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System     firmy Nikon,
opracowany z myślą o zapewnieniu nowych

możliwości fotografowania

System z bagnetem Nikon Z to znacznie więcej niż tylko system aparatów 

bezlusterkowych. To odpowiedź firmy Nikon na stale rosnące zapotrzebowanie 

na najwyższą jakość zdjęć i filmów, oparta na ponad stuletnim doświadczeniu 

w dziedzinie konstrukcji optycznych. 

Nowy bagnet Z zapewnia ogromną elastyczność podczas projektowania 

obiektywów. W rezultacie obiektywy NIKKOR Z zapewniają niespotykany dotąd 

poziom szczegółowości i głębi zdjęć. 

Dzięki temu systemowi, zakres prac prowadzonych przez firmę Nikon nad 

przyszłościowymi konstrukcjami optycznymi obejmuje też aparaty 

bezlusterkowe. Ze względu na niespotykane dotąd walory optyczne, system ten 

pomaga na nowo wyzwolić kreatywność zapewniając dostęp do 

innowacyjnego sprzętu, który pozwala na wykonywanie zdjęć o jeszcze wyższej 

jakości oraz charakteryzuje się wyjątkową niezawodnością.

Przedstawiamy nowy system Z firmy Nikon.

Najważniejsze informacje str. 4–5

Technologie systemu Z str. 6–7

Z 9 str. 8–9

Z 7 II str. 10–11

Z 6 II str. 12–13

Z 5 str. 14–15

Z fc str. 16–17

SPIS TREŚCI
Z 50 str. 18–19

Zestawy Z Movie str. 20–21

Obiektywy NIKKOR Z str. 22–46

Telekonwertery i adapter FTZ str. 47

Pełna integracja systemu str. 48–49

Informacje o zestawach str. 50–51

Dane techniczne str. 52–55
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KATALIZATOR
Poznaj piękno fotografii 
pełnoklatkowej.

Wytrzymały i lekki aparat Z 5 
doskonale leży w dłoni i jest 
kompatybilny z gamą kompak-
towych obiektywów pełnoklat-
kowych, dzięki czemu otwiera 
zupełnie nowe możliwości.

Format FX, 24,5 MP

Czułość ISO 100–51 200

Filmy 4K/30p

4,5 kl./s

273 pola AF

Procesor EXPEED 6

Dwa gniazda kart pamięci  
obsługujące karty SD UHS-II

 

Format FX, 45,7 MP

Czułość ISO 64–25 600

Filmy 8K UHD/30p

120/30/20 kl./s

493 pola AF

Procesor EXPEED 7

Dwa gniazda kart pamięci  
obsługujące karty XQD lub CFexpress

 

Format FX, 24,5 MP

Czułość ISO 100–51 200

Filmy 4K/60p

14 kl./s

273 pola AF

Dwa procesory EXPEED 6

Dwa gniazda kart pamięci obsługujące 
karty UHS-II SD oraz XQD lub  

CFexpress 

 

PROFESJONALISTA
Uchwycisz każdą chwilę. Pełna 
swoboda. Żadnych ograniczeń.

Z 9 to pierwszy flagowy aparat 
bezlusterkowy z serii Z, który łączy 
w sobie najnowocześniejsze 
technologie firmy Nikon, aby 
zapewnić najwyższą jakość zdjęć  
i filmów w historii firmy Nikon.

Patrz. str. 8 Patrz. str. 14
4

Twórz niesamowicie realistyczne 
obrazy.

Oszałamiająca szybkość zdjęć 
seryjnych. Doskonałe rezultaty 
przy słabym oświetleniu.

Aparat Z 7II to następny etap 
ewolucji nagradzanego modelu Z 7, 
charakteryzujący się doskonałą 
precyzją ustawiania ostrości, 
wysoką rozdzielczością i wyjątkową 
niezawodnością.

Aparat Z 6II, będący następcą 
odnoszącego sukcesy modelu Z 6, 
jest wytrzymały i łatwy w obsłudze, 
umożliwia nagrywanie 
profesjonalnych filmów o kinowej 
jakości oraz zapewnia ogromne 
możliwości podczas 
fotografowania.

Format FX, 45,7 MP

Czułość ISO 64–25 600

Filmy 4K/60p

10 kl./s

493 pola AF

Dwa procesory EXPEED 6

Dwa gniazda kart pamięci obsługujące 
karty UHS-II SD oraz XQD lub  

CFexpress

 

PERFEKCJONISTA WSZECHSTRONNY NOWY, 
ORYGINALNY
Uchwyć swoje najważniejsze 
chwile.

Z fc stanowi połączenie klasycznej 
konstrukcji aparatu firmy Nikon  
z innowacyjną technologią serii Z, 
które zapewnia doskonałą jakość 
zdjęć oraz czysty, nieskażony styl.

Format DX, 20,9 MP

Czułość ISO 100–51 200

Filmy 4K/30p

11 kl./s

209 pola AF

Procesor EXPEED 6

Jedno gniazdo kart pamięci  
UHS-I SD

 

WOLNY DUCH
Szybki, łatwy w użyciu i zapewnia-
jący szerokie możliwości. Te cechy 
sprawiają, że jest to Twój ideał.

Dzięki połączeniu małych roz-
miarów z wysoką jakością zdjęć 
aparat Z 50 pomaga odkryć 
nową radość z wykonywania 
oszałamiających zdjęć, które są 
zgodne z Twoją wizją twórczą.

Format DX, 20,9 MP

Czułość ISO 100–51 200

Filmy 4K/30p

11 kl./s

209 pola AF

Procesor EXPEED 6

Jedno gniazdo kart pamięci  
UHS-I SD

 

Patrz. str. 10 Patrz. str. 12 Patrz. str. 16 Patrz. str. 18
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Szersze możliwości dzięki mocowaniu Z Technologia w korpusach aparatów

Zaawansowany procesor przetwarzania obrazu zoptymalizowany do 
matryc o dużej liczbie pikseli
Procesor przetwarzania obrazu zastosowany w aparatach z serii Z sprawia, że 
fotografowanie tymi aparatami jest bliskie doświadczeniom użytkowników profesjonalnych 
lustrzanek cyfrowych. Szybko i wiernie przetwarza różnorodne informacje, w sposób 
zapewniający naturalny wygląd obrazu. Wydajny procesor EXPEED 7, zastosowany  
w nowym aparacie Z 9, ma wyjątkowo dużą prędkość przetwarzania, przez co zapewnia 
zupełnie nowy poziom osiągów.

Znacznie udoskonalone funkcje wideo
Wysoka jakość obrazu, uzyskiwana w systemie Z, jest zapewniona także podczas 
nagrywania filmów. Swobodę filmowej ekspresji zapewniają różnorodne funkcje i cechy, 
takie jak pierścień sterujący, zminimalizowane odgłosy pracy i skuteczna kompensacja 
„oddychania” obiektywu.

Wytrzymałość pozwalająca na fotografowanie w różnych warunkach
Aparaty z serii Z zaprojektowano tak, aby pod względem niezawodności dorównywały 
konwencjonalnym lustrzankom cyfrowym. Dzięki temu, w różnorodnych sytuacjach 
użytkownicy mogą swobodnie korzystać z lżejszego systemu i rejestrować zdjęcia o wyższej 
jakości. Marka Nikon jest kojarzona z niezawodnością oraz jakością, którą odzwierciedla 
stylowy wygląd aparatów z serii Z.

Matryce pozwalające maksymalnie wykorzystać cały potencjał optyczny 
nowoczesnych obiektywów NIKKOR Z
Matryce aparatów z serii Z pozwalają w najwyższym stopniu wykorzystać zarówno 
parametry optyczne obiektywu, jak i wydajność procesora. Efektywnie współpracują  
z każdym obiektywem NIKKOR Z, wykorzystując jego parametry optyczne i współdziałając  
z procesorem przetwarzania obrazu jako całościowy system przetwarzania obrazu.

Wizjer elektroniczny o dużym powiększeniu i wysokiej rozdzielczości 
wyświetlający obraz o naturalnym wyglądzie
Firma Nikon zastosowała różne technologie optyczne oraz technologie wyświetlania obrazu, 
aby opracować wizjer elektroniczny (EVF), który jest niezwykle wygodny w użyciu. Przy 
powiększeniu ok. 0,8x wizjer elektroniczny zapewnia szerokie pole widzenia, dzięki czemu 
użytkownicy mogą się dać całkowicie pochłonąć fotografowanej scenie. Wizjer z żywym 
obrazem, wykorzystany w aparacie Z 9, pozwala fotografom zobaczyć każdą chwilę akcji, 
bez pominiętych klatek czy efektu przesłonięcia.

Hybrydowy AF o wysokiej precyzji, skuteczny zarówno podczas  
fotografowania, jak i filmowania
W serii Z zastosowano hybrydowy AF, wykorzystujący detekcję fazy w płaszczyźnie 
ogniskowej oraz detekcję kontrastu. Pokrycie obszaru zdjęcia polami AF zostało znacznie 
zwiększone, aż do ok. 90%, gdy jednopolowy AF jest używany w aparatach formatu FX. 
Aparat Z 9 oferuje znakomitą funkcję śledzenia AF, która wykrywa dziewięć różnych typów 
obiektów, dając pewność uchwycenia kluczowych momentów akcji.

TECHNOLOGIE SYSTEMU Z

AF z wykrywaniem oczu/AF z wykrywaniem zwierząt, zapewniające 
naturalny wygląd portretów
Funkcje te automatycznie wykrywają i śledzą oczy zarówno ludzi, jak i zwierząt domowych, 
dzięki czemu można wykonywać imponujące portrety nie martwiąc się o utrzymywanie 
ostrości. Podczas filmowania aparat będzie nadal rozpoznawał oczy lub twarze.

System z bagnetem Nikon Z opracowano z myślą o przyszłości fotografii
Chcąc zapoczątkować nową erę w dziedzinie wykonywania zdjęć, podczas prac nad systemem Z firma Nikon wykorzystała 

zgromadzoną przez sto lat wiedzę o konstrukcjach optycznych oraz swoje wyjątkowe technologie. Zarówno podczas fotografowania, jak 

i nagrywania filmów, nowy system pozwala z niezwykłym realizmem zarejestrować to, co znajduje się przed aparatem, zapewniając takie 

same przejścia tonalne i rozdzielczość, jakie widzą nasze oczy.

Duża, 55-milimetrowa średnica wewnętrzna bagnetu i jego płaszczyzna zaledwie 16 mm od płaszczyzny 
matrycy
W jaki sposób osiągnęliśmy imponujący, nowy poziom parametrów optycznych bagnetu Z? Dążąc do optymalnego rozwiązania 

opracowaliśmy konstrukcję o średnicy wewnętrznej mocowania wynoszącej 55 mm oraz odległości matrycy od płaszczyzny bagnetu 

wynoszącej 16 mm. Połączenie tych cech gwarantuje ogromną elastyczność podczas projektowania konstrukcji optycznych, a tym 

samym zapewnia systemowi Z ogromny potencjał, który z nadmiarem spełni wymagania i oczekiwania fotografów nie tylko dzisiaj, 

lecz także i w przyszłości. Skonstruowano też ultrajasny obiektyw, którego wyprodukowanie było wcześniej niemożliwe.

Szybkie przesyłanie dużych ilości danych pozwalające na dokładne przetwarzanie każdej klatki 
Ten nowy bagnet mocowania obiektywów opracowano tak, aby umożliwiał szybkie przesyłanie dużych ilości szczegółowych 

informacji, tak istotnych dla poprawy jakości ekspresji w systemie przetwarzania obrazu. Dzięki możliwości szybkiego przesyłania 

dużych ilości danych poprzez bagnet Z, obiektyw i korpus aparatu mogą komunikować się przekazując sobie bardzo szczegółowe 

informacje. To z kolei pozwala na zastosowanie najefektywniejszej z możliwych regulacji autofokusa oraz przetwarzanie obrazu dla 

każdej klatki, a w rezultacie na rejestrowanie zdjęć znacznie wierniej oddających rzeczywistość.
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„Po fotografowaniu aparatem Z 9, a następnie powrocie do 
używania mojego dotychczasowego sprzętu, poczułam, że 
cofnęłam się w czasie. Jestem bardzo podekscytowana 
możliwością fotografowania aparatem Z 9 przez cały czas! Ten 
aparat zmienia reguły gry zarówno dla mnie, jak i dla tych  
z nas, którzy jeszcze nie zamienili lustrzanki cyfrowej na system 
bezlusterkowy. Zastosowana w tym aparacie technologia 
autofokusa ze śledzeniem pojazdu, oczu i 3D na  
zawsze zmieni sposób, w jaki robię zdjęcia, na  
lepsze. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć,  
co uchwycę następnym razem”.

„Najważniejsza jest szybkość: liczona w klatkach na sekundę, 
dotycząca działania autofokusa, czy też mierzona czasem 
potrzebnym na chwycenie aparatu i przygotowanie się do 
wykonania zdjęcia. Masz przecież tylko jedną szansę”!

„Jedynym ograniczeniem jestem ja – jeśli wymyślę coś do 
sfotografowania, aparat może to zarejestrować. Chcę być 
lepszy, aby móc wykorzystać wszystkie możliwości tego 
aparatu, bo jeśli je wykorzystam, zrobię coś ciekawego”.

