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Σύστημα μοντούρας Z της Nikon, 
σχεδιασμένο για νέες  
δυνατότητες απεικόνισης.

Το σύστημα μοντούρας Z αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα σύστημα φωτογραφικής μηχανής 
mirrorless. Είναι η απάντηση της Nikon στη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για ανώτερη ποιότητα εικόνας 
φωτογραφιών και video, με βάση περισσότερο από έναν αιώνα εμπειρίας στην οπτική κατασκευή. 

Η νέα μοντούρα Z εξασφαλίζει μοναδική ευελιξία στην οπτική κατασκευή των φακών. Ως αποτέλεσμα,  
οι νέοι φακοί NIKKOR Z μπορούν να παρέχουν ένα πρωτοφανές επίπεδο λεπτομέρειας και  
βάθους στις εικόνες σας. 

Αυτό το σύστημα επεκτείνει τη δέσμευση της Nikon για το μέλλον στον κόσμο των συστημάτων 
mirrorless. Τα επαναστατικά οπτικά στοιχεία στο κέντρο του επιτρέπουν να ξεδιπλώνετε  
εκ νέου τη δημιουργικότητά σας επενδύοντας σε μια διαδρομή συνεχώς καλύτερης 
ποιότητας εικόνας, καινοτομίας και αξιοπιστίας. 

Καλωσορίσατε στο νέο σύστημα μοντούρας Z της Nikon.

Μαρτυρία επαγγελματία  
φωτογράφου σελ. 4-9

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Z σελ. 10-13

Z 7 σελ. 14-15

Z 6 σελ. 16-20

Z 50 σελ. 20-21

ΦΑΚΟΣ NIKKOR Z σελ. 22-36

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σελ. 37

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΙΤ σελ. 38-39

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ σελ. 40-43



Όταν κράτησα για πρώτη φορά στα χέρια μου την Z 7, εντυπωσιάστηκα με το πόσο ισορροπημένη αίσθηση είχε. Ο λόγος για αυτό είναι η 
στιβαρή λαβή της, ώστε η φωτογραφική μηχανή να μην έχει απλά την αίσθηση μιας mini D-SLR. Ήταν εύκολο να ξεκινήσω καθώς όλα τα 
κουμπιά της ήταν εκεί που θα τα περίμενα. Το σκόπευτρο των D-SLR δείχνει πώς θα είναι η σκηνή, αλλά στο ηλεκτρονικό σκόπευτρο η εικόνα 
που βλέπετε είναι αυτή που θα είναι όταν χρησιμοποιείτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας: αυτό που βλέπετε είναι αυτό που αποτυπώνετε. Είναι 
ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος λήψης φωτογραφιών. Έχοντας χρησιμοποιήσει τη Z 7 στη σκονισμένη Μαδαγασκάρη για μερικές 
εβδομάδες, ξέρω ότι αντέχει σε αυτές τις συνθήκες. Είναι πραγματικά ευχάριστο να τραβώ φωτογραφίες με αυτή καθώς τόσο η φωτογραφική 
μηχανή όσο και οι φακοί NIKKOR Z έχουν τόσο compact μέγεθος και μικρό βάρος, ώστε να έχω πάντα αρκετό χώρο για αυτά στην τσάντα 
με το φωτογραφικό εξοπλισμό μου κατά τα ταξίδια μου.

«Έχοντας 
χρησιμοποιήσει τη Z 7 

στη σκονισμένη 
Μαδαγασκάρη, ξέρω 

ότι αντέχει σε αυτές τις 
συνθήκες»

© Marsel van Oosten
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@marselvanoosten
www.squiver.com/

MARSEL VAN OOSTEN



© Dominique Cherry

Είμαι φωτογράφος τροφίμων με και lifestyle που εργάζομαι στην Αυστραλία και αποτυπώνω ιστορίες ζωής τα τελευταία 15 χρόνια. Με 
μια ασυγκράτητη λαχτάρα για την αποτύπωση αυθεντικών στιγμών, η προσέγγισή μου είναι πρωτότυπη, έντονη και εντυπωσιακή με 
τη χρήση φυσικού φωτισμού, το οποίο αποτελεί και τον λόγο που επέλεξα τη Z 6. Καθώς είναι ελαφριά, η Z 6 με διευκολύνει κατά τις 
μετακινήσεις και την αισθάνομαι σαν προέκταση του εαυτού μου καθώς με αυτή είναι πιο εύκολο να περάσω απαρατήρητη. Έχει 
υπέροχη ποιότητα εικόνας και αποδίδει ιδανικά στις συνθήκες χαμηλού φωτισμού, το οποίο είναι εξαιρετικό κατά τις λήψεις μου σε 
εστιατόρια. Η λειτουργία AF ανίχνευσης ματιών βοηθάει στην αποτύπωση κινούμενων θεμάτων κατά τις φωτογραφίσεις lifestyle ή σε 
χαοτικές κουζίνες και η απόσβεση κραδασμών που είναι ενσωματωμένη στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής κάνει τις λήψεις με τη 
φωτογραφική μηχανή στο χέρι πιο πρακτικές για εμένα. Χάρη σε αυτήν πετυχαίνω περισσότερες λήψεις που θέλω και με την ευελιξία 
της υπήρξε καθοριστικός παράγοντας που μου επέτρεψε να αποτυπώσω εικόνες που αποπνέουν τη δική τους ενέργεια και αφηγούνται 
μια ιστορία.

«Η προσέγγισή μου είναι 
πρωτότυπη, έντονη και 

εντυπωσιακή με τη χρήση 
φυσικού φωτισμού, το 

οποίο αποτελεί και τον λόγο 
που επέλεξα την Z 6»
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Είχα την απίστευτη ευκαιρία να πάρω τη Z 50 μαζί μου στο ταξίδι μου με αυτοκίνητο στην Ιταλία. Όταν την πρωτοέβγαλα από 
το κουτί της εντυπωσιάστηκα με το πόσο μικρή και ελαφριά είναι. Δεν μπορούσα να σκεφτώ καλύτερα χαρακτηριστικά για 
μια φωτογραφική μηχανή που θα με συντροφέψει στα ταξίδια μου. Η Z 50 διέθετε επίσης τα εργονομικά χαρακτηριστικά που 
αγαπώ στις φωτογραφικές μηχανές της Nikon. Είχα την αίσθηση ότι μπορούσε να ανταπεξέλθει σε όλα όσα ήθελα να κάνω 
στην Ιταλία. Οι δύο φακοί του κιτ εξασφάλιζαν την εστιακή απόσταση που ήθελα, από ευρυγώνιες εικόνες έως μεγαλύτερη 
μεγέθυνση για να δείξω τις λεπτομέρειες. Εντυπωσιάστηκα όχι απλά με την ποιότητα των φωτογραφιών αλλά και με το video 
4K. «Για τους νέους φωτογράφους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα ή που θέλουν να κάνουν αναβάθμιση σε mirrorless, η 
Z 50 είναι η φωτογραφική μηχανή που θα τους βοηθήσει περισσότερο.

