
élvezhetnek. Számtalan információt dolgoz fel, és mindezt olyan gyorsan és pontosan, hogy 
ettől a használata természetesebb érzés a felhasználóknak. A nagy teljesítményű EXPEED 7 
új Z 9 fényképezőgépen való alkalmazásával egy teljesen új szintre emeltük a teljesítményt a 
teljes palettán a rendkívül gyors feldolgozásnak köszönhetően.

Drasztikusan továbbfejlesztett videóteljesítmény
A Z-bajonettes rendszerrel elérhető kiváló képminőség a videófelvételre is vonatkozik. 
Különböző funkciók teszik lehetővé a zökkenőmentes videós kifejezést, mint például  
a vezérlőgyűrű, a csökkentett működési hang és a hatékony fókuszlégzés-kompenzáció.

Strapabíróság, amely a legváltozatosabb körülmények között is lehetővé 
teszi a fotózást
A Z sorozat egyik célkitűzése a hagyományos D-SLR gépektől megszokott megbízhatóság, 
hogy a felhasználóknak magabiztosan kihasználhassák a rendszer kisebb súlyát, és számos 
különböző helyzetben is jobb minőségű képeket készíthessenek. A Nikon név a 
megbízhatóság szinonimája, és olyan minőséget takar, amely a Z sorozat stílusos külseje 
mögött is egyértelműen megmutatkozik.

Az optikai teljesítményt új szintre emelő képérzékelők
A Z sorozatú fényképezőgépek képérzékelői maximalizálják az objektív és a feldolgozási 
kapacitás optikai teljesítményét. Jól működnek minden NIKKOR Z objektívvel, amelyekből 
maximális teljesítményt hoznak ki a képfeldolgozó rendszerrel egyetlen, mindenre kiterjedő 
képalkotási rendszert alkotva.

Nagy nagyítású, nagy felbontású elektronikus kereső a természetes 
hatású látványért
A Nikon a fejlett optikai technológiáit és a különféle megjelenítési technológiákat 
felhasználva rendkívül kényelmesen használható elektronikus keresőt (EVF) hozott létre.  
A kb. 0,8x nagyítással az elektronikus kereső széles képet nyújt, így a felhasználók 
belemerülhetnek a jelenetbe. A Z 9 fényképezőgépbe beépített valódi élő keresővel minden 
egyes mozzanat a fényképész rendelkezésére áll – nincs kihagyott kép vagy elvesztett 
nézet.

Rendkívül pontos hibrid AF állóképek és videók esetén is
A Z sorozat olyan hibrid AF-rendszert alkalmaz, amely a képsíkban lévő fázisérzékelő AF és 
a kontrasztérzékelő AF kombinációját használja. A képterület élességpontjai által nyújtott 
széles lefedettség jelentősen, kb. 90%-ra növekedett az FX-formátumú modellek egypontos 
AF funkcióval való használatával. A Z 9 nagy teljesítményű AF-követési funkciója kilenc 
különböző tématípust képes érzékelni, amelyek a történés alappillérjeit jelentik.

A Z RENDSZER TECHNOLÓGIÁJA

Szemérzékelő AF/állatérzékelő AF a természetes portrékhoz
Ezek a funkciók automatikusan észlelik és nyomon követik mind az emberek, mind az állatok 
szemét, így lenyűgöző portrék rögzítése esetén sem kell aggódnia a fókusz megtartása 
miatt. A fényképezőgép videófelvétel készítésekor is továbbra felismeri a szemeket és az 
arcokat.

A Nikon a Z-bajonettrendszerrel a képalkotás jövőjére fókuszál
A Nikon évszázados fennállása során összegyűjtött optikai tudásanyagát és kiemelkedő feldolgozási és gyártási technológiáit mind 

beépítette az új Z-bajonettrendszerbe, és ezzel új korszakot nyitott a képalkotásban. Akár állóképeket, akár videókat készít, az új rendszer 

rendkívül valósághűen örökíti meg a témát – olyan magas felbontást és finom tónusátmeneteket nyújtva, mint amilyeneket a szemünkkel 

is érzékelünk.

Nagyméretű bajonettzár 55 mm-es belső átmérővel és rövid, a peremtől számított 16 mm-es 
gyújtótávolsággal
Hogyan értük el a Z-bajonett lenyűgöző, új dimenziókat nyitó optikai teljesítményét? A tökéletes megoldást az 55 mm-es belső 

bajonettátmérő és a peremtől számított 16 mm-es gyújtótávolság kombinációjában találtuk meg. Ez a kombináció óriási 

rugalmasságot biztosít az optikai tervezésben, így a Z-bajonettrendszer olyan hatalmas potenciállal rendelkezik, amellyel nemcsak 

ma, de a jövőben is felül tudjuk múlni a fotósok igényeit és elvárásait. Egy olyan, rendkívül nagy fényerejű objektívet is kifejlesztettünk, 

amelyet korábban lehetetlen lett volna megvalósítani.

Nagy sebességű és nagy volumenű kommunikáció, amely pontos, képkockáról képkockára történő 
feldolgozást tesz lehetővé 
Az új bajonettet úgy alakítottuk ki, hogy kompatibilis legyen a rendkívül részletes információk nagy sebességű, nagy kapacitású 

kommunikációjával, amely elengedhetetlen a kifejezés minőségének képalkotási rendszerként való javításához. A fényképezőgép váza 

és az objektív közötti sokféle objektívadatok aprólékos, részletes továbbítása hozzájárul a leghatékonyabb AF-beállításhoz és 

képfeldolgozáshoz minden képkockánál, így a képek sokkal realistább hatást eredményeznek.
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„A Z 9 fényképezőgéppel való fotózás után visszatérni a 
jelenlegi felszerelésemhez olyan volt, mintha visszamennék az 
időben. Nagyon várom, hogy mindig a Z 9-cel fotózhassak! Ez 
a fényképezőgép korszakalkotó számomra és azoknak, akik 
még nem váltottak a DSLR-ről tükör nélküli rendszerre. A 
fényképezőgép jármű-, szem- és 3D követéses automatikus 
élességállítási technológiája egy életre jobbá teszi azt, 
ahogyan fényképeket készítek. Izgatottan várom,  
hogy mit örökítek meg legközelebb.”

„A legfontosabb funkció a sebesség: a sebesség a 
képkockasebességet, az automatikus élességállítást, illetve a 
fényképezőgép kézbe vételekor való készen állást illetően. Mert 
csak egy esélye van!"

"Az egyetlen korlátozó tényező magam vagyok – ha ki tudom 
találni, hogy mit fényképezzek le, a fényképezőgép képes lesz 
megörökíteni azt. Jobb akarok lenni, ezért használom ezt a 
fényképezőgépet, mert ha ezt a fényképezőgépet használom, 
akkor valami érdekeset hozok létre."

„Az élet nem mozdulatlan. Gyors mozgásban van. A Z 9 
fényképezőgéppel éppen ilyen gyorsan tudok mozogni, és 
elkapni a pillanatot és kimerevíteni azt. Képzeld el, hogy nagy 
f/1,2-es rekeszértékkel fényképezhetsz, és közben élesen 
kiemeled a téma szemét. A nagy fényerővel a teljes képet 
megvilágíthatod, így az újratöltési idő nagyon rövid. A kijelző 
függőlegesen és vízszintesen is dönthető, és bármilyen módon 
megtekinthetem a képet – mindez maga  
a szabadság.”

A Z sorozat első csúcsmodellje, amely 
egyesíti a Nikon úttörő technológiáit

• A 45,7 megapixeles tényleges felbontás a Nikon egyedi, 
rétegelt CMOS-érzékelőjével együtt lenyűgöző felbontást 
biztosít.

• Az EXPEED 7 képfeldolgozó rendszer teljesen új szintre emeli 
a teljesítményt a teljes palettán.

• Nagy teljesítményű AF-rendszer, amely a világ legtöbb,*1 azaz 
kilenc tématípusát képes érzékelni*2.

• 8K-s videófelvételt rögzíthet 30p*3-vel – vagy egy firmware 
frissítéssel elmehet a végsőkig, és RAW 8K-s videókat 
készíthet rendkívül lágy 60p-vel*4. 8 bites/10 bites mélységben 
rögzíthet a fényképezőgéppel H.265 (HEVC) vagy 10 bites 
Apple ProRes 422 HQ használatával. A ProRes RAW HQ és a 
Nikon új N-RAW formátumát támogató firmware frissítéssel 
akár 12 bites rögzítést is végezhet a fényképezőgéppel*5. 

• A valódi élő keresővel minden egyes mozzanat a fényképész 
rendelkezésére áll – nincs kihagyott kép vagy elvesztett nézet.

• Rendkívül ergonomikus, négytengelyes függőlegesen és 
vízszintesen dönthető monitor.

*1 A 2021 októberében forgalomban lévő tükör nélküli fényképezőgépek között, a Nikon kutatásai 
alapján.

*2 A témaérzékelés a széles mezős AF (S) és (L), az automatikus AF mező, a 3D követés és a 
témakövető AF módokban működik.

*3 A Z 9 egyszerre akár 125 percig is képes 8K/30p videót rögzíteni.
*4 A 8K/60p videófelvétel fényképezőgéppel való rögzítéséhez firmware frissítés szükséges (2022 tavaszán 

lesz elérhető).
*5 Az N-RAW RAW-minőségű fájlokat tesz lehetővé a ProRes RAW-fájlok fájlméretének körülbelül 

felével. Az N-RAW-felvételkészítés csak egy firmware frissítést követően lehetséges.
*6 ProGrade Cobalt CFexpress kártyák használata esetén.

• Nagy sebességű sorozatfelvétel 20 kép/mp sebességgel, több 
mint 1000 kép*6.

• Az ISO 64 és az 1/32000 mp-es záridő kombinálása nagyobb 
teret ad a nagy fényerejű objektívvel való kreatív kifejezésnek.

• A Nikon legmagasabb szintű megbízhatósági osztálya, a D6 
fényképezőgéppel egyenértékű kiemelkedő robusztussággal, 
valamint kiváló por- és cseppálló teljesítménnyel.

• A különféle képátviteli funkciókat az 1000BASE-T vezetékes 
LAN és a beépített vezeték nélküli LAN támogatja.

© Jered Gruber © Vincent Munier

@vincent_munier_photographer

VINCENT MUNIER
instagram

„A Z 9-ben az a érdekes, hogy mindent egyben képes nyújtani: 
sebesség, erős ISO teljesítmény és nagy felbontás. Nincs több 
kompromisszum, és ez fantasztikus!

A kereső is nagy fejlesztés, nincs elsötétítés, semmi sincs közted 
és a téma között. Teljes mértékben láthatod a jelenetet, mintha 
egy távcsövön keresztül néznéd.

Azt kell, mondjam, hogy lenyűgözött a minőség és a fényes 
elektronikus kereső. Nagyon gyorsan hozzászoktam!"

@matthewjordansmith

MATTHEW JORDAN SMITH
instagram @amyshorephotography

AMY SHORE
instagram

© Matthew Jordan Smith © Amy Shore

@ashleygruber

ASHLEY & JERED GRUBER
instagram @jeredgruberinstagram
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Nagy felbontású, FX-formátumú, tükör 
nélküli fényképezőgép a korlátlan 

teljesítmény maximalizálásához és  
a kreativitás fellobbantásához

Mindig is lenyűgözött a Z sorozat termékeinek fantasztikusan ergonomikus kialakítása. A Z 7II használata 
során számomra a fényképezőgép legkiemelkedőbb tulajdonsága a kialakítása volt, mivel az új elemtartó 
markolat a fényképezőgépnek szilárd és stabil tartást biztosít. Minden gomb pontosan ott van, ahol lennie kell, 
a fényképezőgép kézben tartása pedig nagyszerű érzés. Nagyon egyszerűen használható, mivel a 
menürendszer segítségével minden könnyedén megtalálható. Számomra a fényképezőgépnek egy olyan 
eszköznek kell lennie, amely segít a munkámban, de közben nincs útban, és a Z 7II pontosan ezt teszi, 
miközben kiváló élességgel és mélységgel rögzíti a képeket. Az AF-teljesítménye is teljesen megbízható, hiszen 
mindig pontos. A Nikon Z 7II egy olyan fényképezőgép, amelyre számíthatok mind a személyes munkám, mind 
a profi fotózások során, nap mint nap.