„Życie nie stoi w miejscu. Toczy się szybko. Dzięki aparatowi Z 9 
mogę być równie szybki, uchwycić i zamrozić ten ruch. 
Wyobraź sobie, że możesz fotografować z maksymalnie 
otwartą przysłoną f/1,2 i uzyskać ostrość precyzyjnie ustawioną 
na oku. Dzięki dużemu otworowi względnemu możesz 
maksymalnie zmniejszyć moc lampy, przez co czas ładowania 
jest bardzo krótki. Ekran może być przechylany  
w pionie, w poziomie oraz pozwala mi  
oglądać obraz w dowolny sposób —  
to właśnie jest swoboda”.

Pierwszy flagowy model z serii Z, 
łączący w sobie najnowsze, 

przełomowe technologie firmy Nikon

• Unikalna warstwowa matryca firmy Nikon zapewniająca 
oszałamiającą rozdzielczość 45,7 mln efektywnych pikseli.

• Procesor przetwarzania obrazu EXPEED 7 zapewnia zupełnie 
nowy poziom wydajności.

• Zaawansowany system AF, który wykrywa najszerszą na 
świecie gamę*1 dziewięciu typów obiektów*2.

• Rejestruj materiał wideo 8K w rozdzielczości 30p*3 lub idź na 
całość i skorzystaj z aktualizacji oprogramowania aby 
nagrywać wideo RAW 8K w rozdzielczości 60p*4. Aparat 
umożliwia nagrywanie z 8-bitową/10-bitową głębią kolorów 
przy użyciu kodeka H.265 (HEVC) lub 10-bitowego kodeka 
Apple ProRes 422 HQ. Nagrywanie aparatem z 12-bitową 
głębią, po uaktualnieniu oprogramowania sprzętowego, z 
obsługą kodeka ProRes RAW HQ i nowego formatu N-RAW 
firmy Nikon*5. 

• Wizjer z żywym obrazem pozwala fotografom zobaczyć każdą 
chwilę akcji, bez pominiętych klatek czy efektu przesłonięcia.

• Wysoce ergonomiczny, odchylany monitor z czteroosiową 

*1  Wśród aparatów bezlusterkowych dostępnych w październiku 2021 r., na podstawie badań firmy 
Nikon.

*2  Wykrywanie obiektów działa w trybach szerokiego pola AF (S) i (L), automatycznego wyboru 
pola AF, śledzenia 3D oraz AF ze śledzeniem obiektów.

*3 Aparat Z 9 może nagrywać filmy 8K/30p przez maksymalnie 125 minut.
*4 Aby umożliwić nagrywanie filmów 8K/60p w kamerze, wymagana jest aktualizacja oprogramowania 

sprzętowego (dostępna wiosną 2022 roku).
*5  Format N-RAW pozwala na rejestrowanie plików w jakości RAW, których rozmiar jest o ok. 

połowę mniejszy od rozmiaru plików ProRes RAW. Nagrywanie w formacie N-RAW jest możliwe 
tylko po uaktualnieniu oprogramowania sprzętowego.

*6 W przypadku korzystania z kart ProGrade Digital Cobalt CFexpress.

regulacją w pionie/poziomie.

• Tryb szybkich zdjęć seryjnych z prędkością 20 kl./s, 
umożliwiający wykonanie ponad 1000 zdjęć w jednej serii*6.

• Połączenie czułości ISO 64 i czasu otwarcia migawki 1/32000 
poszerza zakres twórczej ekspresji podczas fotografowania 
jasnymi obiektywami.

• Najwyższy poziom niezawodności sprzętu firmy Nikon, dzięki 
wyjątkowej wytrzymałości, odpowiadającej lustrzance D6, oraz 
doskonałej odporności na kurz i zachlapanie.

• Różnorodne funkcje przesyłania zdjęć obsługiwane przez łącze 
przewodowej sieci LAN w standardzie 1000BASE-T  
i wbudowany moduł bezprzewodowej sieć LAN.

© Jered Gruber © Vincent Munier

@vincent_munier_photographer

VINCENT MUNIER
instagram

„To, co interesujące w modelu Z 9, to fakt, że w jednym 
aparacie połączono wszystkie zalety: szybkość, dobrą wysoką 
czułość ISO oraz wysoką rozdzielczość. Nie ma już 
kompromisów, to jest niesamowite!

Duże udoskonalenia dotyczą też wizjera, który jest wolny od 
efektu przesłonięcia i sprawia, że nic nie oddziela Cię od 
fotografowanego obiektu. Możesz więc swobodnie 
obserwować scenę, tak jak przez lornetkę.

Muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem jakości i dużej 
jasności wizjera. Bardzo szybko się do niego przyzwyczaiłem”!

@matthewjordansmith

MATTHEW JORDAN SMITH
instagram @amyshorephotography

AMY SHORE
instagram

© Matthew Jordan Smith © Amy Shore

@ashleygruber

ASHLEY & JERED GRUBER
instagram @jeredgruberinstagram
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Pełnoklatkowy aparat bezlusterkowy formatu 
FX o wysokiej rozdzielczości pozwala  
w maksymalnym stopniu wykorzystać 

niesamowitą moc i szybkość, aby jeszcze 
silniej wzbogacić Twoją kreatywność

Zawsze byłam pod wrażeniem znakomitej ergonomii sprzętu z serii Z. Podczas fotografowania aparatem Z 7II 
szczególną uwagę zwróciłam właśnie na konstrukcję i wzorowo ukształtowany uchwyt, pozwalający trzymać 
aparat mocno i stabilnie. Każdy przycisk znajduje się tam, gdzie powinien, a aparat świetnie leży w moich 
rękach. Jest bardzo łatwy w użyciu, ponieważ menu pozwala bez trudu znaleźć każdą funkcję. Z mojego 
punktu widzenia, aparat musi być narzędziem pomagającym w wykonywaniu pracy i niepowodującym 
żadnych utrudnień. Aparat Z 7II dokładnie spełnia te oczekiwania rejestrując zdjęcia o takiej ostrości i głębi. 
Mogę też polegać na szybkości i precyzji działania autofokusa, który zawsze idealnie ustawia ostrość. Nikon Z 
7II to aparat, na który mogę liczyć, zarówno realizując moje własne projekty, jak i podczas codziennego 
wykonywania zdjęć na zlecenie.@marieb.photography

MARIE BÄRSCH
instagram

© Marie Bärsch

© Marie Bärsch

•  Opracowana przez firmę Nikon matryca CMOS formatu FX 
wykonana w technologii BSI, o rozdzielczości 45,7 mln 
efektywnych pikseli i czułość ISO 64–25600 (z możliwością 
rozszerzenia do odpowiednika ISO 32–102400).

•  Dwa procesory obrazu EXPEED 6 umożliwiają wykonywanie 
zdjęć seryjnych z prędkością ok. 10 kl./s*1 ze śledzeniem AE/
AF, do ok. 77 zdjęć*2w jednej serii.

•  493-polowy*3 hybrydowy AF umożliwia precyzyjne ustawianie 
ostrości i zapewnia pokrycie 90% kadru.

•  Udoskonalony AF z wykrywaniem oczu i AF z wykrywaniem 
zwierząt z opcją szerokiego pola AF dostępną zarówno dla 
zdjęć, jak i filmów.

•  Nagrywanie pełnoklatkowych filmów w rozdzielczości 4K UHD 
z szybkością 60p.

•  Przesyłanie 12-bitowych danych RAW z wyjścia wideo*4 oraz  
w 10-bitowym formacie HLG/N-Log.

•  System Picture Control z opcją wyostrzania w średnim zakresie 
i 20 dodatkowymi opcjami kreatywnych ustawień Creative 
Picture Control.

•  Dwa gniazda kart pamięci obsługujące karty CFexpress  
(typu B)/XQD i UHS-II SD.

•  Wizjer elektroniczny (EVF) Quad-VGA o rozdzielczości około 
3690 000 punktów.

•  Wbudowany w aparat system redukcji drgań (VR), który 
zapewnia efekt odpowiadający czasowi otwarcia migawki 
krótszemu o około 5,0 stopni*5.

•  Możliwość zasilania przez port USB podczas fotografowania.

•  Współpraca z wielofunkcyjnym uchwytem zasilającym MB-N11 
wyposażonym w elementy sterujące ułatwiające 
fotografowanie w kadrze pionowym.

„Nikon Z 7 II to aparat, na który mogę liczyć, zarówno realizując moje własne 
projekty, jak i podczas codziennego wykonywania zdjęć na zlecenie.”

*1 W trybie szybkich zdjęć seryjnych 
(rozszerzone) z jednopolowym AF.

*2 W przypadku korzystania z 12-bitowego 
nieskompresowanego formatu RAW  
i karty CFexpress Sony CEB-G128.

*3 W formacie FX z jednopolowym AF.
*4 Opcjonalnie za opłatą.
*5 Zgodnie ze standardami stowarzyszenia 

Camera & Imaging Products Association. 
Ta wartość jest osiągana po podłączeniu 
obiektywu NIKKOR Z 24-70mm f/4 S  
i ustawieniu najdłuższej ogniskowej.
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Wszechstronny hybrydowy aparat 
bezlusterkowy, który pozwala 

całkowicie skupić się na fotografowaniu

@loeildanslaboite

FRANCOIS 
LAMOUREUX

instagram

Z mojego doświadczenia wynika, że obiektywy NIKKOR Z nie mają sobie równych. W szczególności uwielbiam 
odwzorowanie, jakie zapewnia obiektyw 35 mm f/1,8 S – ten obiektyw mam zawsze przy sobie. Zapewnia on 
doskonałą ostrość przy każdym ustawieniu przysłony, a także płynnie i cicho ustawia ostrość, umożliwiając 
wykonywanie płynnych i cichych zdjęć, co jest istotne w fotografii ślubnej. W połączeniu z obiektywami  
NIKKOR Z, Z 6II jest niesamowitym aparatem. Po pierwsze, odwzorowanie kolorów w formacie ProRes RAW jest 
naprawdę świetne, a imponujący zakres dynamiki aparatu oznacza, że aparat znakomicie sprawdza się przy 
słabym oświetleniu. Dwa gniazda kart pamięci stanowią też gwarancję bezpieczeństwa, pomagającą 
zmniejszyć stres, jakiego można doświadczyć fotografując podczas ślubu. „Ponadto, wcześniej podczas 
filmowania nie używałem autofokusa, ale skuteczność wykrywania oczu przy nagrywaniu filmów jest tak 
imponująca. Teraz mogę skupić się na parze i kadrowaniu, zamiast troszczyć się o ustawienie ostrości. Ten 
aparat jest teraz kluczowym elementem sprzętu, który noszę w torbie.

„Wcześniej podczas filmowania nie używałem autofokusa, ale skuteczność 
wykrywania oczu przy nagrywaniu filmów jest tak imponująca. Teraz mogę 
skupić się na parze i kadrowaniu.”

•  Opracowana przez firmę Nikon matryca CMOS formatu FX 
wykonana w technologii BSI, o rozdzielczości 24,5 mln 
efektywnych pikseli i czułość ISO 100–51200 (z możliwością 
rozszerzenia do odpowiednika ISO 50–204800).

•  Dwa procesory obrazu EXPEED 6 umożliwiają wykonywanie 
zdjęć seryjnych z prędkością ok. 14 kl./s*1 ze śledzeniem AE/
AF, do ok. 124 zdjęć*2w jednej serii.

•  273-polowy*3 hybrydowy AF umożliwia precyzyjne ustawianie 
ostrości i zapewnia pokrycie 90% kadru.

•  Udoskonalony AF z wykrywaniem oczu i z wykrywaniem 
zwierząt z opcją szerokiego pola AF dostępną zarówno dla 
zdjęć, jak i filmów.

•  Nagrywanie pełnoklatkowych filmów w rozdzielczości 4K UHD 
z szybkością 60p*4.

•  Przesyłanie 12-bitowych danych RAW z wyjścia wideo*5 oraz  
w 10-bitowym formacie HLG/N-Log.

•  Automatyczne generowanie filmów poklatkowych w aparacie 
podczas fotografowania z interwalometrem.

•  Dwa gniazda kart pamięci obsługujące karty CFexpress (typu 
B)/XQD i UHS-II SD.

*1 W trybie szybkich zdjęć seryjnych (rozszerzone) z jednopolowym AF.
*2 W przypadku korzystania z 12-bitowego formatu RAW (L) z kompresją bezstratną i karty 

CFexpress Sony CEB-G128.
*3 W formacie FX z jednopolowym AF. 
*4 Dostępne od lutego 2021 r. po uaktualnieniu oprogramowania sprzętowego.
*5 Opcjonalnie za opłatą.
*6 Zgodnie ze standardami stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association. Ta 

wartość jest osiągana po podłączeniu obiektywu NIKKOR Z 24-70mm f/4 S 
i ustawieniu najdłuższej ogniskowej.

•  Wizjer elektroniczny (EVF) Quad-VGA o rozdzielczości około 
3690 000 punktów.

•  Wbudowany w aparat system redukcji drgań (VR), który 
zapewnia efekt odpowiadający czasowi otwarcia migawki 
krótszemu o około 5,0 stopni*6.

•  Możliwość zasilania przez port USB podczas fotografowania.