«Για τους νέους 
φωτογράφους που κάνουν 

τα πρώτα τους βήματα, η  
Z 50 είναι η φωτογραφική 

μηχανή που θα τους 
βοηθήσει περισσότερο»
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@alex_stead
www.alexstead.co.uk/

ALEX STEAD
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Z

55 mm

16 mm

4 Connect-
ing clips

Το σύστημα μοντούρας Z της Nikon εστιάζει στο μέλλον της απεικόνισης
Η Nikon έχει επενδύσει έναν αιώνα οπτικής τεχνογνωσίας και τις κορυφαίες τεχνολογίες επεξεργασίας και 
κατασκευής της στο νέο σύστημα μοντούρας Z, οδηγώντας την απεικόνιση σε μια νέα εποχή. Τόσο σε 
φωτογραφίες όσο και σε video, το νέο σύστημα αποτυπώνει όσα βρίσκονται μπροστά στη φωτογραφική 
μηχανή με απίστευτο ρεαλισμό, αναπαριστώντας την ίδια υψηλή ανάλυση και διαβάθμιση τόνων με αυτή που 
προκύπτει από την ανθρώπινη όραση.

Καινοτομία και συνέχεια: από τη μοντούρα F στη μοντούρα Z
Υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για ένα νέο σύστημα που θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες για τις εικόνες και θα 
συνεχίσει να επεκτείνει τις δυνατότητες αυτές και στο μέλλον. Ακριβώς όπως η μοντούρα F συμβάδιζε πάντα με 
τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες απεικόνισης, το νέο σύστημα μοντούρας Z θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις για τη δημιουργία εικόνων με ακόμη πλουσιότερα χαρακτηριστικά και στο μέλλον. Οι εκπληκτικές 
δυνατότητες της νέας μοντούρας θα εκτοξεύσουν την απεικόνιση σε νέα επίπεδα.

Μεγάλη μοντούρα φακού με εσωτερική διάμετρο 55 mm και μικρή απόσταση 
εστίασης από το κολάρο μοντούρας φακού μόλις 16 mm
Πώς επιτύχαμε την εντυπωσιακή νέα οπτική απόδοση με νέες διαστάσεις της μοντούρας Ζ; Η βέλτιστη λύση στην 
οποία καταλήξαμε ήταν να συνδυάσουμε την εσωτερική διάμετρο μοντούρας 55 mm με απόσταση εστίασης από 
το κολάρο μοντούρας φακού μόλις 16 mm. Αυτός ο συνδυασμός χαρίζει κορυφαία ευελιξία στον οπτικό 
σχεδιασμό, παρέχοντας στο σύστημα μοντούρας Z τη δυνατότητα να υπερβαίνει τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες 
των φωτογράφων όχι μόνο τώρα αλλά και στο απώτερο μέλλον. Η ανάπτυξη ενός υπερ-γρήγορου φακού που 
παλαιότερα ήταν αδύνατον να κατασκευαστεί, έγινε επίσης πραγματικότητα.

Επικοινωνία με υψηλή ταχύτητα και μεγάλο όγκο πληροφοριών για ακρίβεια στην 
επεξεργασία καρέ-καρέ.
Χάρη στην επικοινωνία με υψηλή ταχύτητα και μεγάλο όγκο πληροφοριών, η μοντούρα Z μεταφέρει μεγάλη 
ποικιλία εξαιρετικά λεπτομερών πληροφοριών μεταξύ του φακού και του σώματος της φωτογραφικής μηχανής 
σε πραγματικό χρόνο. Η δυνατότητα εφαρμογής των πιο αποτελεσματικών ρυθμίσεων AF και επεξεργασίας 
εικόνας σε κάθε καρέ δημιουργεί εικόνες με πολύ πιο ρεαλιστική αίσθηση. 
Η επικοινωνία με υψηλή ταχύτητα και μεγάλο όγκο πληροφοριών είναι επίσης πολύ αποτελεσματική στις λήψεις 
video. Παρότι η λήψη video έχει πολύ υψηλότερες ταχύτητες καρέ από τις συνεχείς λήψεις, είναι ωστόσο 
δυνατόν να εφαρμοστεί αντιστάθμιση εικόνας εξαιρετικής ακρίβειας σε κάθε καρέ. 

ΜΟΝΤΟΥΡΑ Z
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Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  Z
Τεχνολογίες για τα σώματα φωτογραφικής μηχανής Τεχνολογίες για φακούς NIKKOR Z 

Μηχανισμός κορυφαίας απόδοσης, ιδανικός για τον αισθητήρα εικόνας με 
υψηλό αριθμό pixel
Ο μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED 6 που χρησιμοποιείται στα μοντέλα σειράς Z έχει 
αναπτυχθεί για να αναπαράγει στη χρήση της σειράς Z την εμπειρία χρήσης που απολαμβάνουν οι 
χρήστες επαγγελματικών D-SLR. Επεξεργάζεται μεγάλο εύρος πληροφοριών, μεταξύ των οποίων τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για τη δημιουργία των εικόνων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό 
σκόπευτρο, καθώς και φωτογραφίες και video με υψηλό αριθμό pixel, συνδυάζοντας ωστόσο 
ταχύτητα και πιστότητα χαρίζοντας πιο φυσική αίσθηση στους χρήστες.

Επίστρωση ARNEO για κορυφαία μείωση των διπλών ειδώλων και 
των αντανακλάσεων
Η επίστρωση ARNEO είναι ένα σύστημα ανακλαστικής επίστρωσης που επιτυγχάνει 
εξαιρετικά χαμηλή ανάκλαση για το προσπίπτον φως που φτάνει στον φακό από 
κατακόρυφη διεύθυνση. Σε συνδυασμό με τη νανοκρυσταλλική επίστρωση που είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσματική για προσπίπτον φως από διαγώνια διεύθυνση, είναι δυνατή η 
αξιόπιστη λήψη καθαρών και ευκρινών εικόνων με ελάχιστα είδωλα και αντανακλάσεις , 
ακόμα και όταν η πηγή φωτός περιέχεται στο κάδρο.

• Περιλαμβανόμενοι φακοί: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S, NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

Εντυπωσιακά βελτιωμένη ποιότητα εικόνας video
Το σύστημα μοντούρας Z εξασφαλίζει βελτιωμένη ποιότητα εικόνας στις φωτογραφίες και στα video 
χάρη σε διάφορους παράγοντες: φακούς που παρέχουν υψηλή ανάλυση σε ολόκληρο το κάδρο, 
μηχανισμό εξαιρετικής ακρίβειας που μεγιστοποιεί την απόδοση του φακού και μεγάλη πιστότητα 
στην απόδοση του συστήματος αυτόματης εστίασης. Παράλληλα, η υψηλή ταχύτητα και ο μεγάλος 
όγκος πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ του σώματος και του φακού, δίνει τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιούνται λεπτομερής πληροφορίες του φακού στην επεξεργασία εικόνας.

Ανθεκτικότητα που επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψεις σε διάφορες 
συνθήκες
Η σειρά Z αποσκοπεί στο να παρέχει την ίδια αξιοπιστία με τις συμβατικές D-SLR και μεγαλύτερη, ώστε 
να εξασφαλίζει στους χρήστες της την αυτοπεποίθηση ώστε να εκμεταλλεύονται το μικρότερο βάρος 
του συστήματος και να δημιουργούν εικόνες υψηλότερης ποιότητας σε μεγάλο εύρος συνθηκών.  
Η Nikon είναι συνώνυμη με την αξιοπιστία, μια ποιότητα που αντανακλάται και στην κομψή  
εμφάνιση των φωτογραφικών μηχανών της σειράς Z.