@marieb.photography

MARIE BÄRSCH
instagram

© Marie Bärsch

© Marie Bärsch

•  Nikon FX-formátumú, hátsó megvilágítású CMOS-érzékelő, 

45,7 tényleges megapixel és ISO 64–25600 (ISO 32–102400 

egyenértékig terjeszthető ki).

•  A Dual EXPEED 6 képfeldolgozó rendszer folyamatos 

fényképezést tesz lehetővé kb. 10 kép/mp*1 sebességgel és az 

AE/AF követéssel akár kb. 77 felvétel készíthető*2.

•  A 493 pontos*3 hibrid AF-rendszer pontos élességállítást 

biztosít a kép területének 90%-án.

•  Továbbfejlesztett szemérzékelő AF és állatérzékelő AF széles 

mezős AF opcióval mind állóképekhez, mind videókhoz.

•  Teljes képes 4K UHD/60p videófelvétel.

•  12 bites RAW-videó kimenet*4 és 10 bites HLG/N-Log.

•  A Picture Control rendszer közepes hatótávolságú élesítési 

paraméterrel és 20 további Creative Picture Control (Kreatív 

Picture Control) opcióval rendelkezik.

•  Kettős kártyafoglalat a CFexpress (B típus)/XQD és UHS-II 

SD-kártyák támogatásához.

•  Kb. 3 690 000 pontos Quad-VGA felbontású elektronikus 

kereső (EVF).

•  A fényképezőgépbe beépített rázkódáscsökkentő (VR) 

mechanizmus 5,0 lépésközzel*5 hosszabb záridővel való 

fényképezést tesz lehetővé.

•  Támogatott a fényképezés közbeni USB-tápellátás.

•  Az MB-N11 függőleges fényképezéshez való elemtartó 

támogatott.

„A Nikon Z 7II egy olyan fényképezőgép, amelyre számíthatok mind a személyes 
munkám, mind a profi fotózások során, nap mint nap.”

*1 Nagy sebességű sorozatfelvétel 
(kiterjesztett) esetén egypontos AF 
használatával.

*2 12 bites, tömörítetlen RAW-formátum 
használatakor Sony CEB-G128 CFexpress 
kártya használata esetén.

*3 FX-formátumban, egypontos AF esetén.
*4 Külön díj ellenében.
*5 A CIPA-szabvány alapján. Ez az érték 

akkor érhető el, ha a NIKKOR Z 24-70mm 
f/4 S objektívet használja, a zoom pedig 
maximális telefotó-pozícióban van.
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Minden téren hibrid, tükör nélküli 
fényképezőgép, amellyel kényelmesen 

merülhet el a fényképezésben

@loeildanslaboite

FRANCOIS 
LAMOUREUX

instagram

Tapasztalataim alapján a NIKKOR Z objektíveknek nincs párja. Kifejezetten szeretem a 35 mm-es f/1,8 S képeit 

– ez az objektív már örökre velem marad. Az élesség minden rekeszérték mellett fantasztikus, és lehetővé teszi 

a sima és halk felvételek készítését, ami nélkülözhetetlen az esküvői fényképezés során. A Z objektívek mellett 

a Z 6II egy lenyűgöző fényképezőgép. Először is a ProRes RAW színleképezése igazán kiváló, a fényképezőgép 

a lenyűgöző dinamikatartománynak köszönhetően pedig gyenge fényviszonyok mellett is jól működik. A kettős 

kártyafoglalatok is hozzájárulnak a biztonsághoz, ami segít a stressz enyhítésében az esküvő napján. Végül 

pedig: A fényképezés során korábban nem használtam automatikus élességállítást, de a videók készítése 

során a szemérzékelési funkció hatékonysága lenyűgöző. Így én a párra és a kompozícióra koncentrálhatok, és 

nem kell aggódnom az élességállítás miatt. Ez a fényképezőgép már alapeleme a táskámnak.

„A fényképezés során korábban nem használtam automatikus élességállítást, de 
a videók készítése során a szemérzékelési funkció hatékonysága lenyűgöző. Így 
én a párra, illetve a kompozícióra koncentrálhatok.”

•  Nikon FX-formátumú, hátsó megvilágítású CMOS-érzékelő, 
24,5 tényleges megapixel és ISO 100–51200 (ISO 50–204800 
egyenértékig terjeszthető ki).

•  A Dual EXPEED 6 képfeldolgozó rendszer folyamatos 
fényképezést tesz lehetővé kb. 14 kép/mp*1 sebességgel és az 
AE/AF követéssel akár kb. 124 felvétel készíthető*2.

•  A 273 pontos*3 hibrid AF-rendszer pontos élességállítást 
biztosít a kép területének 90%-án.

•  Továbbfejlesztett szemérzékelő és állatérzékelő AF széles 
mezős AF opcióval mind állóképekhez, mind videókhoz.

•  Teljes képes 4K UHD/60p*4 videófelvétel.

•  12 bites RAW-videó kimenet*5 és 10 bites HLG/N-Log.

•  Automatikus, fényképezőgépbe beépített time-lapse 
videófelvétel időzített fényképezéssel.

•  Kettős kártyafoglalat a CFexpress (B típus)/XQD és UHS-II 
SD-kártyák támogatásához.

•  Kb. 3 690 000 pontos Quad-VGA felbontású elektronikus 

*1 Nagy sebességű sorozatfelvétel (kiterjesztett) esetén egypontos AF használatával.
*2 12 bites, veszteségmentes tömörített RAW (L)-formátum használatakor Sony CEB-G128 

CFexpress kártya használata esetén.
*3 FX-formátumban, egypontos AF esetén. 
*4 2021 februárjától érhető el, firmware frissítésen keresztül.
*5 Külön díj ellenében.
*6 A CIPA-szabvány alapján. Ez az érték akkor érhető el, ha a NIKKOR Z 24-70mm f/4 S 

objektívet használja, a zoom pedig maximális telefotó-pozícióban van.

kereső (EVF).

•  A fényképezőgépbe beépített rázkódáscsökkentő (VR) 
mechanizmus 5,0 lépésközzel*6 hosszabb záridővel való 
fényképezést tesz lehetővé.

•  Támogatott a fényképezés közbeni USB-tápellátás.

•  Az MB-N11 függőleges fényképezéshez való elemtartó 
támogatott.

© Francois Lamoureux

Megjegyzés: mintafotó a videóból

© Francois Lamoureux
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JORDI KOALITIC
@jordi.koaliticinstagram

A Z 5 egy páratlan termék. Egy hihetetlenül sokoldalú és kreatív eszköz – amely művészi szintet tesz lehetővé 
mindenkinek, aki használja. Szeretek mindennapos tárgyakat fényképezni, amelyek a fotókon látványosan 
jelennek meg, ami ezzel a fényképezőgéppel könnyű feladat. Egyetlen gomb megnyomásával olyan éles és 
gyönyörű képek készíthetők, amelyek tökéletesen illeszkednek a fényképezési stílusomhoz. A tartós és könnyű 
váz pedig azt jelenti, hogy a fényképezőgépet nagyszerűen magamnál tarthatom mozgás közben, ami 
számomra nélkülözhetetlen szempont. Kifejezetten lenyűgözött a fényképezőgép teljesítménye kedvezőtlen 
fényviszonyok mellett. A széles ISO-tartomány azt jelenti, hogy nem kell aggódni a fény elvesztése vagy a sötét 
térben történő fényképezés miatt – mivel a képek még ekkor is lenyűgözőek és tiszták maradnak. Akár 
állóképeket, akár mozgó tárgyakat fotózok, mindig izgatottan várom az eredményt.

„Kifejezetten lenyűgözött a fényképezőgép teljesítménye kedvezőtlen 
fényviszonyok mellett.”

© Jordi Koalitic

© Jordi Koalitic

FX-formátumú, tükör nélküli fényképezőgép, amely 
kompromisszumok nélkül örökölte a Z-bajonettes 

rendszer kiemelkedő teljesítményét és 
megbízhatóságát

• Nikon FX-formátumú CMOS-képérzékelő 24,3 tényleges 
megapixel felbontással.

• Az EXPEED 6 képfeldolgozó rendszer ISO 100 és 51200 közötti 
normál érzékenységtartományt támogat (amely ISO 50–
102400 egyenértékig terjeszthető ki).

• A 273 pontos*1 hibrid AF-rendszer pontos élességállítást 
biztosít a kép területének 90%-án.

• A szemérzékelő AF és állatérzékelő AF funkció automatikusan 
észleli az emberek és állatok szemeit, és az észlelt szemekre 
állítja az élességet.

• 4K UHD/30p videófelvétel.

• Time-lapse videó egyidejű rögzítése időzített felvételkészítés 

közben.

• 20 Creative Picture Control (Kreatív Picture Control) beállítások 
testreszabható effekt szintű módosításokkal.

• Kb. 3 690 000 pontos Quad-VGA felbontású elektronikus 
kereső (EVF).

• A fényképezőgépbe beépített rázkódáscsökkentő (VR) 
mechanizmus 5,0 lépésközzel*2 hosszabb záridővel való 
fényképezést tesz lehetővé.

• Támogatott a fényképezés közbeni USB-tápellátás.

• Kettős SD-kártyafoglalat.

*1 FX-formátumban, egypontos AF esetén.
*2 A CIPA-szabvány alapján. Ez az érték akkor érhető el, ha a NIKKOR Z 24-70mm f/4 S 

objektívet használja, a zoom pedig maximális telefotó-pozícióban van.
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A nagy teljesítmény és az örökség 
inspirálta kialakítás fúziójaként 

született tükör nélküli fényképezőgép, 
amellyel öröm a fényképezés és a 

készülék hordozása

•  A legendás Nikon FM2 SLR filmes fényképezőgép 
inspirálta külső kialakítás.

•  A Nikon DX-formátumú CMOS-érzékelője  
20,9 megapixeles tényleges felbontással és képsík-
ban lévő fázisérzékelő AF-képpontokkal rendelkezik.

•  Az EXPEED 6 képfeldolgozó rendszer ISO 100 és 
51200 közötti normál érzékenységtartományt 
támogat (videófelvételek esetén legfeljebb az  
ISO 25600 beállítás támogatott).

•  A 209 pontos*1 hibrid AF rendszer széles fedésű 
automatikus élességállítást kínál a kép területének 
87%-án vízszintesen és 85%-án függőlegesen.

•  Továbbfejlesztett szemérzékelő AF és állatérzékelő 
AF széles mezős AF opcióval mind állóképekhez, 
mind videóhoz.

•  Elforgatható érintőképernyős monitor, amellyel 
kibővül a különböző szögekből való fényképezési 
stílusok köre.

•  A Picture Control rendszer közepes hatótávolságú 
élesítési paraméterrel és 20 további Creative 
Picture Control (Kreatív Picture Control) opcióval 
rendelkezik.

•  A teljes képes 4K UHD (3840 × 2160)/30p videó tiszta  
és éles felvételeket biztosít.

•  Kb. 2 360 000 pontos elektronikus kereső (EVF).

•  Nagy sebességű sorozatfelvétel akár 11 kép/mp 
sebességgel.*2

•  Támogatott a fényképezés közbeni USB-tápellátás.

*1 DX-formátumban, 
egypontos AF 
esetén.

*2 Mechanikus zár 
használata esetén, 
gyors sorozatfelvétel 
(kiterjesztett) és NEF  
(12 bites RAW) + 
JPEG formátumban.

CONSTANTIN
SCHILLER

@constantin.schillerinstagram

© Constantin Schiller

© Constantin Schiller

Olyan fényképezőgépet kerestem, amely nemcsak jól néz ki, hanem kompakt, könnyű és rugalmas is 
– és a Z fc megadja mindazt, amit szeretnék. Ez a modell kompaktabb, mint nagytestvérei, stílusos 
kialakítással és a legújabb technológiával rendelkezik, valamint könnyen válthatok rajta a fénykép és 
videó mód között. Miközben a gyönyörű váz számomra a múlt felelevenítése, belül a legújabb technikai 
eredmények várnak rám, hogy megörökíthessem a tökéletes pillanatokat. A Nikon Z fc fényképezőgéppel 
végre van egy elegáns fényképezőgépem, amelyet bárhová elvihetek és megmutathatok.