•  Współpraca z wielofunkcyjnym uchwytem zasilającym MB-N11 
wyposażonym w elementy sterujące ułatwiające 
fotografowanie w kadrze pionowym.

© Francois Lamoureux

Uwaga: powyższy kadr pochodzi z filmu.

© Francois Lamoureux
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JORDI KOALITIC
@jordi.koaliticinstagram

Z 5 jest klasą sam dla siebie. To niezwykle wszechstronne i kreatywne narzędzie – zapewniające artystyczną 
swobodę każdemu, kto go używa. Lubię fotografować przedmioty codziennego użytku w taki sposób, aby 
wyglądały spektakularnie, a ten aparat sprawia, że jest to łatwiejsze. Po naciśnięciu spustu migawki rejestruje 
wyraziste i piękne obrazy, które idealnie pasują do mojego stylu fotografowania. Ponadto, ze względu na 
wytrzymały i lekki korpus jest to świetny aparat, który można mieć przy sobie będąc w ruchu, co jest dla mnie 
istotne. Szczególne wrażenie wywarły na mnie możliwości aparatu podczas fotografowania w słabym świetle. 
Szeroki zakres czułości ISO oznacza, że nie musisz się martwić stratą światła ani fotografowaniem w ciemnej 
przestrzeni – zdjęcia są nadal tak imponujące i wyraźne. Niezależnie od tego, czy fotografuję obiekty 
statyczne, czy będące w ruchu, zawsze cieszę się widząc uzyskane rezultaty.

„Szczególne wrażenie wywarły na mnie możliwości aparatu podczas 
fotografowania w słabym świetle.”

© Jordi Koalitic

© Jordi Koalitic

Aparat bezlusterkowy formatu FX, który bez 
żadnych kompromisów zapewnia wyjątkowe 

możliwości ekspresji oraz niezawodność 
charakteryzujące system Z.

• Opracowana przez firmę Nikon matryca CMOS formatu FX,  
o rozdzielczości 24,3 mln efektywnych pikseli.

• Procesor przetwarzania obrazu EXPEED 6 obsługuje 
standardowy zakres czułości ISO 100–51200 (z możliwością 
rozszerzenia do odpowiednika ISO 50–102400).

• 273-polowy*1 hybrydowy AF umożliwia precyzyjne ustawianie 
ostrości i zapewnia pokrycie 90% kadru.

• AF z wykrywaniem oka oraz AF z wykrywaniem zwierząt 
automatycznie rozpoznają oczy ludzi i zwierząt domowych 
oraz ustawia na nich ostrość.

• Nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K UHD z szybkością 
30p.

• Jednoczesne nagrywanie filmu poklatkowego podczas 

fotografowania z interwalometrem.

• 20 kreatywnych ustawień Picture Control z możliwością 
dostosowania poziomu efektów.

• Wizjer elektroniczny (EVF) Quad-VGA o rozdzielczości około 
3690 000 punktów.

• Wbudowany w aparat system redukcji drgań (VR), który 
zapewnia efekt odpowiadający czasowi otwarcia migawki 
krótszemu o około 5,0 stopni*2.

• Możliwość zasilania przez port USB podczas fotografowania.

• Dwa gniazda kart SD.

*1  W formacie FX z jednopolowym AF.
*2  Zgodnie ze standardami stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association. Ta 

wartość jest osiągana po podłączeniu obiektywu NIKKOR Z 24-70mm f/4 S i ustawieniu 
najdłuższej ogniskowej.
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Aparat bezlusterkowy, łączący 
znakomite parametry i klasyczny 

wygląd, zapewniający radość 
fotografowania i przyjemność noszenia

•  Wygląd zewnętrzny inspirowany kultową lustrzanką 
Nikon FM2.

•  Nikonowska matryca CMOS formatu DX ma 
rozdzielczość 20,9 mln efektywnych pikseli oraz 
wbudowany AF z detekcją fazy w płaszczyźnie 
ogniskowej.

•  Procesor przetwarzania obrazu EXPEED 6 
obsługuje standardowy zakres czułości  
ISO 100-51200 (do ISO 25600 w trybie filmowania).

•  209-polowy*1 hybrydowy AF zapewnia szerokie 
pokrycie kadru – ok. 87% w poziomie i 85%  
w pionie.

•  Udoskonalony AF z wykrywaniem oczu i AF  
z wykrywaniem zwierząt z opcją szerokiego pola 
AF dostępną zarówno dla zdjęć, jak i filmów.

•  Ruchomy monitor dotykowy, który poszerza zakres 
stylów fotografowania pod różnymi kątami.

•  System Picture Control z opcją wyostrzania  
w średnim zakresie i 20 dodatkowymi opcjami 
kreatywnych ustawień Creative Picture Control.

•  Funkcja rejestrowania pełnoklatkowych filmów 4K 
UHD (3840 x 2160)/30p pozwala na nagrywanie 

materiałów z wyraźnym, ostrym obrazem.

•  Wizjer elektroniczny (EVF) o rozdzielczości około  
2360 000 punktów.

•  Tryb szybkich zdjęć seryjnych z prędkością do ok. 11 kl./s*2

•  Możliwość zasilania przez port USB podczas 
fotografowania.

*1  W formacie DX  
z jednopolowym AF.

*2  W przypadku 
korzystania  
z mechanicznej 
migawki, w trybie 
szybkich zdjęć 
seryjnych (rozszerzone) 
i zapisie w formatach 
NEF (12-bitowym 
RAW) + JPEG.

CONSTANTIN
SCHILLER

@constantin.schillerinstagram

© Constantin Schiller

© Constantin Schiller

Szukałem aparatu, który nie tylko dobrze wygląda, ale jest także kompaktowy, lekki i uniwersalny – a 
Z fc zapewnia mi wszystko, czego szukałem. Ten aparat, bardziej kompaktowy niż jego starsi bracia, 
wygląda stylowo, jest wyposażony w najnowsze technologie oraz umożliwia łatwe przełączanie między 
trybami zdjęć i wideo. Chociaż jego piękny korpus nawiązuje do przeszłości, w środku czekają na mnie 
najnowsze osiągnięcia techniczne, dzięki którym uchwycę idealny moment. Wraz z wprowadzeniem 
modelu Nikon Z fc mam wreszcie stylowy aparat, który mogę zabrać ze sobą wszędzie i pochwalić się 
nim.

„Aparatem Z fc mogę uchwycić najpiękniejsze chwile nie tylko jako zdjęcia, ale 
także jako wysokiej jakości filmy, wystarczy ruch jednego przełącznika!”
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Pierwszy bezlusterkowiec Nikon formatu DX 
wyróżnia się wyjątkową charakterystyką 

obrazowania, zapewnia szeroki wybór 
środków ekspresji, a jednocześnie ma  

mały, lekki ale wytrzymały korpus. ALEX STEAD
@alex_steadinstagram

Miałem niesamowitą okazję wypróbować Z 50 podczas podróży po Włoszech. Gdy pierwszy raz 
go rozpakowałem, byłem pod wrażeniem jego lekkości oraz małych rozmiarów. Nie mógłbym 
wymyślić lepszego połączenia cech aparatu, który mam zabrać na wyprawę. Z 50 zachował 
ergonomię, którą tak lubię w aparatach firmy Nikon. Czułem, że doskonale pasuje do typu zdjęć, 
jakie chciałem zrobić we Włoszech. Dwa obiektywy z zestawu pokrywały potrzebny mi zakres 
ogniskowych, pozwalając na wykonywanie zarówno zdjęć szerokokątnych, jak i zbliżeń detali. 
Byłem pod wrażeniem nie tylko jakości zdjęć, ale także filmów rejestrowanych w 4K. Z 50 jest 
zdecydowanie godny uwagi zarówno początkującego fotografa, jak i osób chcących przejść na 
sprzęt bezlusterkowy.

„Z 50 jest zdecydowanie godny uwagi początkującego fotografa.”

© Alex Stead

© Alex Stead

• Nikonowska matryca CMOS formatu DX ma rozdzielczość 
20,9 mln efektywnych pikseli oraz wbudowany AF z detekcją 
fazy w płaszczyźnie ogniskowej.

• Procesor przetwarzania obrazu EXPEED 6 obsługuje 
standardowy zakres czułości ISO 100–51200 (do ISO 25600  
w trybie filmowania).

• 209-polowy*1 hybrydowy AF zapewnia szerokie pokrycie kadru 
– ok. 87% w poziomie i 85% w pionie.

• AF z wykrywaniem oczu*2 automatycznie rozpoznaje ludzkie 
oczy i ustawia na nich ostrość.

• Monitor odchylany o 180 ° sprawia, że wykonywanie 
autoportretów jest łatwe i przyjemne.

• System Picture Control z opcją wyostrzania w średnim zakresie 
i 20 dodatkowymi opcjami kreatywnych ustawień Creative 
Picture Control.

• Funkcja rejestrowania pełnoklatkowych filmów 4K UHD  

*1 W formacie DX z jednopolowym AF.
*2 Gdy włączony jest automatyczny wybór pola AF używany podczas fotografowania.
*3 W przypadku korzystania z mechanicznej migawki, w trybie szybkich zdjęć seryjnych 

(rozszerzone) i zapisie w formatach NEF (12-bitowym RAW) + JPEG.

(3840 x 2160)/30p pozwala na nagrywanie materiałów  
z wyraźnym, ostrym obrazem.

• Wizjer elektroniczny (EVF) o rozdzielczości około  
2360 000 punktów.

• Tryb szybkich zdjęć seryjnych z prędkością do ok. 11 kl./s*3.

• Manualnie podnoszona, wbudowana lampa błyskowa  
o liczbie przewodniej około 7 m.
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Zestaw                     Essential Movie Zestaw                  Vlogger

Więcej wolności w twórczości
Zestaw Nikon Z 6II Essential Movie 
zawiera najważniejsze elementy, 
dzięki którym osiągniesz nową 
jakość filmowania, niezależnie od 
tego, czy jesteś zawodowcem, czy 
dopiero zaczynasz. Stanowi on 
solidną i uniwersalną podstawę, 
dzięki której zrealizujesz wszystkie 
swoje zamysły.

*1 NINJA, ATOMOS są 
zastrzeżonymi znakami 
towarowymi firmy ATOMOS.

*2 Adaptery są dostępne osobno  
w sklepach.

• Dzięki nadpróbkowaniu do jakości 6K z odczytem 
pełnych pikseli, aparat Nikon Z 6 II umożliwia 
nagrywanie wyjątkowych materiałów w jakości 4K. 
Możesz nagrywać filmy o niezwykle wysokiej jakości 
niezależnie od liczby klatek na sekundę, a wbudowana 
w aparat funkcja pięcioosiowej optycznej redukcji 
drgań (VR) współpracuje z elektroniczną redukcją 
drgań zapewniając niesamowitą stabilność obrazu. 
Ponadto, obsługa otwartego protokołu Atomos 
umożliwia bezproblemową integrację dołączonego 
monitora/rejestratora Atomos Ninja V.*1

• Zamocowanie adaptera do mocowania FTZ na 
aparacie pozwala na swobodne korzystanie  
z obiektywów NIKKOR z mocowaniem F. Nie następuje 
żadna utrata jakości. Dodatkowo obiektywy bez 
redukcji drgań (VR) zyskują zupełnie nową ostrość 
dzięki mechanizmowi redukcji drgań w aparacie.

• System Z umożliwia korzystanie z szerokiego wyboru 
obiektywów filmowych. Od ulubionego obiektywu 
stałoogniskowego po polecany obiektyw o zmiennej 
ogniskowej. Wystarczy zamontować odpowiedni 
adapter do mocowania.*2

• Skorzystaj z możliwości elastycznego monitorowania  
i rejestrowania w gotowych do edycji formatach ProRes 
i DNxHR. Nagrywaj 10-bitowe filmy 4K w formacie 
N-log. Możesz też jednocześnie zapisywać 
nieskompresowane 8-bitowe filmy 4K/UHD na karcie 
pamięci i w dołączonym rejestratorze Atomos Ninja V. 
Gdy przesyłasz 12-bitowe dane RAW bezpośrednio  
z wyjścia wideo aparatu do rejestratora Atomos, 
strumień wideo jest zapisywany w formacie ProRes 
RAW. Dzięki temu uzyskujesz maksymalną swobodę 
gradacji kolorystycznej.

• Klatka operatorska SmallRig oraz górny uchwyt mają 
otwory montażowe o dwóch średnicach, a także otwory 
do mocowania przedłużeń uchwytu zgodnych ze 
standardem Arri. Klatka operatorska jest wyposażona 
w system szybkozłączki kompatybilny z akcesoriami 
firmy Manfrotto, pozwalający na zmienianie statywów 
w zaledwie kilka sekund.

• Ramię Magic Arm z dwoma przegubami kulowymi 
pozwala na przymocowanie monitora/rejestratora 
Atomos Ninja V do klatki operatorskiej i ustawienie go 
pod kątem zapewniającym pełną stabilność 
monitorowania kadru. Centralna nakrętka motylkowa 
blokuje i zwalnia całe ramię.