Αισθητήρες εικόνας που μεγιστοποιούν ένα νέο επίπεδο οπτικής απόδοσης.
Οι αισθητήρες εικόνας των φωτογραφικών μηχανών της σειράς Z είναι βελτιστοποιημένοι για να 
μεγιστοποιούν τόσο την οπτική απόδοση όσο και τις δυνατότητες επεξεργασίας του φακού, δηλαδή 
το πρώτο και το δεύτερο βήμα στη δημιουργία εικόνων. Έχουν σχεδιαστεί για να συνεργάζονται καλά 
με κάθε φακό NIKKOR Z που θα κυκλοφορήσει στο μέλλον και να αναδεικνύουν την κορυφαία 
απόδοσή του, λειτουργώντας σε συνδυασμό με τον επεξεργαστή εικόνας σε ένα συνολικό σύστημα 
απεικόνισης.

Σύστημα πολλαπλής εστίασης που βελτιώνει την απόδοση απεικόνισης
Μέσω του συνδυασμού μηχανισμών πολλαπλής εστίασης που παρέχουν ισχύ σε υψηλή 
ταχύτητα και με υψηλή ακρίβεια, ελέγχεται επακριβώς η θέση των ομάδων εστίασης, 
οδηγώντας σε εξαιρετικά ακριβή έλεγχο AF υψηλής ταχύτητας. Επίσης, μειώνοντας 
ουσιαστικά τις παραμορφώσεις, προσφέρεται κορυφαία απόδοση εικόνας σε ολόκληρο το 
εύρος λήψης, συμπεριλαμβανομένων των κοντινών αποστάσεων. 

• Περιλαμβανόμενοι φακοί: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S, NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

Ηλεκτρονικό σκόπευτρο μεγάλη μεγέθυνση και υψηλή ανάλυση για 
φυσική προβολή
Η εικόνα μιας σκηνής από το σκόπευτρο της φωτογραφικής μηχανής είναι ιδιαίτερα σημαντική για να 
μπορεί ο φωτογράφος να επικεντρώνεται στις λήψεις. Η Nikon αξιοποίησε τις πλούσιες οπτικές 
τεχνολογίες τις σε συνδυασμό με διάφορες τεχνολογίες οθόνης για να δημιουργήσει ένα  
ηλεκτρονικό σκόπευτρο (EVF) που είναι ιδιαίτερα βολικό στη χρήση. Στοιχείο ασφαιρικού φακού μεγάλης διαμέτρου για 

αποτελεσματική διόρθωση της εκτροπής
Παρέχοντας συνολικά ακρίβεια στην επιφάνεια του φακού, χρησιμοποιείται γυαλί με υψηλό 
δείκτη διάθλασης που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν δύσκολο να χρησιμοποιηθεί σε 
ασφαιρικούς φακούς διαμορφωμένου γυαλιού, προκειμένου να αντισταθμίζει 
αποτελεσματικά τις διάφορες εκτροπές του φακού με τη βελτιωμένη  
δυνατότητα διόρθωσης που παρέχει. 

• Περιλαμβανόμενος φακός: NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

Η σειρά Z περιλαμβάνει ένα σύστημα συνδυασμένου AF όπου χρησιμοποιείται συνδυασμός AF με 
ανίχνευση φάσης εστιακού επιπέδου και AF με ανίχνευση αντίθεσης. Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη 
αυτού του συστήματος είναι η ευρεία κάλυψη που παρέχεται από τα σημεία εστίασης στην περιοχή 
εικόνας. Στα μοντέλα της σειράς Z είναι 
αυξημένη κατά περίπου 90% όταν 
χρησιμοποιείται AF μονού σημείου. Το 
AF ανίχνευσης ματιών* είναι ένα 
ισχυρό εργαλείο για τη λήψη 
πορτραίτων. Παρακολουθεί και 
κλειδώνει την εστίαση σε ένα από τα 
μάτια του θέματός σας, το οποίο είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμο όταν το θέμα σας 
κινείται.

Συνδυασμένη AF υψηλής ακρίβειας που αποδίδει τόσο στις εικόνες όσο και 
στα video

*  Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία AF αυτόματης 
επιλογής περιοχής για λήψη φωτογραφιών.

Χωρίς επίστρωση ARNEO

Επίστρωση ARNEO

Προσπίπτον φως

Αντανακλώμενο φως

Συμβατική πολυστρωματική 
επίστρωση

Φακός

Προσπίπτον φως

Αντανακλώμενο φως

Επίστρωση ARNEO

Φακός



Η πρώτη φωτογραφική μηχανή 
mirrorless με φορμά FX της Nikon 
έχει απόδοση 45,7 ωφέλιμων 
megapixel και εκμεταλλεύεται στο 
έπακρο την απαράμιλλη οπτική 
απόδοση των φακών NIKKOR Z

• Αισθητήρας CMOS με φορμά FX της Nikon με οπίσθιο 
φωτισμό με 45,7 ωφέλιμα megapixel και pixel AF με 
ανίχνευση φάσης εστιακού επιπέδου. 

• Ο μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED 6 
υποστηρίζει τυπικό εύρος ευαισθησίας ISO 64-25600 
(με δυνατότητα επέκτασης σε ισοδύναμο με  
ISO 32-102400).

• Το σύστημα συνδυασμένης AF με 493 σημεία 
εστίασης*1 επιτρέπει την ευρεία κάλυψη περίπου 90% 
της περιοχής απεικόνισης, τόσο οριζόντια όσο και 
κατακόρυφα.

• Η λειτουργία AF ανίχνευσης ματιών ανιχνεύει 
αυτόματα και εστιάζει στα ανθρώπινα μάτια στη 
λειτουργία AF αυτόματης επιλογής περιοχής (AF-S, 
AF-C) (με την έκδοση firmware 2.0).

• Σύστημα Picture Control με επιλογή ευκρίνειας του 
μεσαίου εύρους και 20 πρόσθετες επιλογές Creative 
Picture Control (Δημιουργικού Picture Control).

• Το video 4K UHD πλήρους κάδρου (3840 x 2160)/30p 
αποτυπώνει καθαρά και ευκρινή πλάνα, αξιοποιώντας 
πλήρως την ανώτερη οπτική απόδοση των φακών 
NIKKOR Z.

• Ηλεκτρονικό σκόπευτρο Quad-VGA με περίπου 
3690k-dot με την κορυφαία οπτική τεχνολογία και 
τεχνολογία επεξεργασίας εικόνας της Nikon, το οποίο 
εξασφαλίζει καθαρή και άνετη προβολή.

• Το N-Log χρησιμοποιεί το εκτεταμένο εύρος βάθους 
χρώματος με έξοδο 10-bit HDMI, εγγράφοντας πιο 
πλούσιες πληροφορίες διαβάθμισης για πιο 

αποτελεσματική χρωματική διαβάθμιση.

• Μηχανισμός απόσβεσης κραδασμών (VR) εντός της 
φωτογραφικής μηχανής με μετατόπιση του 
αισθητήρα εικόνας που εξασφαλίζει αποτελέσματα 
ισοδύναμα με ταχύτητα κλείστρου μεγαλύτερη κατά 
περίπου 5,0 στοπ*2 .

• Συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας περίπου 9 καρέ 
ανά δευτερόλεπτο (fps)*3 που διευκολύνουν την 
αποτύπωση κινούμενων θεμάτων.

• Φωτογράφιση με περιοδικό χρονοδιακόπτη με τον 
οποίο είναι δυνατή η δημιουργία time-lapse video 
ποιότητας 8K*4

Φακός: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S   © Kenta Aminaka

*1 σε φορμά FX με AF μονού 
σημείου. 