„A Z fc segítségével a legszebb pillanatokat nemcsak képként, hanem kiváló 
minőségű videók formájában is meg tudom örökíteni egyetlen átváltással!”
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A Nikon első DX-formátumú, tükör nélküli 
fényképezőgépe kivételes képalkotási 
teljesítményt és számtalan különböző 
kifejezésmódot kínál egy kompakt és 

könnyű, mégis tartós vázban. ALEX STEAD
@alex_steadinstagram

Fantasztikus lehetőség volt, hogy a Z 50-et elvihettem egy olasz útra. Amikor először 
kicsomagoltam, lenyűgözött, hogy milyen kicsi és könnyű. Az ember nem is álmodhat jobb 
kombinációról, ha kalandra indul. A Z 50 is hozza azt az ergonomikus kialakítást, amit annyira 
szeretek a Nikon fényképezőgépekben. Úgy érzem, meg tudtam vele valósítani a céljaimat 
Olaszországban. A két darabos objektívszett lefedte azt gyújtótávolság-tartományt, amire 
szükségem volt, és a nagy látószögű képektől a felnagyított részletekig mindennel elboldogultam. 
Nemcsak a képek, hanem a 4K-s videók minősége is lenyűgözött. Egy kezdő fotósnak az 
induláshoz – vagy bárkinek, aki tükör nélküli fényképezőgépre szeretne váltani – egyértelműen a 
Z 50-et érdemes választania.

„Egy kezdő fotósnak az induláshoz egyértelműen a Z 50-et érdemes 
választania.”

© Alex Stead

© Alex Stead

• A Nikon DX-formátumú CMOS-érzékelője  
20,9 megapixeles tényleges felbontással és képsíkban lévő 
fázisérzékelő AF-képpontokkal rendelkezik.

• Az EXPEED 6 képfeldolgozó rendszer ISO 100 és 51200 közötti 
normál érzékenységtartományt támogat (videófelvételek 
esetén legfeljebb az  
ISO 25600 beállítás támogatott).

• A 209 pontos*1 hibrid AF rendszer széles fedésű automatikus 
élességállítást kínál a kép területének 87%-án vízszintesen és 
85%-án függőlegesen.

• A szemérzékelő AF*2 funkció automatikusan az észlelt 
szemekre állítja az élességet.

• A 180°-ban dönthető monitorral szórakoztató és egyszerű a 
fényképezés.

• A Picture Control rendszer közepes hatótávolságú élesítési 
paraméterrel és 20 további Creative Picture Control (Kreatív 

*1 DX-formátumban, egypontos AF esetén.
*2 Automatikus AF-mező használatával készített állóképeknél.
*3 Mechanikus zár használata esetén, gyors sorozatfelvétel (kiterjesztett) és NEF (12 bites RAW) 

+ JPEG formátumban.

Picture Control) opcióval rendelkezik.

• A teljes képes 4K UHD (3840 x 2160)/30p videó tiszta és éles 
felvételeket biztosít.

• Kb. 2 360 000 pontos elektronikus kereső (EVF).

• Nagy sebességű sorozatfelvétel akár 11 kép/mp 
sebességgel*3.

• Kézzel nyitható beépített vaku kb. 7 m kulcsszámmal.
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Essential Movie szett

Nagyobb alkotási szabadság. 
Akár professzionális , akár kezdő 
fotós, a Nikon Z 6II Essential Movie 
szettben megtalálja azokat az 
alapvető eszközöket, amelyekkel új 
szintre emelheti videótartalmait. 
Ilyen erős és rugalmas alapokkal  
a következő lépés csak Önön múlik.

*1 A NINJA és az ATOMOS az 
ATOMOS bejegyzett védjegyei.

*2 Az adapterek külső gyártóktól 
szerezhetők be.

• A Nikon Z 6II 6K-s felbontásról teljes 
képpontkiolvasással túlmintázott, kiváló 4K-s felvételeket 
kínál. Bármilyen fényképezési sebességgel készíthet 
rendkívül magas minőségű videót, és a fény-
képezőgépbe beépített öttengelyes rázkódáscsökkentés 
(VR) az elektronikus VR-rel együttműködik a stabil 
felvételekért. Az Atomos nyílt protokoll támogatásának 
köszönhetően pedig zökkenőmentesen beépíthető  
a mellékelt Atomos Ninja V.*1

• A fényképezőgépére felhelyezett FTZ bajonettadapter 
segítségével az F-bajonettes NIKKOR objektíveket is 
szabadon használhatja. Semennyit sem romlik  
a képminőség. Ráadásul a rázkódáscsökkentés (VR) 
nélküli objektívek előtt is megnyílik az élesség új 
dimenziója a fényképezőgépbe épített VR funkcióval.

• • A Z-bajonettes rendszer lehetővé teszi a filmes 
objektívek széles választékának használatát. A kedvenc 
fix objektívjétől az osztályban ajánlott zoomobjektívig. 
Mindössze a megfelelő bajonettadapterre van 
szüksége.*2

• Kihasználhatja a rugalmas megfigyelés és 
felvételkészítés előnyeit a szerkesztésre kész ProRes- és 
DNxHR-formátumban. 4K 10 bites N-Log felvételeket 
rögzíthet. Vagy egyidejűleg rögzíthet tömörítetlen  
8 bites 4K/UHD videófájlokat a memóriakártyára és  
a mellékelt Atomos Ninja V készülékre. Amikor  
a fényképezőgépről közvetlenül az Atomosra exportál 
12 bites RAW-formátumú videót, a videójelet ProRes 
RAW-formátumban rögzíti a rendszer. Maximális 
rugalmasság a színkorrekció során.

• A SmallRig fényképezőgép tartókeret és felső markolat 
két méretben biztosít rögzítőfuratokat, és rendelkezik 
ARRI-kompatibilis toldóegységek elhelyezéséhez 
használható furatokkal is. A fényképezőgép tartókeret 
beépített Manfrotto-kompatibilis gyorszáras rendszert 
alkalmaz, így másodpercek alatt átszerelhető az egyik 
állványról vagy monopodról a másikra.

• Az Atomos Ninja V a Magic Arm rögzítőszerkezettel 
szerelhető a fényképezőgép tartókeretére. A két 
állítható, gömbfejű csavaros rögzítőelem kiemelkedően 
stabil megfigyelést tesz lehetővé bármilyen szögben.  
A középső szárnyas anya rögzíti és oldja ki a teljes kart.

• 2 darab 5600 mAh-s akkumulátor és egy gyorstöltő 
gondoskodik arról, hogy bírja az Atomos. Egy további 
EN-EL15c akkumulátor biztosítja, hogy a Nikon Z 6II 
mindig készen álljon a következő felvételre. A szett része 
egy hálózati adapter, valamint egy caddy is  
a merevlemezhez.

Vlogljon úgy, mint egy igazi 
profi.
A Z 50 vlogger szett minden olyan 
eszközt megad Önnek, amellyel 
nagyszerű megjelenésű és 
hangzású videókat hozhat létre. 
Akár a vlogjai minőségét szeretné 
javítani, akár éppen most kezdett 
bele a videózásba, ez a szett segít 
abban, hogy jobban elmondja  
a történeteit.

• A Nikon Z 50 fényképezőgépen könnyedén vehet fel 
professzionális megjelenésű vlogokat. A fényképezőgép 
nagy méretű érzékelője, a széles Z-bajonett, valamint a 
mellékelt 16–50 mm-es objektív hihetetlen élességet, 
mélységet és színt ad a vlogjainak.

• 4K/UHD, 30p felvételeket rögzíthet, és lassított videókat 
készíthet Full HD felbontással. A hibrid AF (automatikus 
élességállítás) rendszere gyors, pontos, selymesen 
finom és gyakorlatilag hangtalan, ami ideális, ha nem 
szeretné megzavarni a témát.

• A Z 50 könnyű váza könnyen hordozható, és erős 
magnéziumötvözetből készült első és hátsó résszel 
rendelkezik. A NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR 
objektív nagy látószögű és portré nézetek rögzítéséhez 
egyaránt alkalmas, és behúzva rendkívül lapos.

• Fordítsa vagy döntse le a Z 50 nagy méretű, nagy 
felbontású monitorját, hogy az Önt tökéletesen 
keretező felvételeket készítsen. Az okostelefon stílusú 
érintéses vezérléssel egyszerűen készíthet felvételeket, 
és a kreatív fényképezőgép-effektusok széles 
választékával saját ízlése szerint alakíthatja őket.

• A gyors Wi-Fi- és Bluetooth-kapcsolatok segítségével 
4K/UHD-klipet készíthet, a videókat még a 
fényképezőgépben vághatja, elküldheti azokat a 
mobiltelefonjára, és feltölthet egy bejegyzést. Mindezt 
anélkül, hogy bármiről lemaradna. A Nikon SnapBridge 
alkalmazásával könnyedén oszthat meg videókat 
útközben.

• A mellékelt Manfrotto mini állványt a Z 50 lehajtható 
monitorával rögzítheti vlogger/szelfi pozícióban. Van 
egy vakupapucs-bajonett a mikrofonnak vagy  
a fényeknek.

• Rögzítsen professzionális hangzást a vlogjához, 
egyszerűen csak csatlakoztassa a mellékelt kompakt 
Rode mikrofont a Nikon Z 50-hez. Ez az irányítható 
mikrofon olyan kiváló minőségű hangot rögzít, 
amelyben alig hallható, vagy egyáltalán nem hallható 
perifériás zaj. Tartalmaz továbbá egy nagyszerű szőrös 
szélfogót, egy Rycote Lyre rázkódásálló bajonettet és 
egy 3,5 mm-es TRS-csatlakozókábelt.

• A hordozható Manfrotto mini állvány egyszerűen 
használható egy kézzel. Egyszerűen csak nyomja meg 
a gombot fényképezőgép helyzetének beállításához, 
vagy hajtsa össze az állvány lábait, hogy markolatot 
hozzon létre az elmozduló képekhez. A karcsú olasz 
kialakítás révén a szett ugyanolyan jól fog kinézni, mint 
a vlogjai.

vlogger szett

© Jarno Schurgers 

20 21



50mm f/1.2 S58mm f/0.95 S Noct

Z TELECONVERTER TC-2.0×*Z TELECONVERTER TC-1.4×*

14-24mm f/2.8 S 70-200mm f/2.8 VR S24-70mm f/2.8 S 14-30mm f/4 S

20mm f/1.8 S 35mm f/1.8 S 50mm f/1.8 S 85mm f/1.8 S24mm f/1.8 S

24-50mm f/4-6.328mm f/2.8 28mm f/2.8 (SE) 40mm f/2

24-200mm f/4-6.3 VR DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR MC 50mm f/2.8

24-70mm f/4 S 24-120mm f/4 S 100-400mm f/4.5-5.6 VR S MC 105mm f/2.8 VR S

Kifejezetten a Nikon Z bajonettrendszerhez, nagyobb átmérőjű objektívrögzítő résszel

A NIKKOR Z objektívek a Nikon Z bajonettrendszerhez készültek, amely teljesen megújult jellemzőkkel bír – ilyen például a nagy, 
55 mm-es belső átmérő és a rövid, a peremtől számított 16 mm-es gyújtótávolság. Ezek a jellemzők sokkal nagyobb rugalmassá-
got biztosítanak az objektívtervezésében, ezzel pedig az optikai teljesítmény új dimenziója nyílik meg.
Miközben nagymértékben bővítik a rendelkezésre álló képi kifejezésmódok tárházát, a NIKKOR Z objektívek figyelemreméltó 
lehetőségeket kínálnak. Mindez annak köszönhető, hogy a NIKKOR koncepcióból egyenesen megörökölt, hagyományos optikai 
technológiákat a Nikon folyamatosan fejlődő technológiáinak dinamizmusával egyesítik.

NIKKOR Z objekt ívek

ARNEO bevonat a szellemképek és a becsillanás hatékony 
csökkentéshez
Az ARNEO bevonat egy tükröződésmentes bevonatrendszer, amely rendkívül alacsonyra 
csökkenti a tükröződést a lencse felületére függőlegesen beeső fény esetén. A Nanokristály 
bevonat segítségével tiszta és éles képek készíthetők minimális szellemképhatással és 
becsillanással – még akkor is, ha a fényforrás a képen belül helyezkedik el.