• 2 akumulatory 5600 mAh i szybka ładowarka 
pozwalają na ciągłe korzystanie z monitora/rejestratora 
Atomos. Dodatkowy akumulator EN-EL15c gwarantuje, 
że aparat Nikon Z 6 II jest zawsze gotowy do 
rejestrowania kolejnych ujęć. W skład zestawu wchodzi 
zasilacz, a także kieszeń na dysk twardy.

Nagrywaj wideoblogi jak 
profesjonalista
Zestaw Z 50 Vlogger zawiera 
wszystkie narzędzia potrzebne do 
tworzenia filmów ze świetnym 
obrazem i wspaniałym dźwiękiem. 
Niezależnie od tego, czy chcesz 
podwyższyć jakość swoich 
wideoblogów, czy dopiero 
zaczynasz, ten zestaw pomoże Ci 
lepiej opowiadać  
historie.

• Aparat Nikon Z 50 pozwala łatwo nagrywać 
wideoblogi o profesjonalnym wyglądzie. Połączenie 
dużej matrycy aparatu, mocowania Z o dużej średnicy  
i obiektywu 16–50 mm pozwala zapewnić Twoim 
wideoblogom niesamowite kolory, ostrość i głębię.

• Możesz nagrywać materiały w rozdzielczości 4K/UHD 
z szybkością 30p, a także rejestrować sekwencje 
poklatkowe w rozdzielczości Full HD. Hybrydowy AF 
(autofokus) jest szybki, precyzyjny i płynny — a także 
działa bardzo cicho, co jest idealne, gdy nie chcesz 
rozpraszać filmowanej osoby.

• Lekki korpus aparatu Z 50 jest bardzo poręczny, a jego 
górna i przednia część są wykonane z wytrzymałego 
stopu magnezu. Obiektyw NIKKOR Z DX 16-50mm 
f/3.5-6.3 VR pozwala na wykonywanie ujęć 
szerokokątnych oraz portretów, a po schowaniu jest 
bardzo krótki.

• Aparat Z 50 ma odwracany i odchylany duży monitor  
o wysokiej rozdzielczości, pozwalający na idealne 
wykadrowanie Twojej postaci podczas filmowania. 
Dotykowe elementy sterujące, które przypominają 
interfejs smartfona, ułatwiają filmowanie, a kreatywne 
efekty wbudowane w aparat pozwalają nadać 
nagraniom niepowtarzalny charakter.

• Nagrany klip 4K/UHD można przyciąć w aparacie,  
a następnie poprzez szybkie połączenia Wi-Fi oraz 
Bluetooth przesłać do smartfona i opublikować post. 
Wszystko to zrobisz w mgnieniu oka. Aplikacja 
SnapBridge firmy Nikon ułatwia przesyłanie filmów.

• Mini statyw Manfrotto znajdujący się w zestawie można 
przymocować do aparatu Z 50 z monitorem 
odchylonym do położenia ułatwiającego nagrywanie 
wideoblogów/wykonywania autoportretów. Dostępna 
jest też „zimna stopka” do mocowania mikrofonu lub 
lamp.

• Aby nagrywać wideoblogi z dźwiękiem  
o profesjonalnym brzmieniu, po prostu podłącz do 
aparatu Nikon Z 50 kompaktowy mikrofon Rode, który 
jest dołączony do zestawu. Jest to mikrofon kierunkowy 
rejestrujący dźwięk o wysokiej jakości z niewielkim lub 
zerowym poziomem szumów otoczenia. Ponadto,  
w skład zestawu wchodzi luksusowa, futrzana osłona 
przeciwwietrzna, uchwyt antywstrząsowy Rycote Lyre 
oraz kabel TRS z wtykami 3,5 mm.

• Przenośny mini statyw Manfrotto można łatwo 
regulować jedną ręką. Przycisk na przegubie kulowym 
umożliwia łatwe ustawianie aparatu, natomiast nogi 
statywu można złożyć tworząc uchwyt do filmowania  
w ruchu. Eleganckie włoskie wzornictwo gwarantuje, że 
zestaw wygląda tak dobrze, jak Twoje wideoblogi.

© Jarno Schurgers 
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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

*Współpracuje z obiektywem 
NIKKOR Z 70–200 mm f/2,8 VR S

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

Opracowane specjalnie do systemu Nikon Z i wyposażone w nowy bagnet obiektywu o dużej średnicy

Obiektywy NIKKOR Z korzystają z bagnetu Nikon Z, posiadającego zupełnie nową specyfikację, m.in. dużą średnicę wewnętrzną 

wynoszącą 55 mm i małą odległość matrycy od płaszczyzny mocowania bagnetowego, wynoszącą 16 mm. Daje ona znacznie 

większą elastyczność podczas projektowania obiektywów, co umożliwia osiąganie nowych, lepszych parametrów.

Poza poszerzeniem zakresu ekspresji obrazu, obiektywy NIKKOR Z stanowią źródło niezwykłego potencjału i możliwości, łącząc 

tradycyjne technologie optyczne dziedziczone wraz z marką NIKKOR z dynamiką stale rozwijających się technologii firmy Nikon.

OBIEKTYWY NIKKOR Z

Powłoka ARNEO znakomicie ograniczająca refleksy i flarę
Powłoka przeciwodblaskowa ARNEO zapewnia bardzo niski współczynnik odbić dla światła 
padającego pionowo na powierzchnię soczewki. Zastosowanie jej razem z powłoką 
nanokrystaliczną pozwala na dokładne uchwycenie kontrastowego i ostrego obrazu  
z minimalnym efektem poświaty i flary, nawet wtedy, gdy źródło światła znajduje się kadrze.

Wielosilnikowy AF podwyższający jakość obrazowania
Dzięki połączeniu wielu silników AF zapewniających moc przy dużej szybkości i wysokiej 
dokładności, położenie grup soczewek odpowiedzialnych za ustawienie ostrości jest 
precyzyjnie kontrolowane, co gwarantuje niezwykle dokładną i szybką pracę układu AF. 
Ponadto, dzięki skutecznemu ograniczeniu aberracji, zapewniane jest doskonałe 
obrazowanie w całym zakresie odległości, w tym przy niewielkich odległościach.

Specyficznie szlifowana soczewka asferyczna o dużej średnicy 
zapewniająca skuteczną korekcję aberracji
W celu skutecznego kompensowania rozmaitych aberracji obiektywu zastosowano soczewkę 
o precyzyjnie jednorodnej powierzchni, wykonaną ze szkła o wysokim współczynniku 
załamania, które wcześniej uznawano za sprawiające trudności podczas wytwarzania 
odlewanych soczewek asferycznych.

Soczewka ze szkła SR (Short-wavelength Refractive) redukującego  
aberrację chromatyczną
Opracowana przez firmę Nikon soczewka ze szkła SR (Short-wavelength Refractive)  
o wysokim współczynniku załamania dla widma o małej długości fali powoduje silne 
załamanie fal o długościach krótszych od odpowiadających barwie niebieskiej. Dzięki 
korygowaniu światła o małych długościach fali można skuteczniej skupiać światło o różnych 
długościach fali i w rezultacie uzyskać bardzo precyzyjną kompensację aberracji 
chromatycznej.

Flagowe modele z serii S: 
zwieńczenie dążenia marki 
NIKKOR do uzyskania zupełnie 
nowego poziomu jakości 
optycznej

Obiektywy te dają możliwość 
uchwycenia obiektów  
w niespotykany dotąd sposób,  
na przykład poprzez 
odwzorowanie ich z wyjątkowo 
małą głębią ostrości.

Uniwersalne obiektywy 
zapewniające zupełnie nowy 
wymiar jakości optyki 

Obiektywy te gwarantują wyższą 
jakość rejestrowanego obrazu, 
ponieważ zapewniają znakomitą 
wierność odwzorowania i dużą 
rozdzielczość nawet na obrzeżach 
kadru, a także pozwalają, 
niezależnie od obiektu, na pełne 
wykorzystanie możliwości 
obiektywu przy maksymalnym 
otworze przysłony.

Dobrze wyważone, wysokiej 
jakości obiektywy

Obiektywy te zapewniają 
optymalną równowagę między 
zaawansowanymi funkcjami, 
kompaktowymi rozmiarami oraz 
ceną, a jednocześnie są zgodne  
z podstawową koncepcją serii S.

Telekonwertery o doskonałych 
parametrach optycznych

Telekonwertery te zwiększają 
ogniskową zamocowanego 
obiektywu odpowiednio 1,4×  
i 2,0×, poszerzając możliwości 
fotografowania z teleobiektywem/
superteleobiektywem

Mapa kategorii obiektywów NIKKOR Z

Bez powłoki ARNEO

Powłoka ARNEO

Światło padające

Światło odbite

Konwencjonalna 
powłoka 
wielowarstwowa
Soczewka

Światło padające

Światło odbite

Powłoka ARNEO

Soczewka

Parametry optyczne dla nowej generacji: obiektywy NIKKOR Z z serii S
Z myślą o obiektywach NIKKOR Z z serii S ustanowiono wyższy poziom standardów 
projektowania oraz jeszcze bardziej rygorystyczne zasady kontroli jakości. Oznaczenie 
„seria S” jest zarezerwowane tylko dla obiektywów, które są zgodne z podwyższonymi 
wymaganiami dotyczącymi między innymi krzywych MTF, efektu bokeh, czy jakości obrazu 
podczas nagrywania filmów.
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NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

• Dzięki precyzyjnej korekcji aberracji optycznych, ten obiektyw 
wyjątkową zdolność rozdzielczą osiąga przy maksymalnym 
otworze względnym.

• Uzyskano optymalną ciągłość efektu rozmycia tła, delikatnie 
narastającego w miarę oddalania się od płaszczyzny ostrości.

• Precyzyjna, szlifowana soczewka asferyczna o dużej średnicy 
skutecznie kompensuje rozmaite aberracje obiektywu.

• Powłoka nanokrystaliczna i powłoka ARNEO umożliwiają 
uchwycenie kontrastowego obrazu z minimalnym efektem 
poświaty i flary.

• Obiektyw gwarantuje wygodę fotografowania, ponieważ jest 
wyposażony w precyzyjny pierścień ustawiania ostrości oraz 
pierścień sterujący.

• Wyświetlacz na tubusie obiektywu oraz przycisk Fn obiektywu.

• Powłoka fluorowa zapewniająca doskonałą ochronę przed 
zabrudzeniami.

Flagowy obiektyw z serii S, z ręcznym ustawianiem ostrości i maksymalnym otworem względnym f/0,95,  
w pełni wykorzystujący potencjał bagnetu Z

camera Z 7   © Christian Ammann   

NIKKOR Z 20mm f/1.8 S

• Ultraszeroki kąt widzenia pozwalający na wykonywanie 
ekspresyjnych zdjęć o wysokiej rozdzielczości.

• Małe źródła światła są odwzorowane jako punkty, nawet na 
obrzeżach kadru.

• Wielosilnikowy AF umożliwia lepszą korekcją aberracji, przez co 
zapewnia doskonałą jakość obrazowania.

• Powłoka nanokrystaliczna skutecznie ogranicza refleksy i flarę, co 
pozwala uzyskać doskonałe technicznie zdjęcia.

• Łatwy w użyciu pierścień sterujący pozwala na wygodne 
fotografowanie  
i filmowanie.

• Doskonałą jakość rejestrowania filmów uzyskano dzięki 
skrupulatnemu uwzględnieniu najdrobniejszych szczegółów.

Jasny, ultraszerokokątny obiektyw, który dzięki wysokiej zdolności rozdzielczej w całym zakresie odległości zapewnia 
doskonałą jakość odwzorowania

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

• Możliwość stosowania krótszych czasów otwarcia migawki,  
a tym samym zminimalizowania rozmycia obrazu 
spowodowanego ruchem obiektu, nawet podczas 
fotografowania ciemnych scenerii lub w pomieszczeniach.

• Wielosilnikowy AF zapewnia doskonałe obrazowanie w całym 
zakresie odległości.

• Powłoka nanokrystaliczna skutecznie ogranicza refleksy i flarę, 
co pozwala uzyskać doskonałe technicznie zdjęcia.

• Małe źródła światła są odwzorowane jako punkty, nawet na 
obrzeżach kadru.

• Łatwy w użyciu pierścień sterujący umożliwia wygodne 
fotografowanie  
i filmowanie.

• Imponującą jakość rejestrowania filmów osiągnięto dzięki 
bezgłośnemu autofokusowi i doskonałemu kontrastowi w całym 
kadrze.

Jasny szerokokątny obiektyw stałoogniskowy, zapewniający wysoką rozdzielczość odwzorowania detali w całym 
kadrze i w całym zakresie odległości

camera Z 7   © Ong Ying Sin

NIKKOR Z 28mm f/2.8

• Doskonałe parametry optyczne oraz najmniejsza długość* i najmniejsza 
masa* wśród stałoogniskowych obiektywów NIKKOR Z.

• Duży maksymalny otwór względny f/2,8 pozwala zmniejszyć skutki drgań 
aparatu, nawet podczas fotografowania 
z ręki.

• Mała minimalna odległość zdjęciowa 
wynosząca 0,19 m pozwala 
użytkownikom śmielej zbliżyć się do 
obiektu.

• Wielosilnikowy AF z dwoma silnikami 
krokowymi gwarantuje ciche, szybkie  
i dokładne ustawianie ostrości.

• Znakomitą jakość rejestrowania filmów 
osiągnięto dzięki bezgłośnemu 
autofokusowi i doskonałemu kontrastowi 
w całym kadrze. 