*2 Με βάση τα πρότυπα CIPA. Αυτή 
η τιμή επιτυγχάνεται όταν έχει 
συνδεθεί NIKKOR Z 24-70mm f/4 
S, με το zoom να έχει ρυθμιστεί 
στη μέγιστη θέση 
τηλεφωτογραφίας.

*3 Όταν χρησιμοποιείτε RAW, JPEG 
ή TIFF 12-bit σε συνεχή λήψη 
υψηλής ταχύτητας (εκτεταμένη). 
Η ΑΕ έχει ρυθμιστεί στο πρώτο 
κάδρο.

*4 Απαιτείται λογισμικό τρίτου
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Για όλες τις δημιουργικές επιθυμίες 
σας - Πολυλειτουργική φωτο-
γραφική μηχανή mirrorless με 
φορμά FX, κορυφαία απόδοση 
υψηλής ευαισθησίας και 
λειτουργίες video.

*1 σε φορμά FX με AF μονού 
σημείου.

*2 Όταν χρησιμοποιείτε RAW, JPEG 
ή TIFF 12-bit σε συνεχή λήψη 
υψηλής ταχύτητας (εκτεταμένη). 
Η ΑΕ έχει ρυθμιστεί στο πρώτο 
κάδρο.

*3 Με βάση τα πρότυπα CIPA. Αυτή 
η τιμή επιτυγχάνεται όταν έχει 
συνδεθεί NIKKOR Z 24-70mm f/4 
S, με το zoom να έχει ρυθμιστεί 
στη μέγιστη θέση 
τηλεφωτογραφίας.

• Αισθητήρας CMOS με φορμά FX της Nikon με 
οπίσθιο φωτισμό με 24,5 ωφέλιμα megapixel και pixel 
AF με ανίχνευση φάσης εστιακού επιπέδου.

• Ο μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED 6 
υποστηρίζει τυπικό εύρος ευαισθησίας  
ISO 100-51200 (με δυνατότητα επέκτασης σε 
ισοδύναμο με ISO 50-204800).

• Τo σύστημα συνδυασμένης AF με 273 σημεία 
εστίασης*1 επιτρέπει την ευρεία κάλυψη περίπου 90% 
της περιοχής απεικόνισης, τόσο οριζόντια όσο και 
κατακόρυφα.

• Η λειτουργία AF ανίχνευσης ματιών ανιχνεύει 
αυτόματα και εστιάζει στα ανθρώπινα μάτια στη 
λειτουργία AF αυτόματης επιλογής περιοχής  
(AF-S, AF-C) (με την έκδοση firmware 2.0).

• Το video 4K UHD πλήρους κάδρου (3840 x 2160) / 
30p με πλήρη ανάγνωση δεδομένων pixel παρέχει 
καθαρά και ευκρινή πλάνα, αξιοποιώντας πλήρως την 
ανώτερη οπτική απόδοση των φακών NIKKOR Z.

• Το N-Log χρησιμοποιεί το εκτεταμένο εύρος βάθους 
χρώματος με έξοδο 10-bit HDMI, εγγράφοντας πιο 
πλούσιες πληροφορίες διαβάθμισης για πιο 
αποτελεσματική χρωματική διαβάθμιση.

• Σύστημα Picture Control με επιλογή ευκρίνειας του 
μεσαίου εύρους και 20 πρόσθετες επιλογές Creative 
Picture Control (Δημιουργικού Picture Control).

• Οι συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας περίπου  
12 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)*2 σας επιτρέπουν να 
αποτυπώνετε φευγαλέες στιγμές.

• Ηλεκτρονικό σκόπευτρο Quad-VGA με περίπου 
3690k-dot με την κορυφαία οπτική τεχνολογία και 
τεχνολογία επεξεργασίας εικόνας της Nikon, το οποίο 
εξασφαλίζει καθαρή και άνετη προβολή.

• Μηχανισμός απόσβεσης κραδασμών (VR) εντός της 
φωτογραφικής μηχανής με μετατόπιση του 
αισθητήρα εικόνας που εξασφαλίζει αποτελέσματα 
ισοδύναμα με ταχύτητα κλείστρου μεγαλύτερη κατά 
περίπου 5,0 στοπ*3 .

Φακός: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S   © Dominique Cherry
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Βασ ικό κ ιτ  v ideo Z  6

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
Γ ΙΑ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Είτε είστε επαγγελματίας είτε ξεκινάτε τώρα, το βασικό κιτ video 

Nikon Z 6 σάς παρέχει τα βασικά εργαλεία που χρειάζεστε για να 

οδηγήσετε το περιεχόμενο των video σας στο επόμενο επίπεδο. Με 

δυνατή και ευέλικτη βάση, θα πηγαίνετε πάντα οπουδήποτε θέλετε.

• Η Nikon Z 6 προσφέρει video εξαιρετικά υψηλής ποιότητας 
σε οποιαδήποτε ταχύτητα καρέ. Παρέχει εξαιρετικά πλάνα 4K 
με υπερδειγματοληψία από 6Κ με πλήρη ανάγνωση 
δεδομένων pixel. Το ενσωματωμένο σύστημα οπτικού VR 
(απόσβεσης κραδασμών) πέντε αξόνων συνεργάζεται με το 
ηλεκτρονικό VR για απίστευτα σταθερές λήψεις. 
Υποστηρίζεται, επίσης, το ανοικτό πρωτόκολλο Atomos για 
την ομαλή ενσωμάτωση του συμπεριλαμβανόμενου Atomos 
Ninja V.*1 

• Με τον προσαρμογέα μοντούρας FTZ συνδεδεμένο στη 
φωτογραφική μηχανή Z 6, είστε ελεύθεροι να 
χρησιμοποιήσετε φακούς NIKKOR με μοντούρα F. Χωρίς 
απώλεια ποιότητας εικόνας. Επιπρόσθετα, με την 
ενσωματωμένη απόσβεση κραδασμών, οι φακοί χωρίς VR θα 
ανακαλύψουν νέα επίπεδα ευκρίνειας.

• Η ευρεία μοντούρα Z της φωτογραφικής μηχανής Z 6 και η 
μικρή απόσταση ανάμεσα στη μοντούρα και τον αισθητήρα 
σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μεγάλη 
ποικιλία κινηματογραφικών φακών. Από τον αγαπημένο σας 
φακό σταθερής εστιακής απόστασης έως τον φακό zoom 
που συνιστάται στον κλάδο. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ο 
κατάλληλος προσαρμογέας μοντούρας.*2

• Επωφεληθείτε από την ευέλικτη παρακολούθηση και 
εγγραφή σε φορμά έτοιμα για επεξεργασία ProRes και 
DNxHR. Τραβήξτε video σε 4K 10 bit με N-log. Ή ταυτόχρονα 
εγγράψτε μη συμπιεσμένα αρχεία video 4K/UHD 8 bit στην 
κάρτα μνήμης και το Atomos. Περιλαμβάνεται προσαρμογέας 
τροφοδοσίας που είναι βοηθητικός για τον σκληρό σας δίσκο.  

• Το σύστημα υποστήριξης και η επάνω τοποθετημένη λαβή 
αυτής της φωτογραφικής μηχανής διαθέτουν οπές 
στερέωσης σε δύο μεγέθη και οπές για τον εντοπισμό 
τετραγώνων επέκτασης συμβατών με ARRI. Η λαβή 
εξασφαλίζει πιο σταθερές λήψεις εν κινήσει, ώστε να μπορείτε 
να κινήστε και να παρακολουθείτε με ευκολία.

*1 Τα NINJA, ATOMOS αποτελούν 
σήματα κατατεθέντα της ATOMOS.