Összetett élességállító rendszer, amely javítja a képalkotási teljesítményt
A több AF-vezérlőnek köszönhetően az élességcsoport helyzete pontosan kontrollálható, 
ami rendkívül pontos és nagysebességű AF-vezérlést eredményez. Ezenkívül a torzítások 
hatékony csökkentésével kiváló képalkotási teljesítmény érhető el a teljes fényképezési 
tartományban, beleértve a kis távolságokat is.

Nagy átmérőjű, csiszolt aszférikus objektívelem a hatékony 
torzításkorrekcióhoz
Egyenletesen pontos lencsefelületet biztosítanak és olyan magas törésmutatóval rendelkező 
üvegből készülnek, amelyet korábban nehezen alkalmazhatónak tartottak az öntött üvegek 
esetében. Ezek az aszférikus objektívelemek továbbfejlesztett korrekciós képességeikkel 
hatékonyan egyenlítik ki a különféle objektívtorzításokat.

SR-lencse a kisebb színeltéréshez
A Nikon eredeti SR (rövid hullámhosszú fénytöréses) lencséje nagy és különleges szórású 
üveglencse, amely nagymértékben megtöri a fényt a kéknél rövidebb hosszú hullámokkal.  
A rövid hullámhosszú fény szabályozása révén a különböző egyedi hullámhosszú fények 
hatékonyabban begyűjthetők a színeltérések rendkívül pontos kiegyenlítésének eléréséhez.

Az S sorozat legjobbjai:  
a NIKKOR átütő optikai 
teljesítményre való törekvésének 
csúcspontja

Ezek az objektívek korábban még 
soha nem látott módon képezik le 
a témákat, többek között  
a rendkívül alacsony 
mélységélességű képalkotásának 
köszönhetően.

Sokoldalú objektívek, melyek az 
optikai teljesítmény új dimenzióját 
kínálják 

Ezek az objektívek magasabb 
szintű képalkotási teljesítményt 
biztosítanak, kiváló reprodukciós 
képességekkel és magas 
felbontással még a kép szélén is. 
Ez a technológia az objektív 
maximális rekesznyílásának 
minden lehetőségét kihasználja.

Kiegyensúlyozott, nagy 
teljesítményű objektívek

Ezek az objektívek optimális 
egyensúlyt teremtenek  
a továbbfejlesztett funkcionalitás, 
a kompakt kialakítás és  
a költséghatékonyság között, 
miközben megtartják az S sorozat 
alapkoncepcióját. 

Nagy teljesítményű 
telekonverterek

Ezek a telekonverterek a fő objektív 
gyújtótávolságát 1,4×-szeresére és 
2,0×-szeresére növelik, így még 
élvezetesebbé teszi a telefotós/
szupertelefotós fényképezést

* Kompatibilis a NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S modellel 
és NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S modellel

A NIKKOR Z objektívek kategóriatérképe

ARNEO bevonat nélkül

ARNEO bevonat

Beeső fény

Visszavert fény

Hagyományos  
többrétegű bevonat

Objektív

Beeső fény

Visszavert fény

ARNEO bevonat

Objektív

Optikai teljesítmény a következő generációnak: S sorozatú NIKKOR Z  
objektívek
A NIKKOR Z objektívek S sorozatánál magasabb szintű dizájnelőírásokat és 
minőségellenőrzési elveket vezettünk be. Az S sorozat megnevezést csak olyan  
objektívek kaphatják meg, amelyek a különböző szempontok – például az MTF-görbék,  
a háttérelmosódási jellemzők és a videóteljesítmény – értékelésénél megfeleltek ezeknek  
a jóval szigorúbb normáknak.
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NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

• A maximális rekeszérték kiemelkedő felbontóképességét  
a különböző torzítások intenzív ellensúlyozása révén éri el.

• Olyan optimálisan folytonos elmosódás érhető el, amely az 
élesre állított síktól kezdve folyamatosan erősödik.

• A rendkívül pontos, nagy átmérőjű, csiszolt aszférikus 
objektívelem hatékonyan ellensúlyozza az objektív különböző 
torzításait.

• A nanokristály bevonat és az ARNEO bevonat lehetővé teszi  
a tiszta képek készítését, csökkenti a szellemképek és 
becsillanások megjelenését.

• Kényelmes fényképezést biztosít a nagyon pontos élességállító 
gyűrűvel a vezérlőgyűrűvel.

• Az objektív információs panelje és az objektív Fn gombja.

• Fluorbevonat a szennyeződések elleni hatékonyabb védelem 
érdekében.

Az S sorozat legjobbja, kézi élességállítású objektív f/0,95 maximális rekesznyílással, amely a Z-bajonett minden 
lehetőségét kiaknázza

camera Z 7   © Christian Ammann   

NIKKOR Z 20mm f/1.8 S

• A fényképezés dinamikus kifejezőereje a rendkívül nagy 
látószöggel magas felbontásban is élvezhető.

• A kép szélén lévő kisebb fényforrásokról is élethű,  
a fényforrásokat valóban pontszerűen ábrázoló képek készülnek.

• Az összetett élességállító rendszer kiváló képalkotási teljesítményt 
nyújt a torzítások hatékony csökkentésével.

• A nanokristály bevonat hatékonyan csökkenti a szellemképek és 
becsillanások jelenlétét, így tiszta képek készülnek.

• A könnyen kezelhető vezérlőgyűrű lehetővé teszi az állóképek és 
videók kényelmes rögzítését.

• A kiváló videófelvételi teljesítményt a részletek kiváló 
reprodukciója biztosítja.

Nagy fényerejű, rendkívül nagy látószögű objektív, amely remek képalkotási teljesítményt nyújt a nagy 
felbontóképessége révén a teljes fényképezési tartományban

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

• Rövidebb záridővel lehet fényképezni még beltérben és rosszul 
megvilágított helyeken is, így minimálisra csökkenthető az 
elmosódás.

• Kiváló képalkotási teljesítmény érhető el a teljes fényképezési 
tartományban az összetett élességállító rendszerrel.

• A nanokristály bevonat hatékonyan csökkenti a szellemképek 
és becsillanások jelenlétét, így tiszta képek készülnek.

• A kép szélén lévő kisebb fényforrásokról is élethű,  
a fényforrásokat valóban pontszerűen ábrázoló képek 
készülnek.

• A könnyen kezelhető vezérlőgyűrű megkönnyíti az állóképek és 
videók kényelmes rögzítését.

• Lenyűgöző videófelvételi teljesítményt nyújt a csendes 
automatikus élességállítás és a tiszta képminőség révén a kép 
teljes területén.

Nagy fényerejű, nagy látószögű fix objektív, amely az egész képre kiterjedő nagy felbontásával minden távolságból 
lehetővé teszi a részletgazdag képek készítését

camera Z 7   © Ong Ying Sin

NIKKOR Z 28mm f/2.8

• Kiváló optikai teljesítmény a NIKKOR Z fix objektívek családjának legkisebb* 
és legkönnyebb* vázában.

• A nagy, f/2,8-as maximális rekesz csökkenti a fényképezőgép rázkódását 
még kézben tartott fényképezőgéppel 
való felvételkészítés közben is.

• A rövid, 0,19 m-es minimális 
fókusztávolság lehetővé teszi  
a felhasználók számára a téma bátrabb 
megközelítését.

• A két léptetőmotorral rendelkező, 
összetett élességállító rendszer biztosítja 
a halk, gyors és pontos AF működést.

• Kiemelkedő videófelvételi teljesítményt 
nyújt a csendes automatikus 
élességállítás és a tiszta képminőség 
révén a kép teljes területén. 

Kisméretű, könnyű, nagy látószögű fix objektív, amely ideális mindennapi 
pillanatképek készítéséhez

camera Z 5   © Dondre Green

NIKKOR Z 28mm f/2.8 (SE)

• A Z fc-hez illeszkedő, örökség inspirálta kialakítással rendelkező különleges 
kiadású objektív tökéletes azok számára, akik remekül hordozható, nagy 
fényerejű fix objektívet keresnek, és alkalmanként kiváló képminőséget 
szeretnének elérni.

• A NIKKOR Z 28mm f/2.8 
fényképezőgépnek megfelelő funkciók 
és műszaki jellemzők egy kiemelkedően 
könnyű és kompakt vázban.

camera Z fc   © Yansu Kim

Ikonikus stílusú nagy látószögű fix objektív, amely újabb és újabb 
fényképek készítésére inspirálja a fotósokat

* A 2021 novemberében forgalomban lévő cserélhető objektíves tükör 
nélküli fényképezőgépekhez való NIKKOR Z fix objektívek között.
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NIKKOR Z 40mm f/2

• Kiemelkedő képalkotási teljesítmény egy könnyű és kompakt 
vázban.

• Ideális azoknak, akik kiváló képminőségű pillanatképeket és 
portrékat szeretnének készíteni.

• A nagy fényerejű, f/2 maximális rekesz lehetővé teszi a nagy és 
lágy háttérelmosást a képeken.

• A rövid, 0,29 m-es minimális fókusztávolság lehetővé teszi  
a felhasználók számára a téma rugalmasabb megközelítését.

• Az új fejlesztésű, kis átmérőjű, nagy nyomatékú léptető motor 
(STM) kiváló AF-vezérlést biztosít.

• Kiemelkedő videófelvételi teljesítményt nyújt a csendes 
automatikus élességállítás és a tiszta képminőség révén a kép 
teljes területén.

Könnyű, kompakt, nagy fényerejű általános fix objektív, amely lenyűgöző háttérelmosást ad a képeknek

camera Z 5   © Laura Pritchett

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

• Kimagasló optikai teljesítményt nyújt a nagy felbontóképesség, 
a pontszerű fények kiváló reprodukciója, a lágy és természetes 
elmosódási jellemzők, valamint a csökkentett tengelyes 
színeltérés révén.

• A nanokristály bevonat tiszta, éles képalkotást biztosít, még 
háttérvilágításos körülmények között is.

• Az összetett élességállító rendszer az optikai teljesítmény 
fokozásából is kiveszi a részét.

• Egy léptető motor (STM), amely lehetővé teszi a csendes és 
pontos AF-vezérlést.

• Lenyűgöző videófelvételi teljesítményt nyújt a csendes 
automatikus élességállítás és a tiszta képminőség révén a kép 
teljes területén.

• A vezérlőgyűrű kiváló kezelhetőségének köszönhetően 
kényelmes fényképezést tesz lehetővé.

A nagy fényerejű, nagy látószögű objektív a legkülönbözőbb helyzetekben is jól használható, és kiváló képalkotást 
biztosít, amely meghaladja a többi 35 mm-es, f/1,8 rekeszértékű objektív teljesítményét

camera Z 7   © Ross Harvey
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NIKKOR Z 50mm f/1.2 S

• A nagy, f/1,2 maximális rekesz drámai képkifejezést biztosít kiváló 
részletgazdasággal és sima, gyönyörű elmosódással.

• Az ideális objektívkialakításának köszönhetően tiszta és éles, 
nagy felbontású, minimális torzítású képeket  
rögzíthet.

• Az élesre állított fókuszált sík elmosódása mértékének gyönyörű 
átmenete hatékony az elsődleges téma kihangsúlyozásához.

• A nanokristály bevonat és az ARNEO bevonat lehetővé teszi  
a tiszta, éles képek készítését, még hátulról megvilágított témák 
esetén is.

• A léptetőmotorokkal rendelkező, összetett élességállító rendszer 
lehetővé teszi a gyors és pontos AF-et, még f/1,2 rekesz esetén 
is.

• A nagyszerű videófelvételeken a részletek is kiváló minőségben 
jelennek meg.

Nagy fényerejű, f/1,2 általános fix AF objektív, amely az S sorozat legmagasabb szintű optikai teljesítményét nyújtja 
állóképek és videók esetén is

camera Z 7   © Kyoko Munakata

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

• Kimagasló optikai teljesítményt nyújt a nagy felbontóképesség, 
a lágy és természetes elmosódási jellemzők, a csökkentett 
tengelyes színeltérés, valamint a pontszerű fények kiváló 
reprodukciója révén.

• A nanokristály bevonat tiszta, éles képalkotást biztosít, még 
háttérvilágításos körülmények között is.

• Nagy teljesítményű léptetőmotor (STM), amely lehetővé teszi  
a csendes AF működést nagy optikai teljesítmény biztosítása 
mellett.

• Lenyűgöző videófelvételi képességeket nyújt a lenyűgöző 
képminőség és az objektív ergonomikus kezelhetősége.

• A vezérlőgyűrű kiváló kezelhetőségének köszönhetően 
kényelmes fényképezést tesz lehetővé.