Kompaktowy i lekki, szerokokątny obiektyw stałoogniskowy, idealny do 
codziennego fotografowania.

camera Z 5   © Dondre Green

NIKKOR Z 28 mm f/2,8 (SE)

• Specjalna wersja obiektywu o klasycznym wyglądzie dopasowanym do 
aparatu Z fc. Idealna dla każdego, kto szuka poręcznego, jasnego 
obiektywu stałoogniskowego, aby na co dzień wykonywać zdjęcia  
o wysokiej jakości.

• Wyjątkowo lekki i kompaktowy obiektyw 
o funkcjach i specyfikacjach 
odpowiadających obiektywowi  
NIKKOR Z 28mm f/2.8.

camera Z fc   © Yansu Kim

Szerokokątny obiektyw stałoogniskowy o kultowym wyglądzie, który 
motywuje fotografów do wykonywania zdjęć

* Wśród obiektywów stałoogniskowych NIKKOR Z do aparatów 
bezlusterkowych z wymienną optyką, dostępnych w listopadzie 
2021 r.
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NIKKOR Z 40 mm f/2

• Lekki i kompaktowy obiektyw o wyjątkowej jakości 
odwzorowania.

• Idealnie nadaje się dla tych, którzy chcą uzyskać wysoką jakość 
zdjęć codziennych oraz portretów.

• Duży maksymalny otwór względny f/2 pozwala uzyskać wyraźne 
i miękkie rozmycie tła.

• Mała minimalna odległość zdjęciowa wynosząca 0,29 m 
zapewnia użytkownikom większą swobodę zbliżania się do 
obiektu.

• Nowo opracowany silnik krokowy (STM) o małej średnicy i dużym 
momencie obrotowym zapewniający doskonałą pracę AF.

• Znakomitą jakość rejestrowania filmów osiągnięto dzięki 
bezgłośnemu autofokusowi i doskonałemu kontrastowi w całym 
kadrze.

Lekki i kompaktowy, jasny standardowy obiektyw stałoogniskowy, umożliwiający wykonywanie zdjęć z efektownym 
rozmyciem tła

camera Z 5   © Laura Pritchett

NIKKOR Z 35 mm f/1.8 S

• Wysoka zdolność rozdzielcza, doskonałe odwzorowanie 
punktowych źródeł światła, miękki i naturalny efekt bokeh oraz 
zredukowana podłużna aberracja chromatyczna.

• Powłoka nanokrystaliczna pozwala uzyskać ostre i wyraźne 
odwzorowane nawet podczas fotografowania pod światło.

• Wielosilnikowy AF przyczynia się do poprawy jakości optycznej.

• Silnik krokowy (STM), który umożliwia cichą i dokładną pracę 
AF.

• Imponującą jakość rejestrowania filmów osiągnięto dzięki 
bezgłośnemu autofokusowi i doskonałemu kontrastowi w całym 
kadrze.

• Ze względu na łatwość obsługi, pierścień sterujący umożliwia 
wygodne fotografowanie i filmowanie.

Jasny, szerokokątny obiektyw znajdujący zastosowanie w wielu sytuacjach, zapewniający doskonałe obrazowanie, 
lepsze niż w innych obiektywach 35 mm f/1,8

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

• Duży maksymalny otwór względny f/1,2 zapewnia niesamowitą 
ekspresję obrazu o znakomitej rozdzielczości i płynnym, pięknym 
rozmyciu tła.

• Dzięki idealnej konstrukcji optycznej można uchwycić kontrastowy 
i ostry obraz o wysokiej rozdzielczości  
z minimalną aberracją.

• Piękne stopniowanie efektu bokeh, narastającego w miarę 
oddalania się od płaszczyzny ostrości, skutecznie uwydatnia 
główny obiekt na zdjęciu.

• Powłoka nanokrystaliczna i powłoka ARNEO gwarantują 
kontrastowy, ostry obraz nawet podczas fotografowania pod 
światło.

• Wielosilnikowy AF z silnikami krokowymi umożliwia szybkie  
i dokładne ustawianie ostrości nawet przy otworze względnym 
f/1,2.

• Wspaniałe możliwości nagrywania filmów uzyskano dzięki 
imponującej jakości obrazu oraz ergonomicznej obsłudze 
obiektywu.

Jasny, standardowy obiektyw stałoogniskowy f/1,2 z AF, który zapewnia najwyższą jakość układu optycznego  
w serii S, zarówno w przypadku zdjęć, jak i filmów

camera Z 7   © Kyoko Munakata

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

• Wysoka zdolność rozdzielcza, miękki i piękny efekt bokeh, 
znacznie zredukowana podłużna aberracja chromatyczna oraz 
doskonała reprodukcja obrazu.

• Powłoka nanokrystaliczna pozwala uzyskać ostre i wyraźne 
odwzorowane nawet podczas fotografowania pod światło.

• Mocny silnik krokowy (STM), który umożliwia cichą pracę AF 
przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości optycznej.

• Wspaniałe możliwości nagrywania filmów uzyskano dzięki 
imponującej jakości obrazu oraz ergonomicznej obsłudze 
obiektywu.

• Pierścień sterujący umożliwia wygodne fotografowanie  
i filmowanie, przyczyniając się do uproszczenia obsługi.

Jasny, stałoogniskowy obiektyw standardowy o doskonałej jakości optyki, który na nowo definiuje to,  
co może oferować obiektyw 50 mm f/1,8

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

• Naturalne rozmycie tła pozwala silniej uwydatnić obiekt.

• Piękny efekt bokeh z czystymi i głębokimi kolorami uzyskiwany 
jest nawet przy maksymalnym otworze względnym.

• Wielosilnikowy AF gwarantuje wyjątkowo szybkie precyzyjnie 
ogniskowanie w całym zakresie odległości.

• Powłoka nanokrystaliczna pozwala uzyskać ostre i wyraźne 
odwzorowane nawet podczas fotografowania pod światło.

• Łatwy w użyciu pierścień sterujący umożliwia wygodne 
fotografowanie i filmowanie.

Jasny krótki teleobiektyw o stałej ogniskowej, idealny do portretów uwydatniających fotografowane osoby,  
o naturalnym efekcie bokeh i wysokiej rozdzielczość w płaszczyźnie obrazu.

camera Z 7   © Chloé Lapeyssonnie

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S

• Niezwykle krótki i lekki korpus zapewnia wyjątkową poręczność.

• Doskonała jakość obrazowania dzięki wysokiej rozdzielczości, 
nawet przy maksymalnym otworze względnym.

• Mała głębia ostrości, uzyskana dzięki maksymalnemu otworowi 
względnemu f/2,8, zapewnia efektowne rozmycie tła.

• Doskonała reprodukcja obrazu dzięki trzem soczewkom 
asferycznym.

• Doskonała jakość zdjęć wykonywanych pod światło dzięki 
powłoce nanokrystalicznej i powłoce ARNEO.

• Możliwość stosowania dwóch typów filtrów: standardowych 
nakręcanych oraz filtrów żelowych w tylnym gnieździe.

• Obiektyw zapewnia piękną ekspresję obrazu także podczas 
filmowania.

• Powłoka fluorowa zapewnia skuteczną ochronę przed 
zabrudzeniami.

Kompaktowy i lekki, ultraszerokokątny obiektyw zmiennoogniskowy f/2,8, zapewniający zupełnie nowy wybór 
środków ekspresji

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

• Układ optyczny o doskonałych parametrach został zamknięty 
w lekkiej, kompaktowej obudowie.

• Wielosilnikowy AF gwarantuje wyjątkowo szybkie i precyzyjne 
ogniskowanie w całym zakresie odległości.

• Wyraźny efekt bokeh, uzyskany dzięki maksymalnemu otworowi 
względnemu f/2,8, a także naturalna charakterystyka rozmycia 
tła z minimalnymi przebarwieniami.

• Wspaniałe możliwości nagrywania filmów uzyskano dzięki 
imponującej jakości obrazu oraz ergonomicznej obsłudze 
obiektywu.

• Powłoka nanokrystaliczna i powłoka ARNEO gwarantują ostry  
i kontrastowy obraz nawet podczas fotografowania pod 
światło.

• Obiektyw jest wyposażony w oddzielny pierścień ustawania 
ostrości, który jest niezależny od pierścienia sterującego.

• Powłoka fluorowa zapewnia skuteczną ochronę przed 
zabrudzeniami.

Idealnie uniwersalny jasny standardowy obiektyw zmiennoogniskowy zapewniający doskonałą jakość obrazowania, 
niezależnie od scenerii

camera Z 7   © Ami Vitale

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S

• Doskonałe parametry optyczne dzięki soczewce ze szkła 
SR, soczewce fluorytowej, sześciu soczewkom ze szkła ED 
i dwóm soczewkom asferycznym.

• Powłoka nanokrystaliczna i powłoka ARNEO gwarantują  
ostry i kontrastowy obraz nawet w trudnych warunkach  
oświetleniowych.

• System redukcji drgań (VR) zapewnia efekt 
odpowiadający czasowi otwarcia migawki krótszemu  
o 5,5 stopnia*.

• Wielosilnikowy AF gwarantuje wyjątkowo szybkie  
i precyzyjne ogniskowanie w całym zakresie odległości.

• Mała minimalna odległość 
zdjęciowa wynosząca 0,5 m przy 

Jasny teleobiektyw zmiennoogniskowy, który dzięki wyjątkowej jakości odwzorowania zapewnia doskonałą ekspresję 
obrazu

ustawieniu szerokokątnym.

• Wspaniałe możliwości nagrywania filmów uzyskano 
dzięki imponującej jakości obrazu oraz ergonomicznej 
obsłudze obiektywu.

• Powłoka fluorowa zapewnia skuteczną ochronę przed 
zabrudzeniami.

• Współpracuje z telekonwertreami TELEKONWERTER Z 
TC-1.4x i TELEKONWERTER Z TC-2.0x. Więcej informacji 
zamieszczono na stronie 47.

* Ta wartość jest osiągana po podłączeniu obiektywu do aparatu wyposażonego w matrycę 
formatu FX i ustawieniu najdłuższej ogniskowej.

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

NIKKOR Z MC 50mm f/2.8

• Odpowiedni do różnych scen, od zbliżeń po codzienne ujęcia.

• Minimalna odległość zdjęciowa 0,16 m oraz maksymalna 
skala odwzorowania 1:1.

• Doskonałe parametry optyczne systemu Z zapewniają ostre 
odwzorowanie na całej powierzchni kadru.

• Dzięki większej swobodzie projektowania skutecznie 
ograniczono refleksy i flarę.

• Wyposażony w funkcję limitera zakresu ustawiania ostrości, 
skracającą czas ustawiania ostrości podczas wykonywania 
zbliżeń.

• Powłoka fluorowa gwarantuje skuteczną ochronę przed 
zabrudzeniami.

Kompaktowy i lekki, standardowy makroobiektyw, który zapewnia ekspresję obrazu podczas fotografowania 
różnych scen, od zbliżeń po codzienne ujęcia

camera Z 6II   

NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

• Równowaga między doskonałą rozdzielczością przy małych  
i dużych odległościach zdjęciowych a pięknym rozmyciem tła.

• Nie tylko do makrofotografii, możliwość fotografowania 
różnorodnych scen.

• Powłoki nanokrystaliczna oraz ARNEO, opracowane przez 
firmę Nikon, skutecznie ograniczają refleksy i flarę.

• Niezwykle szybka i dokładna praca AF dzięki nowo 
opracowanemu silnikowi krokowemu (STM) i wielosilnikowemu 
AF.

• Wyposażony w wysoce skuteczną funkcję optycznej redukcji 
drgań (VR), pozwalającą stosować czasy otwarcia migawki 
dłuższe nawet o 4,5 stopnia*.

• Znakomite uszczelnienia przeciw kurzowi i zachlapaniu oraz 
powłoka fluorowa zapewniające jeszcze większą 
niezawodność.

• Minimalna odległość zdjęciowa 0,29 m oraz maksymalna 
skala odwzorowania 1:1.

Niezrównany średni teleobiektyw makro zapewniający ostre odwzorowanie najdrobniejszych szczegółów na tle 
pięknie rozmytego tła

* Ta wartość jest osiągana po podłączeniu obiektywu do aparatu formatu FX.
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• Lekki i kompaktowy korpus dzięki mechanizmowi chowania 
obiektywu.

• Doskonałe parametry optyczne zapewniane przez 4 soczewki 
ze szkła ED i 4 soczewki asferyczne.

• Pierwszy na świecie* ultraszerokokątny obiektyw 
zmiennoogniskowy o minimalnej ogniskowej 14 mm, który jest 
wyposażony w gwint filtrów, pozwala na wykonywanie zdjęć  
z jeszcze większą dozą kreatywności, przy wykorzystaniu filtrów.

• Wspaniałe możliwości nagrywania filmów uzyskano dzięki 
imponującej jakości obrazu oraz ergonomicznej obsłudze 
obiektywu.

• Pierścień sterujący umożliwia wygodne fotografowanie  
i filmowanie, co znacznie ułatwia obsługę.