*2 Προσαρμογείς είναι διαθέσιμοι 
από προμηθευτές τρίτων. 

* Αυτό το κιτ δεν περιλαμβάνει φακό 
ή σκληρό δίσκο.

• Πραγματοποιήστε γρήγορη εναλλαγή μεταξύ σεναρίων 
λήψης. Το σύστημα υποστήριξης SmallRig της 
φωτογραφικής μηχανής διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα 
γρήγορης απελευθέρωσης συμβατό με Manfrotto, έτσι ώστε 
να μπορείτε να μεταφέρεστε από και προς τρίποδα ή 
μονόποδα σε δευτερόλεπτα. 

• Στερεώστε το Atomos Ninja V στη φωτογραφική μηχανή με 
τον σφιγκτήρα Magic Arm. Ρυθμίστε τους διπλούς 
σφιγκτήρες βιδών σφαιρικής κεφαλής για απόλυτα σταθερή 
παρακολούθηση σε κάθε γωνία. Μια κεντρική πεταλούδα 
κλειδώνει και απελευθερώνει ολόκληρο τον βραχίονα.

• Ποτέ μην σταματάτε να δημιουργείτε. 2 μπαταρίες 5200 
mAh και ένας γρήγορος φορτιστής διατηρούν το Atomos σε 
λειτουργία ακόμα και για τη μεγαλύτερης διάρκειας λήψη. 
Μια πρόσθετη μπαταρία EN-EL15b διασφαλίζει ότι η Z 6 
είναι πάντα έτοιμη για την επόμενη λήψη. 
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Η πρώτη φωτογραφική μηχανή 
mirrorless με φορμά DX της Nikon 
περιλαμβάνει εξαιρετική απόδοση 
και μεγάλο εύρος δημιουργικών 
εκφράσεων μέσα στο compact, 
ελαφρύ αλλά ανθεκτικό σώμα της

* Σε φορμά DX με AF μονού σημείου. 

•  Ο αισθητήρας CMOS με φορμά DX της Nikon 
περιλαμβάνει 20,9 ωφέλιμα megapixel και pixel AF 
με ανίχνευση φάσης εστιακού επιπέδου. 

• Ο μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED 6 
υποστηρίζει τυπικό εύρος ευαισθησίας  
ISO 100-51200 (με δυνατότητα επέκτασης σε 
ισοδύναμο με ISO 25600 για την εγγραφή video).

• Το σύστημα συνδυασμένης AF με 209 σημεία 
εστίασης* επιτρέπει την ευρεία κάλυψη περίπου 90% 
της περιοχής απεικόνισης, τόσο οριζόντια όσο και 
κατακόρυφα.

• Η λειτουργία AF ανίχνευσης ματιών ανιχνεύει 
αυτόματα και εστιάζει στα ανθρώπινα μάτια για 
πορτραίτα με φυσική εμφάνιση σε αυθόρμητες 
στιγμές.

• Εύκολες λήψεις αυτοπορτραίτων, τόσο 
φωτογραφιών όσο και video υψηλής ποιότητας απλά 
περιστρέφοντας την ανακλινόμενη οθόνη 180° προς 
τα κάτω για να στραφεί προς εσάς.

• Σύστημα Picture Control με επιλογή ευκρίνειας του 
μεσαίου εύρους και 20 πρόσθετες επιλογές Creative 
Picture Control (Δημιουργικού Picture Control).

• Το video 4K UHD πλήρους κάδρου (3840 x 2160) / 
30p χωρίς περιορισμούς παράγοντα κροπαρίσματος 
παρέχει καθαρά και ευκρινή πλάνα, αξιοποιώντας 
πλήρως την ανώτερη οπτική απόδοση των φακών 
NIKKOR Z.

• Ηλεκτρονικό σκόπευτρο (EVF) με περίπου 2360k-dot 
με την κορυφαία οπτική τεχνολογία και τεχνολογία 
επεξεργασίας εικόνας της Nikon, το οποίο 
εξασφαλίζει καθαρή και άνετη προβολή.

• Συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας περίπου 11 καρέ 
ανά δευτερόλεπτο (fps) με AF/AE που διευκολύνουν 
την αποτύπωση κινούμενων θεμάτων.

• Χειροκίνητο αναδυόμενο ενσωματωμένο φλας με 
αριθμό οδηγού περίπου 7/22 (m/ft) που προσθέτει 
περισσότερο φως όποτε το χρειάζεστε.
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Φακός  NIKKOR Z
Σχεδιασμένος αποκλειστικά για το σύστημα μοντούρας Z της Nikon, με μεγαλύτερη υποδοχή φακού

Οι φακοί NIKKOR Z υιοθετούν το σύστημα μοντούρας Z της Nikon που διαθέτει εντελώς νέες προδιαγραφές, όπως η μεγαλύτερη εσωτερική 
διάμετρος των 55 mm και η μικρή απόσταση εστίασης των 16 mm. Αυτές οι προδιαγραφές εξασφαλίζουν ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στη 
σχεδίαση του φακού που επιτρέπει την επιδίωξη οπτικής απόδοσης νέων διαστάσεων. 

Ενώ διευρύνουν σημαντικά τη γκάμα έκφρασης της εικόνας, οι φακοί NIKKOR Z προσφέρουν αξιοσημείωτες δυνατότητες ενσωματώνοντας τις 
παραδοσιακές οπτικές τεχνολογίες που έχουν κληρονομηθεί από την σύλληψη της φιλοσοφίας NIKKOR με τον δυναμισμό των συνεχώς 
εξελισσόμενων τεχνολογιών της Nikon. 

Οπτική απόδοση για την επόμενη γενιά: φακός NIKKOR Z S-Line
Στη σειρά S-Line των φακών NIKKOR Z έχει καθιερωθεί πρόσφατα πολύ υψηλότερο επίπεδο 
σχεδιαστικών προδιαγραφών και ποιοτικός έλεγχος που είναι πολύ πιο αυστηρός ακόμα και από τα 
πρότυπα της Nikon που έχουν καθιερωθεί εδώ και καιρό. Ο τίτλος «S-Line» αποδίδεται μόνο σε φακούς 
που πληρούν αυτές τις πιο αυστηρές προδιαγραφές για την αξιολόγηση διάφορων παραγόντων, όπως 
το διάγραμμα MTF, τα χαρακτηριστικά bokeh και η απόδοση video. 

Μοντέλο στην κορυφή των S-Line: το 
αποτέλεσμα της αναζήτησης των φακών 
NIKKOR για επαναστατική οπτική απόδοση

Αυτός ο φακός έχει τη δυνατότητα να 
απεικονίζει θέματα με τρόπους που δεν έχουν 
υπάρξει ποτέ πριν, όπως αποδίδοντάς τα με 
εξαιρετικά ρηχό βάθος πεδίου.

Ευέλικτοι φακοί που παρέχουν νέα 
διάσταση στην οπτική απόδοση 

Αυτοί οι φακοί εξασφαλίζουν μεγαλύτερο 
επίπεδο απεικονιστικής ισχύος, επιτυγχάνοντας 
ανώτερη αναπαραγωγή με υψηλή ανάλυση 
ακόμη και στα άκρα της εικόνας και 
εκμεταλλευόμενοι τις πλήρεις δυνατότητες του 
φακού στο μέγιστο διάφραγμα, κατά τη 
φωτογράφιση οποιουδήποτε θέματος.