Egy nagy fényerejű fix objektív kiváló leképzési teljesítménnyel, mely átformálja az 50 mm-es, f/1,8-as fényerejű 
objektívekről kialakult képet

camera Z 7   © Kenta Aminaka
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NIKKOR Z 85mm f/1.8 S

• A témákat természetesen elmosódott háttérrel lehet 
hatékonyan kiemelni.

• A kiváló körkörös háttérelmosást tiszta és mély színekkel is 
elérheti, még maximális rekesz mellett is.

• Az összetett élességállítási rendszer rendkívül éles fókuszsíkot 
biztosít  
a teljes fényképezési tartományban.

• A nanokristály bevonat tiszta, éles képalkotást biztosít, még 
háttérvilágításos körülmények között is.

• A könnyen kezelhető vezérlőgyűrű megkönnyíti az állóképek és 
videók kényelmes rögzítését.

Nagy fényerejű, közepes telefotós látószögű fix objektív, mely ideális a portrékhoz, mivel a természetes hatású 
elmosódással és a fókuszsíkban kínált nagy felbontással gyönyörűen kiemeli a fotóalanyt

camera Z 7   © Chloé Lapeyssonnie

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S

• Kiemelkedő agilitás érhető el a rendkívül rövid és könnyű váz 
révén.

• Elsöprő képalkotási teljesítmény nagy felbontásnál, még 
maximális rekesz esetén is.

• A kis mélységélesség az f/2,8 rekesszel lenyűgöző 
háttérelmosást tesz lehetővé.

• A három aszférikus lencsetag kiváló képminőséget biztosít.

• Kiváló teljesítmény háttérvilágítás esetén is a nanokristály és az 
ARNEO bevonatnak köszönhetően.

• Két szűrőtípus támogatása: hagyományos felcsavarható szűrők 
és hátsó zselészűrők.

• A videofelvételen is érvényesül a gyönyörű képkifejezés hatása.

• A fluorbevonat nagyszerű szennyeződésvédelmet nyújt.

Kis méretű és könnyű, ultra nagy látószögű, f/2,8-as zoom objektív, amellyel a kifejezésmód teljesen új tartományai 
érhetők el

camera Z 7   © Adrien Barakat
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NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

• A kiváló optikai teljesítmény egy könnyű, kompakt váz 
használatával érhető el.

• Az összetett élességállítási rendszer rendkívül éles fókuszsíkot 
biztosít  
a teljes fényképezési tartományban.

• Nagy háttérelmosódási effektus f/2,8 rekesszel és a gyönyörű, 
természetes elmosódási jellemzőkkel, minimális elszíneződéssel.

•Lenyűgöző videófelvételi képességeket nyújt a lenyűgöző 
képminőség és az objektív ergonomikus kezelhetősége.

• A nanokristály és az ARNEO bevonat tiszta, éles képalkotást 
biztosít, még háttérvilágításos körülmények között is.

• A modell külön élességállítási gyűrűvel rendelkezik  
a vezérlőgyűrűtől függetlenül.

• A fluorbevonat nagyszerű szennyeződésvédelmet nyújt.

Ez a nagy fényerejű normál zoomobjektív ideális sokoldalú objektív, amely lenyűgöző képalkotási minőséget biztosít, 
bármilyenek is legyenek a fotózás körülményei

camera Z 7   © Ami Vitale

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S

• Elsöprő optikai teljesítmény egy SR lencsével, fluorit 
lencsével, hat ED üveglencsével és két aszférikus 
lencsetaggal.

• A nanokristály és az ARNEO bevonat tiszta, éles képal-
kotást biztosít, még kedvezőtlen körülmények között is.

• A rázkódáscsökkentési (VR) rendszer jóvoltából  
5,5 lépésközzel* hosszabb záridővel fényképezhet.

• Az összetett élességállítási rendszer rendkívül éles 
fókuszsíkot biztosít 
a teljes fényképezési tartományban.

• Rövid, 0,5 m-es minimális 
fókusztávolság a nagy látószögű 
állásban.

Nagy fényerejű zoomos teleobjektív, amely kivételes képkifejezést biztosít kiemelkedő képalkotási teljesítmény mellett

• Lenyűgöző videófelvételi képességeket nyújt  
a lenyűgöző képminőség és az objektív ergonomikus 
kezelhetősége.

• A fluorbevonat nagyszerű szennyeződésvédelmet nyújt.

• Kompatibilis a Z TELEKONVERTER TC-1.4 x és  
a Z TELEKONVERTER TC-2.0x verziókkal. További 
információkat a 47. oldalon talál.

* Ez az érték akkor érhető el, ha az objektív egy FX formátumú fényképezőgépre van 
felszerelve, a zoomobjektív pedig maximális tele állásban van.

camera Z 7   © Chris McLennan
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camera Z 7II   © Katatrina Jencova 

NIKKOR Z MC 50mm f/2.8

• Különféle témákhoz készült a közeliktől kezdve  
a pillanatképekig.

• 0,16 m-es minimális fókusztávolság és 1:1-es maximális 
leképezési arány.

• A Z-bajonettes rendszer kiemelkedő optikai teljesítménye éles 
képalkotást tesz lehetővé a még kép szélein is.

• A szellemképeket és az erős fényforrásokat hatékonyan 
csökkenti a rugalmasabb kialakítás.

• Olyan élességállítási határolóval rendelkezik, amely 
csökkentette az élességállítási időt közelik készítése során.

• A fluorbevonat kiváló szennyeződésvédelmet nyújt.

Kompakt, könnyű általános makróobjektív, amely a legkülönbözőbb témák esetében is lehetővé teszi a képkifejezést, 
a közeli képektől kezdve a mindennapi pillanatképekig

camera Z 6II   

NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

• Kiegyensúlyozottan nyújt kiváló felbontást a közeliktől kezdve 
a távoli fókusztávolságokig és a gyönyörű háttérelmosásig.

• Számos téma megörökítése lehetséges, nem csupán  
a makrófotózás.

• A Nikon exkluzív Nanokristály és ARNEO bevonata 
hatékonyan csökkenti a szellemképeket és az erős 
fényforrásokat.

• Rendkívül gyors és pontos AF-vezérlés az újonnan kifejlesztett 
léptető motorral (STM) és az összetett élességállító rendszerrel.

• Rendkívül hatékony, 4,5 lépésközt* használó optikai 
rázkódáscsökkentés (VR) funkcióval rendelkezik.

• A kiemelkedő por- és cseppálló kivitel és a fluorbevonat 
fokozott megbízhatóságot nyújt.

• 0,29 m-es minimális fókusztávolság és 1:1-es maximális 
leképezési arány.

Páratlan közepes telefotó-makróobjektív, amely éles képi világgal ábrázolja a legfinomabb részleteket gyönyörűen 
elmosott háttér előtt

* Ez az érték akkor érhető el, ha az objektív egy FX-formátumú fényképezőgépre van felszerelve.
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• Könnyű és kompakt váz behúzható objektívmechanizmussal.

• Kiváló optikai teljesítmény a 4 ED üveglencsével és a 4 aszférikus 
lencsetaggal.

• A világ első* 14 mm-es, szűrőkompatibilis, ultra nagy látószögű 
zoom objektívje kreatívabb fotózást tesz lehetővé a szűrők 
használatával.

• Lenyűgöző videófelvételi képességeket nyújt a lenyűgöző 
képminőség és az objektív ergonomikus kezelhetősége.

• A vezérlőgyűrű kiváló kezelhetőségének köszönhetően kényelmes 
fényképezést tesz lehetővé.

• A fluorbevonat kiváló szennyeződésvédelmet nyújt.

camera Z 7   © Tamara Lackey

NIKKOR Z 14-30mm f/4 S
A szűrővel ellátható, rendkívül nagy látószögű zoomobjektív hordozhatóságot, magas képminőséget és kibővített 
fényképezési lehetőségeket kínál

camera Z 7   © Jimmy McIntyre

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

• A kiváló optikai teljesítmény egy aszférikus ED-üvegelem, egy  
ED-üvegelem és három aszférikus objektívelem felhasználásával 
érhető el.

• A könnyű váz behúzható objektívmechanizmussal van ellátva, 
amely remek hordozhatóságot és kiemelkedő kezelhetőséget 
biztosít.

• Lenyűgöző videófelvételi képességeket nyújt a lenyűgöző 
képminőség és az objektív ergonomikus kezelhetősége.

• A nanokristály bevonat tiszta, éles képalkotást biztosít, még 
háttérvilágításos körülmények között is.

• A vezérlőgyűrű kiváló kezelhetőségének köszönhetően kényelmes 
fényképezést tesz lehetővé.

• A fluorbevonat kiváló szennyeződésvédelmet nyújt.

Hordozható, nagy teljesítményű általános zoomobjektív kiváló képalkotási teljesítménnyel, amely minden jelenetet 
műalkotássá képes változtatni

* Az olyan, teljes képméretű (Nikon FX formátumú), cserélhető objektíves digitális fényképezőgépekhez való 
cserélhető objektívek között, amelyek gyújtótávolsága 14 mm-es vagy kisebb, a 2019. január 8-i állapot 
szerint. A kijelentés a Nikon kutatásán alapul.FX

-F
O

R
M

Á
TU

M
Ú

 N
IK

K
O

R
 Z

 O
B

JE
K

TÍ
V

EK

38 39



NIKKOR Z 24-120mm f/4 S

• A széles zoomtartománynak köszönhetően a fotós bármilyen 
helyzetben, kompromisszummentes képminőséggel örökíthet 
meg különböző témákat.

• Nagy felbontású képeket biztosít hatékonyan csökkentett 
tengelyes színeltéréssel a teljes képen minden fényképezési 
jelenet esetén.

• A Nanokristály és az ARNEO bevonat alkalmazása tiszta, éles 
képalkotást biztosít, még kedvezőtlen körülmények között is.

• Nagy maximális leképezési arány: 0,39× (0,35 m-es minimális 
fókusztávolságnál) telefotós makrófényképezéshez.

• A léptetőmotorral rendelkező, összetett élességállító rendszer 
lehetővé teszi a gyors és pontos AF-et.

• Lenyűgöző videófelvételi képességeket nyújt a lenyűgöző 
képminőség és az objektív ergonomikus kezelhetősége.

• A kiemelkedő por- és cseppálló kivitel és a fluorbevonat fokozott 
megbízhatóságot nyújt.

• A versenytársainál nagyobb, 120 mm-es fókusztávolság mellett 
az objektívváz egyben a legkönnyebb is, kb. 630 g tömegű.

Könnyen hordozható, 5× általános zoomobjektív szélesebb telefotó-tartománnyal, amely fejlett képkifejezést nyújt 
különféle alkalmazási területeken is

camera Z 6II   © Erik McRitchie

*1 A 2021. október 28-án 
forgalomban lévő 
cserélhető objektíves 
digitális 
fényképezőgépekhez 
készült 100–400 
mm-es 
zoomobjektívek 
között.

*2 Ez az érték akkor 
érhető el, ha az 
objektív egy FX 
formátumú 
fényképezőgépre van 
felszerelve, a 
zoomobjektív pedig 
maximális tele 
állásban van.

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

• Kivételes képkifejezés kiemelkedő képalkotási teljesítmény 
mellett valamennyi zoompozícióban, telekonverter 
csatlakoztatása esetén is.

• A Nanokristály és az ARNEO bevonat tiszta, éles képal-
kotást biztosít, még kedvezőtlen körülmények között is.

• Figyelemre méltóan jobb kezelhetőség az olyan hasznos 
funkciókkal, mint például a zoomos telefotós 
fényképezést megbízhatóan támogató Inner Balance 
technológia.

• 0,75 m-es minimális fókusztávolság a legnagyobb 

A 4× zoomos szupertelefotó-objektív kiemelkedő optikai teljesítmény és kényelmes kezelhetőség mellett teszi 
lehetővé a fotósok számára, hogy a fényképezésre összpontosítsanak

camera Z 9   © Shannon Wild

látószögű pozícióban – a kategóriában ez a 
legrövidebb*1

• A VR funkció olyan kiváló kompenzációt nyújt, amely 
egyenértékű az 5,5 lépésközzel*2 rövidebb záridővel való 
fényképezéssel.

• A váz kialakításának megtervezésekor szem előtt 
tartottuk a por- és cseppállóságot és a szennyeződések 
elleni védelmet.