• Powłoka fluorowa gwarantuje skuteczną ochronę przed 
zabrudzeniami.

camera Z 7   © Tamara Lackey

NIKKOR Z 14-30mm f/4 S
Ultraszerokokątny obiektyw zmiennoogniskowy z możliwością zamontowania przednich filtrów, oferuje poręczność, 
wysoką jakość zdjęć i jeszcze większe możliwości podczas fotografowania i filmowania

camera Z 7   © Jimmy McIntyre

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

• Świetna jakość optyki uzyskana dzięki jednej asferycznej 
soczewce ED, jednej soczewce ED i trzem soczewkom 
asferycznym.

• Lekki korpus wykorzystuje mechanizm chowania obiektywu, 
zapewniający dużą mobilność i niezawodne działanie.

• Wspaniałe możliwości nagrywania filmów uzyskano dzięki 
imponującej jakości obrazu oraz ergonomicznej obsłudze 
obiektywu.

• Powłoka nanokrystaliczna pozwala uzyskać ostre i wyraźne 
odwzorowane nawet podczas fotografowania pod światło.

• Ze względu na łatwość obsługi, pierścień sterujący umożliwia 
wygodne fotografowanie i filmowanie.

• Powłoka fluorowa gwarantuje skuteczną ochronę przed 
zabrudzeniami.

Poręczny, standardowy obiektyw zmiennoogniskowy wyposażony w doskonale skorygowany układ optyczny  
w najbardziej potrzebnym zakresie ogniskowych

* Wśród pełnoklatkowych (formatu FX firmy Nikon) wymiennych obiektywów do aparatów cyfrowych  
z wymienną optyką o minimalnej ogniskowej 14 mm lub krótszej, dostępnych 8 stycznia 2019 r.;  
na podstawie badań firmy Nikon.
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NIKKOR Z 24-120mm f/4 S

• Szeroki zakres ogniskowych pozwala uzyskać bezkompromisową 
jakość zdjęć podczas fotografowania różnych obiektów  
w dowolnych scenach.

• Skuteczne zredukowanie podłużnej aberracji chromatycznej  
w całym kadrze zapewnia wysoką rozdzielczość zdjęć niezależnie 
od fotografowanej sceny.

• Zastosowanie powłoki nanokrystalicznej i powłoki ARNEO 
gwarantuje ostry i kontrastowy obraz nawet w trudnych 
warunkach oświetleniowych.

• Duża maksymalna skala odwzorowania wynosząca 0,39× (przy 
minimalnej odległości zdjęciowej 0,35 m) pozwala na 
wykonywanie zdjęć makro przy najdłuższej ogniskowej.

• Wielosilnikowy AF z silnikiem krokowymi umożliwia szybkie  
i dokładne ustawianie ostrości.

• Wspaniałe możliwości nagrywania filmów uzyskano dzięki 
imponującej jakości obrazu oraz ergonomicznej obsłudze 
obiektywu.

• Znakomite uszczelnienia przeciw kurzowi i zachlapaniu oraz 
powłoka fluorowa zapewniające jeszcze większą niezawodność.

• Przy maksymalnej ogniskowej 120 mm, dłuższej niż w produktach 
konkurencji, obiektyw ma najmniejszą* masę wynoszącą około 
630 g.

Poręczny, standardowy obiektyw z 5-krotnym zoomem o poszerzonym zakresie długich ogniskowych, zapewniający 
wyższy poziom ekspresji obrazu w różnych zastosowaniach

camera Z 6II   © Erik McRitchie

*1 Wśród obiektywów  
o zmiennej 
ogniskowej 100-400 
mm do aparatów 
cyfrowych  
z wymienną optyką 
dostępnych 28 
października 2021 r.; 
na podstawie badań 
firmy Nikon.

*2  Ta wartość jest 
osiągana po 
podłączeniu 
obiektywu do aparatu 
wyposażonego  
w matrycę formatu 
FX i ustawieniu 
najdłuższej 
ogniskowej.

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

• Wyjątkowa jakość odwzorowania zapewniająca 
doskonałą ekspresję obrazu we wszystkich pozycjach 
zoomu, nawet z zamocowanym telekonwerterem.

• Powłoka nanokrystaliczna i powłoka ARNEO gwarantują 
ostry i kontrastowy obraz nawet w trudnych warunkach 
oświetleniowych.

• Łatwiejsza obsługa dzięki zaletom, takim jak technologia 
Inner Balance Technology zwiększająca niezawodność 
fotografowania teleobiektywem zmiennoogniskowym.

• Minimalna odległość zdjęciowa 0,75 m przy najkrótszej 

Superteleobiektyw z 4-krotnym zoomem ma wyjątkowe parametry optyczne i zapewnia wygodną obsługę, która 
pozwala fotografom skoncentrować się na wykonywaniu zdjęć

camera Z 9   © Shannon Wild

ogniskowej, najmniejsza w tej klasie obiektywów*1

• Funkcja redukcji drgań (VR) o znakomitej skuteczności 
pozwala fotografować z czasem otwarcia migawki 
dłuższym nawet o 5,5 stopnia*2.

• Przemyślana konstrukcja, zapewniająca odporność na 
pył i zachlapanie, a także ochronę przed zabrudzeniami.

• Wspaniałe możliwości nagrywania filmów uzyskano 
dzięki imponującej jakości obrazu oraz ergonomicznej 
obsłudze obiektywu.
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* Wśród obiektywów zmiennoogniskowych do aparatów cyfrowych z wymienną 
optyką wyposażonych w matrycę formatu 35 mm, o zakresie ogniskowych od  
24 mm do 105 – 120 mm i maksymalnym otworze względnym f/4 lub mniejszym, 
dostępnych 28 października 2021 r.; na podstawie badań firmy Nikon.

40 41



NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3

• Niezwykle mała długość wynosząca zaledwie 51 mm i niewielka 
masa ok. 195 g.

• Dwie soczewki ze szkła ED skutecznie kompensują aberrację 
chromatyczną, minimalizując rozmycie kolorów.

• Mała minimalna odległość zdjęciowa wynosząca 0,35 m  
w całym zakresie ogniskowych.

• Wspaniałe możliwości nagrywania filmów uzyskano dzięki 
imponującej jakości obrazu oraz ergonomicznej obsłudze 
obiektywu.

• Łatwy w użyciu pierścień sterujący pozwala na wygodne 
fotografowanie i filmowanie.

• Powłoka fluorowa gwarantuje skuteczną ochronę przed 
zabrudzeniami.

Standardowy obiektyw o zmiennej ogniskowej i kompaktowym, lekkim korpusie, zapewniający wysoką jakość obrazu 
wyróżniającą system Z

camera Z 5   © Mattia Bonavida

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

• Udany kompromis między kompaktową konstrukcją a szerokim 
zakresem ogniskowych.

• Układ optyczny z asferyczną soczewką ze szkła ED zapewnia 
doskonałą rozdzielczość.

• Powłoka ARNEO zapewnia kontrastowe zdjęcia  
z zredukowanym refleksami i flarą.

• System redukcji drgań (VR) zapewnia efekt odpowiadający 
czasowi otwarcia migawki krótszemu o 5,0 stopni*.

• Wspaniałe możliwości nagrywania filmów uzyskano dzięki 
imponującej jakości obrazu oraz ergonomicznej obsłudze 
obiektywu.

• Powłoka fluorowa gwarantuje skuteczną ochronę przed 
zabrudzeniami.

Lekki i kompaktowy, uniwersalny obiektyw o zmiennej ogniskowej, który umożliwia fotografowanie różnorodnych 
scen z życia codziennego

* Ta wartość jest osiągana po podłączeniu obiektywu do aparatu wyposażonego w matrycę formatu FX  
i ustawieniu najdłuższej ogniskowej.

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

• Dzięki wyjątkowej jakości odwzorowania zapewnia doskonałą 
ekspresję obrazu we wszystkich pozycjach zoomu. 

• Funkcja redukcji drgań (VR) o znakomitej skuteczności pozwala 
fotografować z czasem otwarcia migawki dłuższym nawet  
o 5,0 stopni*.

• Niezwykle mała minimalna odległość zdjęciowa wynosząca  
0,2 m (przy pozycji zoomu 18 mm).

• Wspaniałe możliwości nagrywania filmów uzyskano dzięki 
imponującej jakości obrazu oraz ergonomicznej obsłudze 
obiektywu.

• Przemyślana konstrukcja, zapewniająca odporność na pył  
i zachlapanie, gwarantuje niezawodność nawet  
w niesprzyjających warunkach pogodowych.

• Łatwy w użyciu pierścień sterujący umożliwia wygodne 
fotografowanie i filmowanie.

Kompaktowy i lekki obiektyw formatu DX z 7,8-krotnym zoomem, umożliwiający fotografowanie oraz filmowanie 
różnorodnych scen 

camera Z 50   

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

• Dzięki mechanizmowi chowania obiektyw jest niezwykle łatwy 
do przenoszenia.

• Niezwykle mała minimalna odległość zdjęciowa wynosząca  
0,2 m (przy pozycji zoomu 24 mm).

• System redukcji drgań (VR) zapewnia efekt odpowiadający 
czasowi otwarcia migawki krótszemu o 4,5 stopnia*.

• Znakomitą jakość rejestrowania filmów uzyskano dzięki 
skrupulatnemu uwzględnieniu najdrobniejszych szczegółów.

• Łatwy w użyciu pierścień sterujący umożliwia wygodne 
fotografowanie i filmowanie.

Poręczny, standardowy obiektyw o zmiennej ogniskowej formatu DX charakteryzujący się świetnymi parametrami, 
które pozwalają na wykonywanie zdjęć o znakomitej jakości, zawsze i wszędzie

* Ta wartość jest osiągana po podłączeniu obiektywu do aparatu bezlusterkowego wyposażonego  
w matrycę formatu APS-C i ustawieniu najdłuższej ogniskowej.

* Ta wartość jest osiągana po podłączeniu obiektywu do aparatu wyposażonego w matrycę formatu DX  
i ustawieniu najdłuższej ogniskowej.
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Wersja w kolorze srebrnym
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Współpracujące obiektywy* 1: 
NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S*2

*1: Wymagane jest uaktualnienie oprogramowania sprzętowego 
aparatu do najnowszej wersji.

*2: W zależności od obiektu, jasności oraz ustawienia ostrości 
działanie autofokusa może pogorszyć się niezależnie od 
korpusu aparatu, powodując zmniejszenie precyzji ustawiania 
ostrości, wydłużenie czasu ustawiania ostrości lub miganie pola 
AF.

Adapter do mocowania FTZII pozwala długoletnim użytkownikom 
lustrzanek Nikon na dalsze, bezproblemowe korzystanie  
z obiektywów NIKKOR F zamontowanych do aparatów 
bezlusterkowych z mocowaniem Z. Fotografowanie z automatyką 
ekspozycji umożliwia łącznie ok. 360 typów obiektywów NIKKOR 
typu AI, natomiast fotografowanie z AF umożliwia ponad  
90 typów obiektywów AF-P/AF-S/AF-I. Uproszczona konstrukcja 
ułatwia podłączenie wielofunkcyjnego uchwytu zasilającego  
z elementami sterującymi do fotografowania w kadrze pionowym 
lub różnych akcesoriów do filmowania.

•  Gwarantowana jakość zdjęć i parametry AF/AE dające efekty jak 
przy korzystaniu z lustrzanek cyfrowych firmy Nikon z obiektywami 
NIKKOR F.

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

• Znakomita rozdzielczość jest zapewniona przy maksymalnym 
otworze względnym niezależnie od ogniskowej i w całym 
zakresie odległości.

• System redukcji drgań (VR) zapewnia efekt odpowiadający 
czasowi otwarcia migawki krótszemu o 5,0 stopni*.

• Mała minimalna odległość zdjęciowa wynosząca 0,5 m (przy 
pozycji zoomu 50 mm).

• Znakomitą jakość rejestrowania filmów uzyskano dzięki 
skrupulatnemu uwzględnieniu najdrobniejszych szczegółów.

• Mechanizm chowania obiektywu pozwala na wyjątkowo łatwy 
transport.

• Łatwy w użyciu pierścień sterujący umożliwia wygodne 
fotografowanie i filmowanie.

Teleobiektyw zmiennoogniskowy formatu DX, który ze względu na szeroki zakres ogniskowych oraz doskonałą 
funkcję redukcji drgań (VR) umożliwia piękne uchwycenie różnorodnych scen

camera Z 50   © Gabriela Herman

* Ta wartość jest osiągana po podłączeniu obiektywu do aparatu bezlusterkowego wyposażonego  
w matrycę formatu APS-C i ustawieniu najdłuższej ogniskowej.

•  Redukcja drgań VR wbudowana w aparaty Z 9, Z 7II, Z 6II i Z 5 
jest dostępna z obiektywami NIKKOR F z wbudowanym 
procesorem.

•  Ruchome części i inne sekcje są dokładnie uszczelnione, aby 
zwiększyć odporność na pył i zachlapania, co odpowiada 
odporności Z 9, Z 7II, Z 6II i Z 5.

•  Budowa zewnętrzna dostosowana do obiektywów NIKKOR G, 
które nie posiadają pierścienia przysłony.

• Niewielka masa obudowy została osiągnięta bez uszczerbku dla 
wytrzymałości dzięki zastosowaniu stopu magnezu.