Καλά ισορροπημένοι φακοί υψηλής 
απόδοσης 
Αυτοί οι φακοί επιτυγχάνουν κορυφαία 
ισορροπία μεταξύ προηγμένης 
λειτουργικότητας, compact διαστάσεων και 
προσιτής τιμής, διατηρώντας τη βασική 
φιλοσοφία της σειράς S-Line. 

NIKKOR Z
24mm f/1.8 S

NIKKOR Z
35mm f/1.8 S

NIKKOR Z
50mm f/1.8 S

NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

NIKKOR Z
 85mm f/1.8 S

NIKKOR Z
14-30mm f/4 S

NIKKOR Z
24-70mm f/4 S

NIKKOR Z
24-70mm f/2.8 S

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

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

Ά
λλ

οι
 φ

ακ
οί

S-
Li

ne



24 25

NIKKOR Z 58mm 
f/0.95 S Noct

• Ο νέος φακός Noct με μέγιστο διάφραγμα f/0,95 πραγματοποιεί νέα 
επίπεδα απόδοσης διαστάσεων χάρη στο νέο σύστημα μοντούρας. 

• Η εξαιρετική δύναμη ανάλυσης από το μέγιστο διάφραγμα 
επιτυγχάνεται με την εντατική αντιστάθμιση των διαφόρων εκτροπών 
που συνήθως παρατηρούνται στους γρήγορους φακούς. 

• Χρησιμοποιώντας έναν οπτικό σχεδιασμό για την επιδίωξη 
δυνατοτήτων για εφέ bokeh, επιτυγχάνεται η βέλτιστη συνέχεια του 
bokeh που μετασχηματίζεται ήπια από το πολύ εστιασμένο επίπεδο. 

• Ένα εξαιρετικά ακριβές στοιχείο ασφαιρικού φακού μεγάλης διαμέτρου 
από γυαλί με υψηλό δείκτη διάθλασης, χρησιμοποιείται για την 
αποτελεσματική αντιστάθμιση των διαφόρων παραμορφώσεων του 
φακού.  

• Έχει υιοθετηθεί επίστρωση ARNEO για ανακλαστική απόδοση σχεδόν 
όμοια με αυτή της νανοκρυσταλλικής επίστρωσης έναντι στο 
προσπίπτον φως από κατακόρυφη κατεύθυνση. 

• Άνετη λειτουργία λήψης με δακτύλιο εστίασης υψηλής ακρίβειας που 
εξασφαλίζει χειροκίνητη εστίαση υψηλής ακρίβειας με κατάλληλη ροπή 
και μεγάλη γωνία περιστροφής και ένα δακτύλιο ελέγχου όπου 
μπορούν να αντιστοιχιστούν λειτουργίες όπως η ρύθμιση 
διαφράγματος και η αντιστάθμιση έκθεσης. 

• Έχει ενσωματωθεί για πρώτη φορά στους φακούς NIKKOR ένας πίνακας 
πληροφοριών φακού που επιτρέπει να επιβεβαιώνεται το διάφραγμα, η 
απόσταση εστίασης και το βάθος πεδίου χωρίς να χρειάζεται να βλέπει 
ο χρήστης από το σκόπευτρο. 

• Ο αριθμός των λειτουργιών που μπορούν να αντιστοιχιστούν στο 
κουμπί Fn του φακού έχει αυξηθεί για να αντιστοιχεί με αυτές των 
κουμπιών Fn1/Fn2 στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής. 

• Το μπροστινό στοιχείο περιλαμβάνει επίστρωση φθορίου για 
βελτιωμένη προστασία από τη βρομιά.

Κορυφαίος S-Line φακός χειροκίνητης εστίασης με 
μέγιστο διάφραγμα f/0,95, ο οποίος ξεκλειδώνει τις 
πλήρεις δυνατότητες της μοντούρας Z.
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NIKKOR Z 24mm f/1.8 S

• Με την υιοθέτηση του συστήματος πολλαπλής εστίασης, 
εξασφαλίζεται κορυφαία απόδοση απεικόνισης στο σύνολο του 
εύρους εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των κοντινών 
αποστάσεων, μειώνοντας αποτελεσματικά τις εκτροπές.

• Η νανοκρυσταλλική επίστρωση μειώνει αποτελεσματικά τα διπλά 
είδωλα και τις αντανακλάσεις που προκύπτουν από το προσπίπτον 
φως, εξασφαλίζοντας καθαρές εικόνες ακόμη και όταν η πηγή 
φωτός βρίσκεται μέσα στο κάδρο.

• Με τη χρήση γρήγορου μέγιστου διαφράγματος f/1,8, είναι 
δυνατόν να ρυθμίζονται υψηλότερες ταχύτητες κλείστρου ακόμη 
και σε λήψεις σε εσωτερικούς χώρους και με χαμηλό φωτισμό, 
ελαχιστοποιώντας το θάμπωμα της εικόνας που προκαλείται από 
την κίνηση του θέματος.

• Αντισταθμίζοντας αποτελεσματικά το φαινόμενο αντανάκλασης 
φωτοστέφανου από το μέγιστο διάφραγμα, οι μικρές πηγές φωτός, 
ακόμη και στα άκρα του κάδρου, αναπαράγονται πιστά ως 
σημειακές.

• Ο εύχρηστος δακτύλιος ελέγχου όπου μπορούν να 
αντιστοιχιστούν διάφορες λειτουργίες όπως η εστίαση (M/A), το 
διάφραγμα ή η αντιστάθμιση έκθεσης, διευκολύνει τη λήψη 
φωτογραφιών και video.

• Η αυθεντική απόδοση εγγραφής video επιτυγχάνεται με την 
προσεκτική αντιμετώπιση ακόμη και λεπτομερειών όπως η 
ελαχιστοποίηση του θορύβου λειτουργίας, ο σταθερός έλεγχος 
διαφράγματος και η αποτελεσματική αντιστάθμιση της αλλαγής 
γωνίας προβολής κατά την αλλαγή εστίασης.

Γρήγορος, ευρυγώνιος φακός σταθερής εστιακής απόστασης που διευκολύνει την απόδοση των 
λεπτομερειών με κορυφαία ανάλυση στο σύνολο του κάδρου, σε κάθε απόσταση λήψης

Σώμα φωτογραφικής μηχανής: Z 7   © Ong Ying Sin Σώμα φωτογραφικής μηχανής: Z 7   © Ross Harvey

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

• Η ανώτερη οπτική απόδοση επιτυγχάνεται χάρη στην υψηλή ισχύ 
ανάλυσης, την κορυφαία αναπαραγωγή σημειακών πηγών φωτός, 
τα απαλά και φυσικά χαρακτηριστικά bokeh και τη μειωμένη 
αξονική χρωματική εκτροπή. 

• Περιλαμβάνεται νανοκρυσταλλική επίστρωση η οποία μειώνει 
αποτελεσματικά τα διπλά είδωλα και τις αντανακλάσεις, 
προκειμένου να εξασφαλίζει καθαρή και ευκρινή απόδοση ακόμη 
και σε συνθήκες με κόντρα φως.

• Ο εξαιρετικά ακριβής και γρήγορος έλεγχος AF επιτυγχάνεται με 
την υιοθέτηση ενός συστήματος πολλαπλής εστίασης, το οποίο 
συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της οπτικής απόδοσης. 

• Ένας μηχανισμός stepping motor (STM) που επιτρέπει τον 
αθόρυβο και ακριβή έλεγχο της λειτουργίας AF χρησιμοποιείται 
ως ενεργοποιητής AF για βελτιωμένη ακρίβεια κατά την εστίαση.