• Lenyűgöző videófelvételi képességeket nyújt a lenyűgöző 
képminőség és az objektív ergonomikus kezelhetősége
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* A 2021. október 28-án forgalomban lévő, olyan, cserélhető objektíves digitális fényképezőgépekhez való 
cserélhető objektívek között, amelyek 35 mm-es filmes méretű képérzékelővel, minimálisan 24 mm-es 
fókusztávolsággal a nagy látószögű állásban és 150–120 mm-es fókusztávolsággal a telefotó végen, és 
f/4-es maximális rekeszértékkel rendelkeznek. A kijelentés a Nikon kutatásán alapul.
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NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3

• Alig 51 mm hosszú és kb. 195 g súlyú

• A két ED üveg lencsetag hatékonyan ellensúlyozza a kromatikus 
aberrációt  
a színeltérés minimalizálása érdekében.

• Rövid, 0,35 m-es minimális fókusztávolság a teljes zoom 
tartományban.

• Lenyűgöző videófelvételi képességeket nyújt a lenyűgöző 
képminőség és az objektív ergonomikus kezelhetősége.

• A könnyen kezelhető vezérlőgyűrű kényelmes fényképezést tesz 
lehetővé.

• A fluorbevonat kiváló szennyeződésvédelmet nyújt.

Standard zoom objektív, amely a Z rendszer kiváló képminőségét biztosítja, egy kompakt és könnyű vázban

camera Z 5   © Mattia Bonavida

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

• A kompakt kialakítás és a széles zoom-lefedés jól 
kiegyensúlyozott módon érhető el.

• Az aszférikus ED üveg lencsetagot tartalmazó optikai rendszer 
kiemelkedő felbontást biztosít.

• Az ARNEO bevonat tiszta képeket készít, kevesebb szellemképpel 
és tükröződéssel.

• A rázkódáscsökkentési (VR) rendszer jóvoltából 5,0 lépésközzel* 
hosszabb záridővel fényképezhet.

• Lenyűgöző videófelvételi képességeket nyújt a lenyűgöző 
képminőség és az objektív ergonomikus kezelhetősége.

• A fluorbevonat kiváló szennyeződésvédelmet nyújt.

Könnyű és kompakt, többfunkciós zoom objektív, amely a mindennapi életben változatos témák megörökítését teszi 
lehetővé

* Ez az érték akkor érhető el, ha az objektív egy FX formátumú fényképezőgépre van felszerelve,  
a zoomobjektív pedig maximális tele állásban van.

camera Z 6   © Céline Jentzsch
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camera Z 50   © Shawn Corrigan

NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

• Kivételes képkifejezést nyújt kiemelkedő képalkotási teljesítmény 
mellett az összes zoompozícióban. 

• A VR funkció olyan kiváló kompenzációt nyújt, amely 
egyenértékű az 5,0 lépésközzel* rövidebb záridővel való 
fényképezéssel.

• Rendkívül rövid, 0,2 m-es minimális fókusztávolság (18 mm-es 
zoompozícióban).

• Lenyűgöző videófelvételi képességeket nyújt a lenyűgöző 
képminőség és az objektív ergonomikus kezelhetősége.

• A váz kialakításának gondos megtervezésekor szem előtt 
tartottuk a por- és cseppállóságot a még kedvezőtlen időjárási 
körülmények között is megbízható működésért.

• A könnyen kezelhető vezérlőgyűrű megkönnyíti az állóképek és 
videók kényelmes rögzítését.

DX-formátumú, 7,8x nagy teljesítményű zoomobjektív kompakt és könnyű vázban sokféle fotós és videós téma 
megörökítéséhez 

camera Z 50   

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

• A behúzható objektívmechanizmusnak köszönhetően 
kiemelkedően jól hordozható.

• Rendkívül rövid, 0,2 m-es minimális fókusztávolság (24 mm-es 
zoom pozícióban).

• A rázkódáscsökkentési (VR) rendszer jóvoltából 4,5 lépésközzel* 
hosszabb záridővel fényképezhet.

• Lenyűgöző videófelvételi képességeket nyújt a lenyűgöző 
képminőség és az objektív ergonomikus kezelhetősége.

• A könnyen kezelhető vezérlőgyűrű megkönnyíti az állóképek és 
videók kényelmes rögzítését.

Könnyen hordozható, DX-formátumú standard zoomobjektív, amely valódi teljesítményével mindig és mindenhol 
elősegíti a lenyűgöző minőség képek készítését 

*  Ez az érték akkor érhető el, ha APS-C méretű képérzékelővel ellátott tükör nélküli fényképezőgéphez van 
csatlakoztatva, a zoom pedig a maximális telefotós pozícióra van beállítva.

* Ez az érték akkor érhető el, ha az objektív egy DX formátumú fényképezőgépre van felszerelve, a zoom 
pedig maximális telefotó-pozícióban van.D
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Ezüst színű változat
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Az FTZ bajonettadapterII lehetővé teszi a Nikon D-SLR-fényképezőgépek 
hűséges használói számára, hogy továbbra is gond nélkül használják 
meglévő NIKKOR F objektívjeiket az új, Z-bajonettes tükör nélküli 
fényképezőgép-rendszerrel. Az AE funkcióval történő fényképezés 
összesen kb. 360 féle NIKKOR F objektívvel lehetséges az AI típustól 
kezdve, míg az AF/AE funkcióval történő fényképezés több mint 90 féle 
AF-P/AF-S/AF-I objektív használatával érhető el. Egyszerűsített 
kialakítása lehetővé teszi a függőleges irányú fényképezéshez való 
akkuegység és egyéb videótartozékok felszerelését.

• A képminőség és az AF/AE-teljesítmény megegyezik a NIKKOR F 
objektívek Nikon DSLR-fényképezőgépekkel történő használata esetén 
elérhetővel.

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

• A kiemelkedő felbontóképesség megbízhatóan rendelkezésre 
áll a maximális rekeszértéktől kezdve – bármilyen távolságból 
és bármilyen fókusztávolság-tartománnyal is készít felvételeket.

• A rázkódáscsökkentési (VR) rendszer jóvoltából 5,0 lépésközzel* 
hosszabb záridővel fényképezhet.

• Rövid, 0,5 m-es minimális fókusztávolság (50 mm-es zoom 
pozícióban).

• Az egyedi videófelvételi teljesítményt a részletek kiváló 
reprodukciója biztosítja.

• A behúzható objektívmechanizmusnak köszönhetően 
kiemelkedő agilitás.

• A könnyen kezelhető vezérlőgyűrű megkönnyíti az állóképek és 
videók kényelmes rögzítését.

DX-formátumú zoomos telefotó-objektív amelynek széles zoomtartománya és kiemelkedően hatékony VR-funkciója 
révén a legkülönbözőbb jelenetekről készíthetők lélegzetelállító felvételek

camera Z 50   © Gabriela Herman

*  Ez az érték akkor érhető el, ha APS-C méretű képérzékelővel ellátott tükör nélküli fényképezőgéphez van 
csatlakoztatva, a zoom pedig a maximális telefotós pozícióra van beállítva.

• A Z 9, Z 7 II, Z 6 II és Z 5 beépített VR-funkciója akkor is rendelkezésre 
áll, amikor beépített VR nélküli NIKKOR F CPU-s objektívet 
csatlakoztat.

• A mozgó alkatrészek és egyéb részek hatékonyan vannak szigetelve, 

ezzel növelik a por- és cseppállóságot, mely a Z 9, Z 7 II, Z 6 II és  

Z 5 által nyújtottal egyenértékű.

• Külső formatervét úgy alakították ki, hogy megfeleljen a rekeszállító 
gyűrűvel nem rendelkező G típusú NIKKOR objektívekkel való 
használathoz.

• Magnézium ötvözetből készült könnyű váz a tartósság feláldozása 
nélkül.

Megjegyzés:  a támogatott funkciók és a nem kompatibilis objektívek és tartozékok részleteit a Nikon 

webhelyén találja.
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FTZII bajonettadapter

Kapu az F-bajonettes objektívek használatához

FTZ II bajonettadapter

• Növelje a fő objektív gyújtótávolságát 1,4× és 2,0×-re, és fokozza a telefotós/
szuper-telefotós fényképezés élményét.

• A fő objektív kimagasló képalkotása és AF/VR-teljesítménye következetesen 
kihasználható.

• A kiváló por- és cseppálló kivitel és a fluorbevonat fokozott megbízhatóságot 
nyújt.

Megjegyzés: Ha ezeket a telekonvertereket a fő objektívre helyezi, akkor a tényleges rekesz egy lépéssel (Z-TELEKONVERTER TC-1.4 x) 
vagy két lépéssel (TC-2.0 x) csökken.

Z TELECONVERTER TC-1.4×/Z TELECONVERTER TC-2.0×

Kompatibilis objektívek*1:
NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S,
NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S*2

*1: A fényképezőgép firmware-jének frissítése szükséges a 
legújabb verzióra.

*2: Az AF-teljesítmény a fényképezőgépváztól függetlenül a 
témától, a fényerőtől és az élességponttól függően csökkenhet, 
és ez pontatlan élességállítást, lassú élességállítást vagy az 
élességpont villogását okozhatja.

Telekonverter-példák

Telekonverter nélkül Z TELECONVERTER TC-1.4× telekonverterrel Z TELECONVERTER TC-2.0× telekonverterrel

Nagy teljesítményű telekonverterek, amelyek kiterjesztik a telefotó-
fényképezési tartományt a fő objektív lehetőségeinek kihasználásával
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SnapBridge*

NX Studio*NX Field*

Camera Control Pro 2*

NX Tether*

Wireless Transmitter* Webcam Utility*

NX MobileAir*

SB-5000 SB-700 SB-500

Z 9 Z 7II

Z 6 II Z 5

Z fc Z 50
HDMI kábel HC-E1

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

• EH-5b/5c/5d/6d hálózati adapter (Z 9/Z 7II/Z 6II/Z 5) 

• EH-7P töltőadapter (Z 9/Z 7II/Z 6II)

• EH-73P töltőadapter (Z fc/Z 50)

EN-EL15c lítium-ion 
akkumulátor (Z 7II/Z 6II/Z 5)

EN-EL25 lítium-ion 
akkumulátor (Z fc/Z 50)

MH-32 akkumulátortöltő 
(Z fc/Z 50)

MH-25A akkumulátortöltő 
(Z 7II/Z 6II/Z 5)

MB-N10 elemtartó 
markolat (Z 7II/Z 6II/Z 5)

MB-N11 elemtartó markolat 
(Z 7II/Z 6II)

WR-1 vezeték  
nélküli távvezérl 
(Z 9/Z 7II/Z 6II/Z 5)

MC-DC2 
vezetékes távkioldó

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

ML-L7 távvezérlő 
(Z fc/Z 50)

DK-32 gumi 
szemkagyló

(Z fc)

DK-33 gumi 
szemkagyló

(Z 9)

WR-R11b vezeték  
nélküli távvezérl 

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

• 10 tűs távkioldó-tartozékok (Z 9)

EN-EL18d lítium-ion 
akkumulátor (Z 9)

MH-33 akkumulátortöltő 
(Z 9)

DK-29 gumi 
szemkagyló
(Z 7II/Z 6II/Z 5)

DK-30 gumi 
szemkagyló

(Z 50)

WR-R11a vezeték  
nélküli távvezérl 

(Z 9)

WT-7/A/B/C vezeték nélküli jeladó 
(Z 7II/Z 6II)

• USB kábel UC-E25 (Z 9/Z 7II/Z 6II/Z fc/Z 5)

• USB kábel UC-E24 (Z 9/Z 7II/Z 6II/Z fc/Z 5)

• USB kábel UC-E21 (Z 50)

Teljes rendszerintegráció

VAKUK

KERESŐTARTOZÉKOK

• SB-R200 vezeték nélküli segédvaku
• SU-800 vezeték nélküli vakuvezérlő

TV- ÉS VIDEOTARTOZÉKOK

Z SOROZATÚ FÉNYKÉPEZŐGÉPEK

A Nikon tartozékok választéka 
olyan eszközöket biztosít, amelyek 
tökéletesen illeszkednek a Nikon 
fényképezőgépekhez az optimális 
teljesítmény eléréséhez. Minden 
tartozék magas színvonalú 
minőséget nyújt, amellyel segít 
megvalósítani a felhasználó 
elképzeléseit, új ötletekre inspirál, a 
legkomolyabb igényeket támasztó 
fényképezési körülmények között 
is kiválóan teljesít, hogy a lehető 
legmagasabb megbízhatóságot 
biztosítsa mindenkinek a kezdőktől 
a profi fotósokig.

AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK

SZÁMÍTÓGÉPES TARTOZÉKOK

TÁVVEZÉRLÉSI TARTOZÉKOK

*Ingyenesen letölthető a Nikon webhelyéről

OKOS ESZKÖZ ÁTVITELI 
LEHETŐSÉGEK

SZÁMÍTÓGÉPES SZOFTVER

48 49



Szett adatai

Keresse meg azt a szettet, amely megfelel fényképezési stílusának

Akár kezdő, akár profi stúdiófotós, sportfotós vagy videós, a Nikon rendelkezik Önnek megfelelő 
szettel. A szett a fényképezőgépből, egy vagy több objektívből és opcionális tartozékból áll. 
További információkért keresse fel a helyi Nikon-webhelyet. 

FÉNYKÉPEZŐGÉPEK

OBJEKTÍVEK

TARTOZÉKOK

PÉLDASZETTEK

Először válassza ki a 
fényképezési stílusához 
megfelelő fényképezőgépet. 
Teljes képméretű 
fényképezőgépre van szüksége? 
Vagy egy képkockánál kisebb 
érzékelő is elegendő?

Ezután válasszon ki egy vagy 
több objektívet. Legtöbbször 
stúdióban fotóz, vagy inkább  
a városban vagy a 
természetben?

A szett összeállításánál 
gondolja át, hogy milyen 
tartozékokat szeretne magával 
vinni, amelyek elkísérik 
Önt a fotózási és videózási 
megbízásokon.

Z 6 II + Essential Movie szett

Z 50 vlogger szett

Z fc + NIKKOR Z 16-50mm VR +  
NIKKOR Z 50-250mm f/4.5-5.6 VR

Z 7 II + NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S
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MŰSZAKI ADATOK: FÉNYKÉPEZŐGÉPEK

• Az XQD a Sony Corporation védjegye. • A Bluetooth® szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei; a Nikon Corporation engedély alapján használja őket.
• Az egyéb termékek és márkanevek az adott vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Képérzékelő Nikon FX-formátumú CMOS-érzékelő Nikon FX-formátumú CMOS-érzékelő Nikon DX-formátumú CMOS-érzékelő

Tényleges pixelszám 45,7 millió 24,5 millió 24,3 millió 20,9 millió

Képméret (képpontban)

• [FX (36 × 24)] a képterülethez kiválasztva: 8256 × 
5504 (Nagy: 45,4 M), 6192 × 4128 (Közepes: 25,6 
M), 4128 × 2752 (Kicsi: 11,4 M)

• [DX (24 × 16)] a képterülethez kiválasztva: 5392 × 
3592 (Nagy: 19,4 M), 4032 × 2688 (Közepes: 10,8 
M), 2688 × 1792 (Kicsi: 4,8 M)

• [1:1 (24 × 24)] a képterülethez kiválasztva: 5504 × 
5504 (Nagy: 30,3 M), 4128 × 4128 (Közepes: 17,0 
M), 2752 × 2752 (Kicsi: 7,6 M)

• [16:9 (36 × 20)] a képterülethez kiválasztva: 8256 
× 4640 (Nagy: 38,3 M), 6192 × 3480 (Közepes: 
21,5 M), 4128 × 2320 (Kicsi: 9,6 M)

• [FX (36 × 24)] a képterülethez kiválasztva: 8256 
× 5504 (Nagy: 45,4 M), 6192 × 4128 (Közepes: 
25,6 M), 4128 × 2752 (Kicsi: 11,4 M)

• [DX (24 × 16)] a képterülethez kiválasztva: 5408 
× 3600 (Nagy: 19,5 M), 4048 × 2696 (Közepes: 
10,9 M), 2704 × 1800 (Kicsi: 4,9 M)

• [5:4 (30 × 24)] a képterülethez kiválasztva: 6880 
× 5504 (Nagy: 37,9 M), 5152 × 4120 (Közepes: 
21,2 M), 3440 × 2752 (Kicsi: 9,5 M)

• [1:1 (24 × 24)] a képterülethez kiválasztva: 5504 × 
5504 (Nagy: 30,3 M), 4128 × 4128 (Közepes: 17,0 
M), 2752 × 2752 (Kicsi: 7,6 M)

• [16:9 (36 × 20)] a képterülethez kiválasztva: 8256 
× 4640 (Nagy: 38,3 M), 6192 × 3480 (Közepes: 
21,5 M), 4128 × 2320 (Kicsi: 9,6 M)

• 3840 × 2160 képmérettel készített videók 
rögzítése során készített fényképek: 3840 × 2160

• Más képmérettel készített videók rögzítése során 
készített fényképek: 1920 × 1080

• [FX (36 × 24)] a képterülethez kiválasztva: 
6048 × 4024 (Nagy: 24,3 M), 4528 × 3016 
(Közepes: 13,7 M), 3024 × 2016 (Kicsi: 6,1 
M)

• [DX (24 × 16)] a képterülethez kiválasztva: 
3936 × 2624 (Nagy: 10,3 M), 2944 × 1968 
(Közepes: 5,8 M), 1968 × 1312 (Kicsi: 2,6 M)

• [1:1 (24 × 24)] a képterülethez kiválasztva: 
4016 × 4016 (Nagy: 16,1 M), 3008 × 3008 
(Közepes: 9,0 M), 2000 × 2000 (Kicsi: 4,0 
M)

• [16:9 (36 × 20)] a képterülethez kiválasztva: 
6048 × 3400 (Nagy: 20,6 M), 4528 × 2544 
(Közepes: 11,5 M), 3024 × 1696 (Kicsi: 5,1 M)

• 3840 × 2160 képmérettel készített videók 
rögzítése során készített fényképek: 3840 
× 2160

• Más képmérettel készített videók rögzítése 
során készített fényképek: 1920 × 1080

• [FX (36 × 24)] a képterülethez kiválasztva: 
6016 × 4016 (Nagy: 24,2 M), 4512 × 3008 
(Közepes: 13,6 M), 3008 × 2008 (Kicsi: 6,0 
M)

• [DX (24 × 16)] a képterülethez kiválasztva: 
3936 × 2624 (Nagy: 10,3 M), 2944 × 1968 
(Közepes: 5,8 M), 1968 × 1312 (Kicsi: 2,6 M)

• [1:1 (24 × 24)] a képterülethez kiválasztva: 
4016 × 4016 (Nagy: 16,1 M), 3008 × 3008 
(Közepes: 9,0 M), 2000 × 2000 (Kicsi: 4,0 
M)

• [16:9 (36 × 20)] a képterülethez kiválasztva: 
6016 × 3384 (Nagy: 20,4 M), 4512 × 2536 
(Közepes: 11,4 M), 3008 × 1688 (Kicsi: 5,1 
M)

• A 3840 × 2160 képmérettel készített videók 
rögzítése során készített fényképek: 3840 
× 2160

• Más képmérettel készített videók rögzítése 
során készített fényképek: 1920 × 1080

• [DX (24 × 16)] a képterülethez kiválasztva: 5568 × 3712 (Nagy: 20,7 M), 4176 × 2784 
(Közepes: 11,6 M), 2784 × 1856 (Kicsi: 5,2 M)

• [1:1 (16 × 16)] a képterülethez kiválasztva: 3712 × 3712 (Nagy: 13,8 M), 2784 × 2784 (Közepes: 
7,8 M), 1856 × 1856 (Kicsi: 3,4 M)

• [16:9 (24 × 14)] a képterülethez kiválasztva: 5568 × 3128 (Nagy: 17,4 M), 4176 × 2344 
(Közepes: 9,8 M), 2784 × 1560 (Kicsi: 4,3 M)

 • 3840 × 2160 képmérettel készített videók rögzítése során készített fényképek: 3840 × 2160
 • Más képmérettel készített videók rögzítése során készített fényképek: 1920 × 1080

Fájlformátum

• NEF (RAW): 14 bit; választhat a veszteségmentes 
tömörítés, a nagy hatékonyságú✮ és a nagy 
hatékonyságú opciók közül

• JPEG: JPEG-alapszabvánnyal kompatibilis, 
finom (kb. 1:4), normál (kb. 1:8) és alap (kb. 1:16) 
tömörítéssel; méretprioritás és optimális minőségű 
tömörítési mód választható

• NEF (RAW) + JPEG: egyazon kép NEF (RAW) és 
JPEG formátumban is rögzítésre kerül

• NEF (RAW): 12 vagy 14 bites (veszteségmentesen 
tömörített, tömörített vagy tömörítetlen); nagy, 
közepes és kis méretben is (a közepes és kis 
méretű képek rögzítése 12 bites bitmélységgel, 
veszteségmentes tömörítéssel)

• JPEG: JPEG-alapszabvánnyal kompatibilis, 
finom (kb. 1:4), normál (kb. 1:8) és alap (kb. 1:16) 
tömörítéssel; méretprioritás és optimális minőségű 
tömörítési mód választható

• NEF (RAW) + JPEG: egyazon kép NEF (RAW) és 
JPEG formátumban is rögzítésre kerül

• NEF (RAW): 12 vagy 14 bites 
(veszteségmentesen tömörített, tömörített 
vagy tömörítetlen); nagy, közepes és kis 
méretben is (a közepes és kis méretű 
képek rögzítése 12 bites bitmélységgel, 
veszteségmentes tömörítéssel)

• JPEG: JPEG-alapszabvánnyal kompatibilis, 
finom (kb. 1:4), normál (kb. 1:8) és alap 
(kb. 1:16) tömörítéssel; méretprioritás 
és optimális minőségű tömörítési mód 
választható

• NEF (RAW) + JPEG: egyazon kép NEF 
(RAW) és JPEG formátumban is rögzítésre 
kerül

• NEF (RAW): 12 vagy 14 bites 
(veszteségmentesen tömörített vagy 
tömörített)

• JPEG: JPEG-alapszabvánnyal kompatibilis, 
finom (kb. 1:4), normál (kb. 1:8) és alap 
(kb. 1:16) tömörítéssel; méretprioritás 
és optimális minőségű tömörítési mód 
választható

• NEF (RAW) + JPEG: egyazon kép NEF (RAW) 
és JPEG formátumban is rögzítésre kerül

• NEF (RAW): 12 vagy 14 bites
• JPEG: JPEG-alapszabvánnyal kompatibilis; beállítások és tömörítési arányok: Finom (kb. 