Uwaga: szczegółowe informacje o obsługiwanych funkcjach oraz niewspółpracujących obiektywach  

i akcesoriach zamieszczono na stronach internetowych firmy Nikon.
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Adapter do mocowania FTZII

Nowe możliwości używania obiektywów z mocowaniem F

Adapter do mocowania FTZII

• Zwiększają ogniskową zamocowanego obiektywu odpowiednio 1,4× i 2,0×, 
poszerzając możliwości fotografowania z teleobiektywem/
superteleobiektywem.

• W pełni zachowują jakość obrazowania oraz skuteczność funkcji AF/VR 
zamocowanego obiektywu.

• Doskonałe uszczelnienia przeciw kurzowi i zachlapaniu oraz powłoka fluorowa 
zapewniające jeszcze większą niezawodność.

Uwaga:  telekonwertery powodują zmniejszenie otworu względnego zamocowanego obiektywu o jeden stopień 
(TELEKONWERTER Z TC-1.4x) lub o dwa stopnie (TELEKONWERTER Z TC-2.0x).

TELEKONWERTER Z TC-1.4× / TELEKONWERTER Z TC-2.0×

Przykłady zastosowania telekonwertera

Bez telekonwertera Z telekonwerterem TELEKONWERTER Z TC-1.4× Z telekonwerterem TELEKONWERTER Z TC-2.0×

Telekonwertery o doskonałych parametrach optycznych, które zwiększają 
ogniskową zamocowanego teleobiektywu, a jednocześnie pozwalają na pełne 
wykorzystanie jego potencjału.
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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
Kabel HDMI HC-E1

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

• Zasilacz sieciowy EH-5b/5c/5d/6d (Z 9/Z 7II/Z 6II/Z 5) 

• Ładowarka sieciowa CA EH-7P (Z 9/Z 7II/Z 6II)

• Ładowarka sieciowa de CA EH-73P (Z fc/Z 50)

Akumulator jonowo-litowy 
EN-EL15c (Z 7II/Z 6II/Z 5)

Akumulator jonowo-litowy 
EN-EL25 (Z fc/Z 50)

Ładowarka 
MH-32 (Z fc/Z 50)

Ładowarka 
MH-25A (Z 7II/Z 6II/Z 5)

Pojemnik bateryjny 
MB-N10 (Z 7II/Z 6II/Z 5)

Wielofunkcyjny uchwyt 
zasilający MB-N11 (Z 7II/Z 6II)

Bezprzewodowy pilot 
zdalnego sterowania WR-1 

(Z 9/Z 7II/Z 6II/Z 5)

Przewód zdalnego 
sterowania MC-DC2

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

Pilot zdalnego sterowania 
ML-L7 (Z fc/Z 50)

Okular wizjera DK-32
(Z fc)

Okular wizjera DK-33
(Z 9)

Bezprzewodowy pilot 
zdalnego sterowania 
WR-11b (Z 7II/Z 6II/Z 5)

• 10-stykowe akcesoria do zdalnego sterowania (Z 9)

Akumulator jonowo-litowy 
EN-EL18d (Z 9)

Ładowarka 
MH-33 (Z 9)

Okular wizjera DK-29
(Z 7II/Z 6II/Z 5)

Okular wizjera DK-30
(Z 50)

Bezprzewodowy pilot 
zdalnego sterowania WR-11a 

(Z 9)

Przekaźnik bezprzewodowy  
WT-7/A/B/C (Z 7II/Z 6II)

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

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

• Kabel USB UC-E21 (Z 50)

Pełna integracja systemu

LAMPY BŁYSKOWE

AKCESORIA DO WIZJERA

AKCESORIA DO TELEWIZORA 
I WIDEO

APARATY Z SERI I  Z

Ten wybór akcesoriów firmy 
Nikon obejmuje produkty, które 
bezproblemowo współpracują  
z aparatami Nikon, umożliwiając  
optymalną pracę. Opracowano 
je, aby zapewnić wysoki standard 
jakości i pomóc Ci w realizowaniu  
bieżących pomysłów, a także 
znajdowaniu inspiracji do 
kolejnych. Wszystkie akcesoria 
są projektowane tak, aby mogły 
sprostać najtrudniejszym warunkom 
fotografowania i gwarantowały 
najwyższą niezawodność, zarówno 
początkującym, jak i profesjonalistom.

AKUMULATORY, ŁADOWARKI I ZASILACZE SIECIOWE

AKCESORIA ZWIĄZANE  
Z KOMPUTEREM

AKCESORIA DO ZDALNEGO STEROWANIA

• Bezprzewodowa lampa błyskowa SB-R200
• Bezprzewodowy sterownik błysku SU-800

*Aplikację można pobrać z witryny internetowej firmy Nikon. 

APLIKACJE

OPROGRAMOWANIE
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Informacje o zestawach

Znajdź zestaw, który pasuje do Twojego stylu fotografowania

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, fotografem studyjnym, 
fotografem sportowym czy filmowcem, firma Nikon przygotowała dla Ciebie odpowiedni zestaw. 
Zestawy składają się z aparatu, obiektywu lub obiektywów lub opcjonalnych akcesoriów. 
Szczegółowe informacje można znaleźć w lokalnej witrynie internetowej firmy Nikon. 

APARATY

OBIEKTYWY

AKCESORIA

PRZYKŁADOWE ZESTAWY

Najpierw wybierz aparat 
odpowiedni do Twojego 
stylu fotografowania. Czy 
potrzebujesz pełnoklatkowego 
aparatu? A może wystarczy 
matryca formatu DX?

Następnie wybierz przynajmniej 
jeden obiektyw. Czy częściej 
fotografujesz w studiu, czy na 
zewnątrz, w mieście lub  
w górach?

Aby dopełnić swój zestaw, 
zastanów się, jakie akcesoria 
mogą Ci się przydać podczas 
fotografowania lub filmowania.

Z 6 II + zestaw Essential Movie

Zestaw Z 50 Vlogger

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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Matryca Matryca CMOS formatu FX firmy Nikon Matryca CMOS formatu FX firmy Nikon Matryca CMOS formatu DX firmy Nikon

Rozdzielczość 45,7 mln 24,5 mln 24,3 mln 20,9 mln

Wielkość obrazu (w pikselach)

• [FX (36 × 24)] z użyciem obszaru zdjęcia: 8256 × 
5504 (Duże: 45,4 mln), 6192 × 4128 (Średnie: 25,6 
mln), 4128 × 2752 (Małe: 11,4 mln)

• [DX (24 × 16)] z użyciem obszaru zdjęcia: 5392 × 
3592 (Duże: 19,4 mln), 4032 × 2688 (Średnie: 10,8 
mln), 2688 × 1792 (Małe: 4,8 mln)

• [1:1 (24 × 24)] z użyciem obszaru zdjęcia: 5504 × 5504 
(Duże: 30,3 mln), 4128 × 4128 (Średnie: 17,0 mln), 2752 
× 2752 (Małe: 7,6 mln)

• [16:9 (36 × 20)] z użyciem obszaru zdjęcia: 8256 × 
4640 (Duże: 38,3 mln), 6192 × 3480 (Średnie: 21,5 
mln), 4128 × 2320 (Małe: 9,6 mln)

• [FX (36 × 24)] z użyciem obszaru zdjęcia: 8256 × 
5504 (Duże: 45,4 mln), 6192 × 4128 (Średnie: 25,6 
mln), 4128 × 2752 (Małe: 11,4 mln)

• [DX (24 × 16)] z użyciem obszaru zdjęcia: 5408 × 
3600 (Duże: 19,5 mln), 4048 × 2696 (Średnie: 10,9 
mln), 2704 × 1800 (Małe: 4,9 mln)

• [5:4 (30 × 24)] z użyciem obszaru zdjęcia: 6880 × 
5504 (Duże: 37,9 mln), 5152 × 4120 (Średnie: 21,2 
mln), 3440 × 2752 (Małe: 9,5 mln)

• [1:1 (24 × 24)] z użyciem obszaru zdjęcia: 5504 × 
5504 (Duże: 30,3 mln), 4128 × 4128 (Średnie: 17,0 
mln), 2752 × 2752 (Małe: 7,6 mln)

• [16:9 (36 × 20)] z użyciem obszaru zdjęcia: 8256 × 
4640 (Duże: 38,3 mln), 6192 × 3480 (Średnie: 21,5 
mln), 4128 × 2320 (Małe: 9,6 mln)

• Zdjęcia wykonywane podczas filmowania przy 
rozmiarze klatki 3840 × 2160: 3840 × 2160

• Zdjęcia wykonywane podczas filmowania przy 
innych rozmiarach klatki: 1920 × 1080

• [FX (36 × 24)] z użyciem obszaru zdjęcia: 
6048 × 4024 (Duże: 24,3 mln), 4528 × 3016 
(Średnie: 13,7 mln), 3024 × 2016 (Małe: 6,1 
mln)

• [DX (24 × 16)] z użyciem obszaru zdjęcia: 
3936 × 2624 (Duże: 10,3 mln), 2944 × 1968 
(Średnie: 5,8 mln), 1968 × 1312 (Małe: 2,6 mln) 
• [1:1 (24 × 24)] z użyciem obszaru zdjęcia: 
4016 × 4016 (Duże: 16,1 mln), 3008 × 3008 
(Średnie: 9,0 mln), 2000 × 2000 (Małe: 4,0 
mln)

• [16:9 (36 × 20)] z użyciem obszaru zdjęcia: 
6048 × 3400 (Duże: 20,6 mln), 4528 × 2544 
(Średnie: 11,5 mln), 3024 × 1696 (Małe: 5,1 
mln)

• Zdjęcia wykonywane podczas filmowania 
przy rozmiarze klatki 3840 × 2160: 3840 × 
2160

• Zdjęcia wykonywane podczas filmowania 
przy innych rozmiarach klatki: 1920 × 1080

• [FX (36 × 24)] z użyciem obszaru zdjęcia: 
6016 × 4016 (Duże: 24,2 mln), 4512 × 3008 
(Średnie: 13,6 mln), 3008 × 2008 (Małe: 6,0 
mln)

• [DX (24 × 16)] z użyciem obszaru zdjęcia: 
3936 × 2624 (Duże: 10,3 mln), 2944 × 1968 
(Średnie: 5,8 mln), 1968 × 1312 (Małe: 2,6 mln) 
• [1:1 (24 × 24)] z użyciem obszaru zdjęcia: 
4016 × 4016 (Duże: 16,1 mln), 3008 × 3008 
(Średnie: 9,0 mln), 2000 × 2000 (Małe: 4,0 
mln)

• [16:9 (36 × 20)] z użyciem obszaru zdjęcia: 
6016 × 3384 (Duże: 20,4 mln), 4512 × 2536 
(Średnie: 11,4 mln), 3008 × 1688 (Małe: 5,1 
mln)

• Zdjęcia wykonywane podczas filmowania 
przy rozmiarze klatki 3840 x 2160: 3840 
× 2160    • Zdjęcia wykonywane podczas 
filmowania przy innych rozmiarach klatki: 
1920 × 1080

• [DX (24 × 16)] z użyciem obszaru zdjęcia: 5568 × 3712 (Duże: 20,7 mln), 4176 × 2784 (Średnie: 11,6 
mln), 2784 × 1856 (Małe: 5,2 mln)

• [1:1 (16 × 16)] z użyciem obszaru zdjęcia: 3712 × 3712 (Duże: 13,8 mln), 2784 × 2784 (Średnie: 7,8 
mln), 1856 × 1856 (Małe: 3,4 mln)

• [16:9 (24 × 14)] z użyciem obszaru zdjęcia: 5568 × 3128 (Duże: 17,4 mln), 4176 × 2344 (Średnie: 9,8 
mln), 2784 × 1560 (Małe: 4,3 mln)

 • Zdjęcia wykonywane podczas filmowania przy rozmiarze klatki 3840 × 2160: 3840 × 2160
 • Zdjęcia wykonywane podczas filmowania przy innych rozmiarach klatki: 1920 × 1080

Format plików

• NEF (RAW): 14-bitowy; do wyboru kompresja 
bezstratna, wysoka wydajność✮ oraz wysoka 
wydajność

• JPEG: zgodność z podstawowym formatem JPEG; 
ustawienia kompresji: fine (około 1:4), normal (około 
1:8) i basic (około 1:16); dostępne opcje kompresji 
Priorytet wielkości i Optymalna jakość

• NEF (RAW)+JPEG: jedno zdjęcie zapisywane 
jednocześnie w formatach NEF (RAW) i JPEG

• NEF (RAW): 12- lub 14-bitowy (z kompresją 
bezstratną lub stratną albo bez kompresji); dostępne 
duże, średnie i małe (zdjęcia małe i średnie są 
rejestrowane z 12-bitową głębią kolorów przy użyciu 
kompresji bezstratnej)

• JPEG: zgodność z podstawowym formatem JPEG; 
ustawienia kompresji: fine (około 1:4), normal (około 
1:8) i basic (około 1:16); dostępne opcje kompresji 
Priorytet wielkości i Optymalna jakość

• NEF (RAW)+JPEG: jedno zdjęcie zapisywane 
jednocześnie w formatach NEF (RAW) i JPEG

• NEF (RAW): 12- lub 14-bitowy (z kompresją 
bezstratną lub stratną albo bez kompresji); 
dostępne duże, średnie i małe (zdjęcia małe 
i średnie są rejestrowane z 12-bitową głębią 
kolorów przy użyciu kompresji bezstratnej)

• JPEG: zgodność z podstawowym formatem 
JPEG; ustawienia kompresji: fine (około 
1:4), normal (około 1:8) i basic (około 1:16); 
dostępne opcje kompresji Priorytet wielkości  
i Optymalna jakość

• NEF (RAW)+JPEG: jedno zdjęcie zapisywane 
jednocześnie w formatach NEF (RAW) i JPEG"

• NEF (RAW): 12- lub 14-bitowy (z kompresją 
bezstratną lub stratną)

• JPEG: zgodność z podstawowym formatem 
JPEG; ustawienia kompresji: fine (około 1:4), 
normal (około 1:8) i basic (około 1:16); dostępne 
opcje kompresji Priorytet wielkości  
i Optymalna jakość

• NEF (RAW)+JPEG: jedno zdjęcie zapisywane 
jednocześnie w formatach NEF (RAW) i JPEG

•NEF (RAW): 12- lub 14-bitowy
• JPEG: zgodność z podstawowym formatem JPEG; ustawienia kompresji: fine (ok. 1:4), normal (ok. 