• Η κορυφαία απόδοση εγγραφής video επιτυγχάνεται με την 
προσεκτική αντιμετώπιση ακόμη και λεπτομερειών όπως η 
αντιστάθμιση της αλλαγής γωνίας προβολής κατά την αλλαγή 
εστίασης και η ελαχιστοποίηση του θορύβου λειτουργίας.

• Ο δακτύλιος ελέγχου όπου μπορούν να αντιστοιχιστούν διάφορες 
λειτουργίες όπως η εστίαση (M/A), το διάφραγμα και η 
αντιστάθμιση έκθεσης, διευκολύνει τις λήψεις χάρη στην κορυφαία 
αίσθηση χειρισμού του.

Γρήγορος, ευρυγώνιος φακός, χρήσιμος σε μεγάλη ποικιλία καταστάσεων,  
που προσφέρει ανώτερη απόδοση ξεπερνώντας άλλους φακούς 35 mm f/1,8
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NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

• Η κορυφαία οπτική απόδοση επιτυγχάνεται χάρη στην 
υψηλή ισχύ ανάλυσης, τα απαλά και όμορφα 
χαρακτηριστικά bokeh, τη σημαντικά μειωμένη αξονική 
χρωματική εκτροπή και την εξαιρετική αναπαραγωγή των 
σημειακών πηγών φωτός. 

• Περιλαμβάνεται επίσης νανοκρυσταλλική επίστρωση η 
οποία μειώνει αποτελεσματικά τα διπλά είδωλα και τις 
αντανακλάσεις, προκειμένου να εξασφαλίζει καθαρή και 
ευκρινή απόδοση ακόμη και σε συνθήκες με κόντρα φως.

• Ένας ισχυρός μηχανισμός stepping motor (STM) έχει 
υιοθετηθεί ως ενεργοποιητής AF για να εξασφαλίζει τον 
αθόρυβο έλεγχο των λήψεων με αυτόματη εστίαση 
εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλή οπτική απόδοση, μια 
ισορροπία που δεν επιτυγχάνεται εύκολα.

• Η εξαιρετική απόδοση εγγραφής video παρέχεται με την 
προσεκτική αντιμετώπιση ακόμη και λεπτομερειών όπως η 
αντιστάθμιση της αλλαγής γωνίας προβολής κατά την 
αλλαγή εστίασης και η ελαχιστοποίηση του θορύβου 
λειτουργίας.

• Ο δακτύλιος ελέγχου όπου μπορούν να αντιστοιχιστούν 
διάφορες λειτουργίες όπως η εστίαση (M/A), το διάφραγμα 
και η αντιστάθμιση έκθεσης, διευκολύνει τις λήψεις χάρη 
στην κορυφαία αίσθηση χειρισμού του.

Ένας γρήγορος φακός σταθερής εστιακής απόστασης με κορυφαία δυνατότητα αναπαραγωγής που 
επαναπροσδιορίζει τις αντιλήψεις για όσα μπορεί να κάνει ένας φακός 50 mm f/1,8

NIKKOR Z 85mm f/1.8 S

• Ο χρωματισμός στην περιοχή εκτός εστίασης έχει εξαλειφθεί 
αποτελεσματικά και τα άκρα του bokeh έχουν εξομαλυνθεί. 
Επιπλέον, πραγματοποιώντας βαθμιαία μεταβολή του βαθμού 
του bokeh από το εστιακό επίπεδο, τα θέματα μπορούν να 
τονιστούν πιο αποτελεσματικά χάρη στο όμορφα θαμπό φόντο.

• Στην περιφέρεια του κάδρου εξασφαλίζεται πανέμορφο κυκλικό 
bokeh με καθαρά και ζωηρά χρώματα με ελάχιστη οπτική 
δημιουργία βινιέτας ακόμη και σε λήψεις με το μέγιστο 
διάφραγμα.

• Το σύστημα πολλαπλής εστίασης παρέχει ένα εστιακό επίπεδο με 
εξαιρετική ευκρίνεια σε ολόκληρο το εύρος λήψης, συμπεριλαμ-
βανομένων των κοντινών λήψεων, συμβάλλοντας ταυτόχρονα 
στην ιδιαίτερη ακρίβεια και ταχύτητα της λειτουργίας AF.

• Περιλαμβάνεται νανοκρυσταλλική επίστρωση η οποία μειώνει 
αποτελεσματικά τα διπλά είδωλα και τις αντανακλάσεις, 
προκειμένου να εξασφαλίζει καθαρή και ευκρινή απόδοση 
ακόμη και σε συνθήκες με κόντρα φως.

• Ο εύχρηστος δακτύλιος ελέγχου όπου μπορούν να 
αντιστοιχιστούν διάφορες λειτουργίες όπως η εστίαση (M/A), το 
διάφραγμα ή η αντιστάθμιση έκθεσης, διευκολύνει τη λήψη 
φωτογραφιών και video.

• Η αυθεντική απόδοση εγγραφής video επιτυγχάνεται με την 
προσεκτική αντιμετώπιση ακόμη και λεπτομερειών, όπως η 
ελαχιστοποίηση του θορύβου λειτουργίας και ο σταθερός 
έλεγχος διαφράγματος.

Γρήγορος μεσαίος τηλεφακός σταθερής εστιακής απόστασης, ιδανικός για πορτραίτα όπου δίνεται 
έμφαση στα θέματα με φυσικό bokeh και υψηλή ανάλυση στο εστιακό επίπεδο

Σώμα φωτογραφικής μηχανής: Z 7   © Kenta Aminaka Σώμα φωτογραφικής μηχανής: Z 7   © Chloé Lapeyssonnie
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NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

• Το εξαιρετικά φορητό σώμα με βάρος περίπου 485 g 
εξασφαλίζεται χάρη στον μηχανισμό σύμπτυξης, ο οποίος 
παρέχει μοναδική ευελιξία για γρηγορότερες λήψεις.

• Η εστιακή απόσταση κυμαίνεται από εξαιρετικά ευρεία 
γωνία προβολής 14 mm έως ευρεία γωνία 30 mm, 
αποτυπώνοντας εικόνες με δυναμικές προοπτικές.

• Ο πρώτος* υπερευρυγώνιος φακός zoom στον κόσμο με 
δυνατότητα προσάρτησης φίλτρου, καλύπτει εστιακή 
απόσταση που αρχίζει στα 14 mm και επιτρέπει στους 
φωτογράφους να προσθέτουν δημιουργικές πινελιές στις 
φωτογραφίες τους με τη χρήση πολωτικών φίλτρων ή 
φίλτρων ουδέτερες πυκνότητας (ND).

• Η εντυπωσιακή απόδοση εγγραφής video παρέχεται με την 
προσεκτική αντιμετώπιση ακόμη και λεπτομερειών όπως η 
αντιστάθμιση της αλλαγής γωνίας προβολής κατά την 
αλλαγή εστίασης και η ελαχιστοποίηση του θορύβου 
λειτουργίας.

• Ο δακτύλιος ελέγχου όπου μπορούν να αντιστοιχιστούν 
διάφορες λειτουργίες όπως η εστίαση (M/A), το διάφραγμα 
και η αντιστάθμιση έκθεσης, διευκολύνει τις λήψεις χάρη 
στην κορυφαία αίσθηση χειρισμού του.

• Η αποκλειστική επίστρωση φθορίου της Nikon εφαρμόζεται 
στην μπροστινή επιφάνεια του φακού, εξασφαλίζοντας 
κορυφαία αντοχή κατά της βρομιάς.