1:4), Normál (kb. 1:8), Alap (kb. 1:16)
• NEF (RAW) + JPEG: egyazon kép NEF (RAW) és JPEG formátumban is rögzítésre kerül

Képfeldolgozó rendszer EXPEED 7 Dual EXPEED 6 Dual EXPEED 6 EXPEED 6

ISO-érzékenység 64–25 600 (32–102 400 tartományra kiterjeszthető)
100–51 200 (50–204 800 tartományra 

kiterjeszthető)
100–51 200 (50–102 400 tartományra 

kiterjeszthető)
100–51 200 (204 800 tartományra kiterjeszthető)

Fénymérés TTL-fénymérés a fényképezőgép képérzékelőjének használatával

Automatikus élességállítás Hibrid fázisérzékelő/kontraszt AF AF-segédfénnyel

Élességpontok 493 (egypontos AF) 273 (egypontos AF) 209 (egypontos AF)

AF-érzékelési tartomány -6,5 – +19 Fé (-8,5 – +19 Fé csillagfényes nézettel)
-3 – +19 Fé (-4 – +19 Fé gyenge világítású AF 

esetén)
-4,5 – +19 Fé (-6 – +19 Fé gyenge világítású 

AF esetén)
-3 – +19 Fé (-2 – +19 Fé gyenge világítású 

AF esetén)
-4 – +19 Fé (-2 – +19 Fé gyenge világítású AF esetén)

Hozzávetőleges maximális képtovábbítási sebesség (RAW) 20 kép/mp 10 kép/mp 14 kép/mp 4,5 kép/mp 11 kép/mp

Felvételek száma sorozatfelvételkor (RAW) 79 (12 bites, veszteségmentesen tömörített) 77 (12 bites, veszteségmentesen tömörített) 124 (12 bites, veszteségmentesen tömörített) 100 (12 bites, veszteségmentesen tömörített) 35 (12bites, veszteségmentesen tömörített)

Záridő
1/32000-30 mp,  

M módban kiterjeszthető 900 mp-re
1/8000-30 mp,  

M módban kiterjeszthető 900 mp-re
1/8000-30 mp,  

M módban kiterjeszthető 900 mp-re
1/8000–30 mp 1/4000–30 mp

Vakuszinkron sebessége X=1/250 mp vagy 1/200 mp X=1/200 mp

Vakupapucs ISO 518 vakupapucs szinkron- és adatcsatlakozókkal és biztonsági retesszel

Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszer Van

Beépített VR 5 tengelyes képérzékelő eltolás 5 tengelyes képérzékelő eltolás –

Monitor
8 cm/3,2 cm-es, kb. 2 100 000 képpontos függőlegesen 

és vízszintesen dönthető TFT  
érintésérzékeny LCD-monitor 170° megtekintési szöggel

8 cm/3,2 cm-es, kb. 1 040 000 képpontos TFT érintésérzékeny LCD-monitor 170° megtekintési szöggel

Kereső
Kb. 3 690 000 léppontos (Quad VGA) OLED elektronikus kereső,  

kb. 100%-os képfedés és kb. 0,8× nagyítás
Kb. 3 690 000 léppontos (Quad VGA) OLED elektronikus kereső,  

kb. 100%-os képfedés és kb. 0,8× nagyítás
Kb. 2 360 000 léppontos (XGA) OLED elektronikus kereső,  

kb. 100%-os képfedés és kb. 1,02× nagyítás

USB
C típusú USB-csatlakozó (SuperSpeed USB);  

ajánlott a beépített USB-port használata
C típusú USB-csatlakozó (SuperSpeed USB);  

ajánlott a beépített USB-port használata
Hi-Speed USB Micro-B csatlakozóval; ajánlott a beépített USB-port használata

HDMI-kimenet A típusú HDMI-csatlakozó C típusú HDMI-csatlakozó D típusú HDMI-csatlakozó

Vezeték nélküli Beépített Wi-Fi/Bluetooth (SnapBridge)

Videók

8K UHD/30p, 4K UHD/120p, Full HD/120p, 
 időzített videók, 

10 bites N-Log és HDR (HLG) videó, 
Elektronikus VR

4K UHD/60p, Full HD/120p, 
 időzített videók, 

10 bites N-Log és HDR (HLG) videó, 
Elektronikus VR

4K UHD/60p, Full HD/120p, 
időzített videók, 

10 bites N-Log és HDR (HLG) videó, 
Elektronikus VR

4K UHD/30p, Full HD/60p, 
 időzített videók, 
Elektronikus VR

4K UHD/30p, Full HD/120p,  
időzített videók, 
Elektronikus VR

Adathordozó-foglalatok Dupla (CFexpress/XQD)
Dupla (CFexpress/XQD/SD/UHS-II-kompatibilis 

SDHC/SDXC)
Dupla (CFexpress/XQD/SD/UHS-II-

kompatibilis SDHC/SDXC)
Dupla (SD/UHS-II-kompatibilis SDHC/SDXC) Egy (SD/UHS-I-kompatibilis SDHC/SDXC)

Akkumulátor EN-EL18d lítium-ion akkumulátor EN-EL15c lítium-ion akkumulátor EN-EL25 lítium-ion akkumulátor

Akku élettartama (A CIPA-szabványok alapján) 740 380 400 470 280

Akkuegység –
MB-N10 akkuegység  

MB-N11 egy- vagy kétforrású elemtartó markolat

MB-N10 akkuegység  
MB-N11 egy- vagy kétforrású elemtartó 

markolat
MB-N10 akkuegység –

Méret (sz. × ma. × mé.) Kb. 149 × 149,5 × 90,5 mm Kb. 134 × 100,5 × 69,5 mm Kb. 134 × 100,5 × 69,5 mm "Kb. 134 × 100,5 × 69,5 mm Kb. 134,5 × 93,5 × 43,5 mm Kb. 126,5 × 93,5 × 60 mm

Tömeg Kb. 1340 g Kb. 705 g Kb. 705 g Kb. 675 g Kb. 445 g Kb. 450 g
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MŰSZAKI ADATOK: OBJEKTÍVEK

Az objektív neve

Objektív- 
felépítés 

[csoportok/ 
elemek]

Látószög 
FX-formátu-

mú fényképe-
zőgépekkel

Látószög 
DX-formátu-
mú fényképe-
zőgépekkel

Élességállítási 
rendszer

Rázkódáscsökkentés (VR)
Íriszlamel-
lák száma"

Minimum 
f-szám

Minimális  
fókusztávolság

Maximális 
leképezési 

arány"
Tömeg Átmérő x hosszúság

Szűrőtoldalék 
méret

Objektív- 
sapka 
típusa

Objektív  
fényellenző

ObjektívtáskaEffektus a 
lépésekben*1 VR-mód

Állvány  
rázkódás- 

csökkentése

NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct 10/17 40°50' 27°20' Elülső 
élességállítás – – – 11 16 0,5 m 0,19x  2000 g 102 x 153 mm 82 mm Rácsúsz-

tatható
HN-38 

(mellékelve)
CT-101 

(mellékelve)

NIKKOR Z 20mm f/1.8 S 11/14 94° 70°
Összetett 

élességállító 
rendszer, IF

– – – 9 16 0,2 m 0,19x 505 g 84,5 x 108,5 mm 77 mm Rácsúsz-
tatható

HB-95 
(mellékelve) CL-C1 (mellékelve)

NIKKOR Z 24mm f/1.8 S 10/12 84° 61°
Összetett 

élességállító 
rendszer, RF

– – – 9 16 0,25 m 0,15x 450 g 78 x 96,5 mm 72 mm Rácsúsz-
tatható

HB-88 
(mellékelve) CL-C1 (mellékelve)

NIKKOR Z 28mm f/2.8 8/9 75° 53° IF – – – 7 16 0,19 m 0,2x 155 g 70 x 43 mm 52 mm Rácsúsz-
tatható – CL-C4 (külön 

megvásárolható)

NIKKOR Z 28mm f/2.8 (SE) 8/9 75° 53° IF – – – 7 16 0,19 m 0,2x 160 g 71,5 x 43 mm 52 mm  Rácsúsz-
tatható – CL-C4 (külön 

megvásárolható)

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S 9/11 63° 44°
Összetett 

élességállító 
rendszer, RF

– – – 9 16 0,25 m 0,19x 370 g 73 x 86 mm 62 mm Rácsúsz-
tatható

HB-89 
(mellékelve) CL-C1 (mellékelve)

NIKKOR Z 40mm f/2 4/6 57° 38°50' IF – – – 9 16 0,29 m 0,17x 170 g 70 x 45,5 mm 52 mm Rácsúsz-
tatható – CL-C4 (külön 

megvásárolható)

NIKKOR Z 50mm f/1.2 S 15/17 47° 31°30'
Összetett 

élességállító 
rendszer, IF

– – – 9 16 0,45 m 0,15x 1090 g 89,5 x 150 mm 82 mm Rácsúsz-
tatható

HB-94 
(mellékelve) CL-C2 (mellékelve)

NIKKOR Z 50mm f/1.8S 9/12 47° 31°30' IF – – – 9 16 0,4 m 0,15x 415 g 76 x 86,5 mm 62 mm Rácsúsz-
tatható

HB-90 
(mellékelve) CL-C1 (mellékelve)

NIKKOR Z 85mm f/1.8 S 8/12 28°30' 18°50'
Összetett 

élességállító 
rendszer, IF

– – – 9 16 0,8 m 0,12x 470 g 75 x 99 mm 67 mm Rácsúsz-
tatható HB-91 (mellékelve) CL-C1 (mellékelve)

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S 11/16 114°-84° 90°-61° IF – – – 9 22 0,28 m 0,13x 650 g 88,5 x 124,5 mm 112 mm Rácsúsz-
tatható

HB-96/97 
(mellékelve) CL-C2 (mellékelve)

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S 15/17 84°-34°20' 61°-22°50'
Összetett 

élességállító 
rendszer, IF

– – – 9 22 0,38 m 0,22x 805 g 89 x 126 mm 82 mm Rácsúsz-
tatható

HB-87 
(mellékelve) CL-C2 (mellékelve)

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S 18/21 34°20'-12°20' 22°50'-8°
Összetett 

élességállító 
rendszer, IF

5.5 Normál/Sport ✓ 9 22 0,5 m 0,2x 1440 g (1360 g)*2 89 x 220 mm 77 mm Rácsúsz-
tatható

HB-92 
(mellékelve) CL-C3 (mellékelve)

NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 7/10 47° 31°30' Elülső 
élességállítás – – – 9 22-32 0,16 m 1x 260 g 74,5 x 66 mm 46 mm Rácsúsz-

tatható HN-41 (mellékelve) CL-C1 (mellékelve)

NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S 11/16 23°10' 15°20'
Összetett 

élességállító 
rendszer, IF

4.5 Normál/Sport ✓ 9 32 0,29 m 1x 630 g 85 x 140 mm 62 mm Rácsúsz-
tatható

HB-99 
(mellékelve) CL-C2 (mellékelve)

NIKKOR Z 14-30mm f/4 S 12/14 114°-72° 90°-50° IF – – – 7 22 0,28 m 0,16x 485 g 89 x 85 mm 82 mm Rácsúsz-
tatható

HB-86 
(mellékelve) CL-C1 (mellékelve)

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S 11/14 84°-34°20' 61°-22°50' IF – – – 7 22 0,3 m 0,3x 500 g 77,5 x 88,5 mm 72 mm  Rácsúsz-
tatható

HB-85 
(mellékelve) CL-C1 (mellékelve)

NIKKOR Z 24-120mm f/4 S 13/16 84°-20°20' 61°-13°20'
Összetett 

élességállító 
rendszer, IF

– – – 9 22 0,35 m 0,39x 630 g 84 x 118 mm 77 mm Rácsúsz-
tatható

HB-102 
(mellékelve) CL-C2 (mellékelve)

NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S 20/25 24°20'-6°10' 16°-4°
Összetett 

élességállító 
rendszer, IF

5.5 Normál/Sport ✓ 9 32-40 0,75 m 0,38x 1435 g (1355 g)*2 98 x 222 mm 77 mm Rácsúsz-
tatható

HB-103 
(mellékelve) CL-C3 (mellékelve)

NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 10/11 84°-47° 61°-31°30' IF – – – 7 22-36 0,35 m 0,17x 195 g 73,5 x 51 mm 52 mm Rácsúsz-
tatható

HB-98 (külön 
megvásárolható)

CL-C4 (külön 
megvásárolható)

NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR 15/19 84°-12°20' 61°-8° IF 5.0 Normál/Sport ✓ 7 22-36 0,5 m 0,28x 570 g 76,5 x 114 mm 67 mm Rácsúsz-
tatható

HB-93 
(mellékelve) CL-C1 (mellékelve)

NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR 13/17 – 76°-11°30' IF 5.0 Normál/Sport ✓ 7 22-40 0,2 m 0,33x 315 g 73 x 90 mm 62 mm Rácsúsz-
tatható

HB-101 (külön 
megvásárolható)

CL-C1 (külön 
megvásárolható)

NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR 7/9 – 83°-31°30' IF 4.5 Normál/Sport ✓ 7 22-40 0,2 m 0,2x 135 g 70 x 32 mm 46 mm Rácsúsz-
tatható

HN-40 (külön 
megvásárolható)

CL-C4 (külön 
megvásárolható)

NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR 12/16 – 31°30'-6°30' IF 5.0 Normál/Sport ✓ 7 22-32 0,5 m 0,23x 405 g 74 x 110 mm 62 mm Rácsúsz-
tatható

HB-90A (külön 
megvásárolható)

CL-C1 (külön 
megvásárolható)

*1 CIPA-szabvány alapján. Ez az érték abban az esetben érhető el, ha DX-formátumú objektív van felszerelve egy DX-formátumú fényképezőgépre, FX-formátumú, kompatibilis 
objektív van felszerelve egy FX-formátumú fényképezőgépre, a zoom objektív pedig maximális telefotó pozícióban van.

*2 A ( ) zárójelben szereplő szám az állványrögzítő gyűrű nélküli súly.
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