1:8) i basic (ok. 1:16)
• NEF (RAW)+JPEG: jedno zdjęcie zapisywane jednocześnie w formatach NEF (RAW) i JPEG

Procesor przetwarzania obrazu EXPEED 7 Dwa procesory EXPEED 6 Dwa procesory EXPEED 6 EXPEED 6

Czułość ISO 64 do 25600 (z możliwością rozszerzenia do 32-102400)
100 do 51200 (z możliwością  
rozszerzenia do 50-204800)

100 do 51200 (z możliwością  
rozszerzenia do 50-102400)

100 do 51200 (z możliwością rozszerzenia do 204800)

Pomiar ekspozycji Pomiar ekspozycji TTL za pomocą matrycy aparatu

Autofokus Hybrydowy autofokus z detekcją fazową/autofokus z detekcją kontrastu ze wspomaganiem AF

Pola AF 493 (jednopolowy AF) 273 (jednopolowy AF) 209 (jednopolowy AF)

Zakres detekcji AF
Od -6,5 do +19 EV (z AF przy słabym oświetleniu: 

od -8,5 do +19 EV)
Od –3 do +19 EV (od –4 do +19 EV  

z AF przy słabym oświetleniu)
Od –4,5 do +19 EV (od –6 do +19 EV  

z AF przy słabym oświetleniu)
Od –3 do +19 EV (od –2 do +19 EV  

bez AF przy słabym oświetleniu)
Od –4 do +19 EV (od –2 do +19 EV bez AF przy słabym oświetleniu)

Przybliżona maksymalna szybkość zdjęć seryjnych (format RAW) 20 kl./s 10 kl./s 14 kl./s 4,5 kl./s 11 kl./s

Liczba zdjęć rejestrowanych w jednej serii (format RAW) 79 (12-bitowy z kompresją bezstratną) 77 (12-bitowy z kompresją bezstratną) 124 (12-bitowy z kompresją bezstratną) 100 (12-bitowy z kompresją bezstratną) 35 (12-bitowy)

Czas otwarcia migawki
1/32000 do 30 s, z możliwością  
wydłużenia do 900 s w trybie M

1/8000 do 30 s, z możliwością  
wydłużenia do 900 s w trybie M

1/8000 do 30 s, z możliwością  
wydłużenia do 900 s w trybie M

Od 1/8000 do 30 s Od 1/4000 do 30 s

Czas synchronizacji błysku X=1/250 s lub 1/200 s X=1/200 s

Stopka mocowania akcesoriów Gniazdo „gorącej stopki” wg ISO 518 ze stykami synchronizacji i danych oraz blokadą zabezpieczającą

Kreatywny System Oświetlenia Nikon Tak

Wbudowana redukcja drgań (VR) 5-osiowa z przesunięciem matrycy 5-osiowa z przesunięciem matrycy –

Monitor
Przekątna 8 cm (3,2 cala), ok. 2100 000 punktów, odchylany,  

dotykowy wyświetlacz LCD TFT o kącie oglądania wynoszącym 170°
Przekątna 8 cm (3,2 cala), ok. 1040 000 punktów, odchylany,  

dotykowy wyświetlacz LCD TFT o kącie oglądania wynoszącym 170°

Wizjer
Wizjer elektroniczny o rozdzielczości ok. 3690 000 punktów (Quad VGA) w technologii OLED,  

około 100-procentowe pokrycie kadru, powiększenie około 0,8×
Wizjer elektroniczny o rozdzielczości ok. 3690 000 punktów (Quad VGA)  

w technologii OLED, około 100-procentowe pokrycie kadru, powiększenie około 0,8×
Wizjer elektroniczny o rozdzielczości ok. 2360 000 punktów (XGA) w technologii OLED, 

około 100-procentowe pokrycie kadru, powiększenie około 1,02×

USB
Złącze USB typu C (USB SuperSpeed), zalecane połączenie  

z wbudowanym portem USB
Złącze USB typu C (USB SuperSpeed), zalecane połączenie  

z wbudowanym portem USB
Interfejs Hi-Speed USB ze złączem mikro B; zalecane połączenie  

z wbudowanym portem USB

Wyjście HDMI Złącze HDMI typu A Złącze HDMI typu C Złącze HDMI typu D

Łączność bezprzewodowa Wbudowana łączność Wi-Fi/Bluetooth (SnapBridge)

Filmy

8K UHD/30p, 4K UHD/120p, Full HD/120p, 
 filmy poklatkowe, 

format 10-bitowy N-Log oraz HDR (HLG), 
elektroniczna redukcja drgań

4K UHD/60p, Full HD/120p, 
 filmy poklatkowe, 

format 10-bitowy N-Log oraz HDR (HLG), 
elektroniczna redukcja drgań

4K UHD/60p, Full HD/120p,  
filmy poklatkowe, 

format 10-bitowy N-Log oraz HDR (HLG), 
elektroniczna redukcja drgań

4K UHD/30p, Full HD/60p, 
 filmy poklatkowe, 

elektroniczna redukcja drgań

4K UHD/30p, Full HD/120p,  
filmy poklatkowe, 

elektroniczna redukcja drgań

Gniazda nośników danych Dwa (CFexpress/XQD)
Dwa (CFexpress/XQD/SD/SDHC zgodne z UHS-II/

SDXC)
Dwa (CFexpress/XQD/SD/SDHC zgodne z 

UHS-II/SDXC)
Dwa (SD/SDHC zgodne z UHS-II/SDXC) Jedno (SD/SDHC zgodne z UHS-I/SDXC)

Bateria Akumulator jonowo-litowy EN-EL18d Akumulator jonowo-litowy EN-EL15c Akumulator jonowo-litowy EN-EL25

Czas działania akumulatora (zgodnie ze standardami stowarzyszenia 
Camera & Imaging Products Association)

740 380 400 470 280

Pojemnik bateryjny –
Pojemnik bateryjny MB-N10,  

wielofunkcyjny uchwyt zasilający MB-N11
Pojemnik bateryjny MB-N10,  

wielofunkcyjny uchwyt zasilający MB-N11
Pojemnik bateryjny MB-N10 –

Wymiary (szer. × wys. × głęb.) Około 149 × 149,5 × 90,5 mm Około 134 × 100,5 × 69,5 mm Około 134 × 100,5 × 69,5 mm Około 134 × 100,5 × 69,5 mm Około 134,5 × 93,5 × 43,5 mm Około 126,5 × 93,5 × 60 mm

Masa Około 1340 g Około 705 g Około 705 g Około 675 g Około 445 g Około 450 g

DANE TECHNICZNE: APARATY

• XQD jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.   • Nazwa i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Znaki tego typu są wykorzystywane przez firmę Nikon i jej podmioty zależne na podstawie licencji.
• Nazwy pozostałych produktów i marek są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich firm.
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DANE TECHNICZNE: OBIEKTYWY

Nazwa obiektywu

Budowa 
optyczna 
obiektywu 

[grupy/ 
soczewki]

Kąt widzenia 
w przypadku 

aparatów 
formatu FX

Kąt widzenia 
w przypadku 

aparatów 
formatu DX

System 
ustawiania 

ostrości

Redukcja drgań (VR)
Liczba 

segmentów 
przysłony

Minimal-
ny otwór 
względny

Minimalna  
odległość  
zdjęciowa

Maksymalna 
skala od-

wzorowania
Masa Średnica x długość Rozmiar 

filtra

Rodzaj 
pokrywki 
obiekty-

wu

Osłona przeciw-
słoneczna

Futerał na  
obiektywEfekt  

w stopniach*1 Tryb VR
Redukcja 

drgań 
statywu

NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct 10/17 40°50' 27°20'
System przednie-

go ustawiania 
ostrości

– – – 11 16 0,5 m 0,19x  2000 g 102 x 153 mm 82 mm Zatrzas-
kiwana

HN-38 
(dołączona)

CT-101 
(dołączony)

NIKKOR Z 20mm f/1.8 S 11/14 94° 70°
Wielosilnikowy AF, 

IF – – – 9 16 0,2 m 0,19x 505 g 84,5 x 108,5 mm 77 mm Zatrzas-
kiwana

HB-95 
(dołączona) CL-C1 (dołączony)

NIKKOR Z 24mm f/1.8 S 10/12 84° 61°
Wielosilnikowy AF, 

RF – – – 9 16 0,25 m 0,15x 450 g 78 x 96,5 mm 72 mm Zatrzas-
kiwana

HB-88 
(dołączona) CL-C1 (dołączony)

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 Zatrzas-
kiwana – CL-C4 

(opcjonalny)

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 Zatrzas-
kiwana – CL-C4 

(opcjonalny)

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S 9/11 63° 44° Wielosilnikowy AF, 
RF – – – 9 16 0,25 m 0,19x 370 g 73 x 86 mm 62 mm  Zatrzas-

kiwana
HB-89 

(dołączona) CL-C1 (dołączony)

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 Zatrzas-
kiwana – CL-C4 

(opcjonalny)

NIKKOR Z 50mm f/1.2 S 15/17 47° 31°30' Wielosilnikowy AF, 
IF – – – 9 16 0,45 m 0,15x 1090 g 89,5 x 150 mm 82 mm Zatrzas-

kiwana
HB-94 

(dołączona)
CL-C2 

(dołączony)

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 Zatrzas-
kiwana

HB-90 
(dołączona) CL-C1 (dołączony)

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

IF – – – 9 16 0,8 m 0,12x 470 g 75 x 99 mm 67 mm Zatrzas-
kiwana

HB-91 
(dołączona) CL-C1 (dołączony)

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 Zatrzas-
kiwana

HB-96/97 
(dołączona)

CL-C2 
(dołączony)

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

IF – – – 9 22 0,38 m 0,22x 805 g 89 x 126 mm 82 mm Zatrzas-
kiwana

HB-87 
(dołączona)

CL-C2 
(dołączony)

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

IF 5.5 Normalny/
Sport ✓ 9 22 0,5 m 0,2x 1440 g (1360 g)*2 89 x 220 mm 77 mm Zatrzas-

kiwana
HB-92 

(dołączona)
CL-C3 

(dołączony)

NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 7/10 47° 31°30'
System przednie-

go ustawiania 
ostrości

– – – 9 22-32 0,16 m 1x 260 g 74,5 x 66 mm 46 mm  Zatrzas-
kiwana

HN-41 
(dołączona) CL-C1 (dołączony)

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

IF 4.5 Normalny/
Sport ✓ 9 32 0,29 m 1x 630 g 85 x 140 mm 62 mm Zatrzas-

kiwana
HB-99 

(dołączona)
CL-C2 

(dołączony)

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 Zatrzas-
kiwana

HB-86 
(dołączona) CL-C1 (dołączony)

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 Zatrzas-
kiwana

HB-85 
(dołączona) CL-C1 (dołączony)

NIKKOR Z 24-120mm f/4 S 13/16 84°-20°20' 61°-13°20' Wielosilnikowy AF, 
IF – – – 9 22 0,35 m 0,39x 630 g 84 x 118 mm 77 mm Zatrzas-

kiwana
HB-102 

(dołączona)
CL-C2 

(dołączony)

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

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

kiwana
HB-103 

(dołączona)
CL-C3 

(dołączony)

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 Zatrzas-
kiwana

HB-98 
(opcjonalna)

CL-C4 
(opcjonalny)

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

kiwana
HB-93 

(dołączona) CL-C1 (dołączony)

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

kiwana
HB-101 

(opcjonalna)
CL-C1 

(opcjonalny)

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

kiwana
HN-40 

(opcjonalna)
CL-C4 

(opcjonalny)

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

kiwana
HB-90A 

(opcjonalna)
CL-C1 

(opcjonalny)

*1  Zgodnie ze standardami stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association. Ta wartość jest osiągana w następujących warunkach: obiektyw DX jest podłączony do 
aparatu formatu DX, obiektyw FX jest podłączony do aparatu formatu FX, a obiektyw o zmiennej ogniskowej jest ustawiony na najdłuższą ogniskową.

*2  Liczba w nawiasach ( ) oznacza masę bez pierścienia do mocowania na statywie.
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