Υπερ-ευρυγώνιος φακός zoom με δυνατότητα προσάρτησης φίλτρου, που προσφέρει φορητότητα, 
υψηλή ποιότητα εικόνας και διευρυμένες δυνατότητες λήψης

*  Μεταξύ των εναλλάξιμων φακών που είναι συμβατοί με πλήρες κάδρο 
(φορμά FX της Nikon) για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές με 
εναλλάξιμους φακούς, οι οποίες διαθέτουν εστιακή απόσταση που 
αρχίζει από τα 14 mm ή λιγότερα έως και τις 8 Ιανουαρίου 2019. 
Δήλωση βάσει έρευνας της Nikon.

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

• Η εξαιρετική οπτική απόδοση επιτυγχάνεται με τη χρήση 
ενός γυάλινου στοιχείου ED ασφαιρικού φακού, ενός 
γυάλινου στοιχείου ED και τριών στοιχείων ασφαιρικού 
φακού. 

• Η ευκρινής ανάλυση διατηρείται ακόμη και στις 
περιφερειακές περιοχές του κάδρου σε ολόκληρο το εύρος 
zoom από το μέγιστο διάφραγμα, τόσο στις λήψεις 
φωτογραφιών όσο και video.

• Η εντυπωσιακή απόδοση εγγραφής video παρέχεται με την 
προσεκτική αντιμετώπιση ακόμη και λεπτομερειών όπως η 
αντιστάθμιση της αλλαγής γωνίας προβολής κατά την 
αλλαγή εστίασης και η ελαχιστοποίηση του θορύβου 
λειτουργίας.

• Περιλαμβάνεται νανοκρυσταλλική επίστρωση, η οποία 
μειώνει αποτελεσματικά τα διπλά είδωλα και τις 
αντανακλάσεις, προκειμένου να εξασφαλίζει καθαρή και 
ευκρινή απόδοση ακόμη και σε συνθήκες με κόντρα φως.

• Ο δακτύλιος ελέγχου όπου μπορούν να αντιστοιχιστούν 
διάφορες λειτουργίες όπως η εστίαση (M/A), το διάφραγμα 
και η αντιστάθμιση έκθεσης, διευκολύνει τις λήψεις χάρη 
στην κορυφαία αίσθηση χειρισμού του.

• Η αποκλειστική επίστρωση φθορίου της Nikon εφαρμόζεται 
στην μπροστινή επιφάνεια του φακού, εξασφαλίζοντας 
κορυφαία αντοχή κατά της βρομιάς.

Φορητός τυπικός φακός zoom υψηλής απόδοσης, με κορυφαία απόδοση  
που μπορεί να μεταμορφώσει κάθε σκηνή σε έργο τέχνης

30 31

Σώμα φωτογραφικής μηχανής: Z 7   © Jimmy McIntyre Σώμα φωτογραφικής μηχανής: Z 7   © Tamara Lackey
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• Αξιοποιώντας τις τελευταίες οπτικές τεχνολογίες με παράλληλη 
μεγιστοποίηση της υψηλής ευελιξίας της σχεδίασης του φακού, 
επιτυγχάνεται ανώτερη οπτική απόδοση σε ένα ελαφρύ και 
compact σώμα.

• Το σύστημα πολλαπλής εστίασης παρέχει ένα εστιακό επίπεδο με 
εξαιρετική ευκρίνεια σε ολόκληρο το εύρος λήψης, 
συμπεριλαμβανομένων των κοντινών λήψεων, συμβάλλοντας 
ταυτόχρονα στην ιδιαίτερη ακρίβεια και ταχύτητα της λειτουργίας 
AF.

• Το μεγάλο εφέ bokeh που εξασφαλίζει το μέγιστο διάφραγμα f/2,8, 
καθώς και τα φυσικά, όμορφα χαρακτηριστικά bokeh με ελάχιστο 
χρωματισμό, σας επιτρέπει να δίνετε εντυπωσιακή έμφαση στα 
κύρια θέματα.

• Η αυθεντική απόδοση εγγραφής video επιτυγχάνεται με την 
προσεκτική αντιμετώπιση ακόμη και λεπτομερειών όπως η 
αντιστάθμιση της αλλαγής γωνίας προβολής κατά την αλλαγή 
εστίασης και η ελαχιστοποίηση του θορύβου λειτουργίας.

• Το νέο σύστημα ανακλαστικής επίστρωσης ARNEO που έχει 
ενσωματωθεί στον φακό είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό έναντι στο 
προσπίπτον φως από κατακόρυφη διεύθυνση. 

• Έχει προστεθεί ένας αποκλειστικός δακτύλιος εστίασης, ανεξάρτητα 
από τον δακτύλιο ελέγχου, για άνετη χειροκίνητη λειτουργία.

• Η αποκλειστική επίστρωση φθορίου της Nikon εφαρμόζεται στα 
μπροστινά και στα πίσω στοιχεία φακού, εξασφαλίζοντας κορυφαία 
απόδοση προστασίας από τη βρομιά.

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S
Ο γρήγορος τυπικός φακός zoom επιτυγχάνεται με τη μορφή ενός ιδανικού ευέλικτου φακού που 
προσφέρει εντυπωσιακή απόδοση, ανεξάρτητα από τη σκηνή λήψης

32 33

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

• Διαθέτοντας ένα εξαιρετικά πρακτικό εύρος zoom*1 από 
ευρυγώνιο 16 mm έως μεσαίο τηλεφακό 50 mm, αυτός ο φακός 
καλύπτει αποτελεσματικά μεγάλο εύρος σκηνών και θεμάτων. 

• Η υιοθέτηση ενός μηχανισμού σύμπτυξης φακού για μειωμένο 
μήκος του φακού όταν αποθηκεύεται οδηγεί σε εξαιρετική 
φορητότητα. 

• Με εξαιρετικά μικρή ελάχιστη απόσταση εστίασης μόλις 0,2 m 
(στη θέση zoom 24 mm), εστιάζει με εντυπωσιακή ευκρίνεια 
ακόμη και στα κοντινά θέματα και αποτυπώνει πανέμορφες 
εικόνες.

• Χάρη στο σύστημα απόσβεσης κραδασμών (VR) που παρέχει εφέ 
ισοδύναμο με ταχύτητα κλείστρου μεγαλύτερη κατά 4,5 στοπ*2, 
αντισταθμίζεται αποτελεσματικά το θάμπωμα που προκαλεί το 
κούνημα της φωτογραφικής μηχανής ακόμη και σε σκηνές όπως 
νυχτερινά τοπία και εσωτερικές λήψεις με χαμηλό φωτισμό. 

• Η αυθεντική απόδοση εγγραφής video επιτυγχάνεται με την 
προσεκτική αντιμετώπιση ακόμη και λεπτομερειών όπως η 
αντιστάθμιση της αλλαγής γωνίας προβολής κατά την αλλαγή 
εστίασης και η ελαχιστοποίηση του θορύβου λειτουργίας.

• Εύχρηστος δακτύλιος ελέγχου όπου μπορούν να αντιστοιχιστούν 
διάφορες λειτουργίες όπως εστίαση (M/A), ευαισθησία ISO, 
διάφραγμα ή αντιστάθμιση έκθεσης για πιο άνετη λήψη 
φωτογραφιών και video.

Εξαιρετικά φορητός τυπικός φακός zoom με φορμά DX που εξασφαλίζει αυθεντική απόδοση  
χαρίζοντάς σας λήψεις με εντυπωσιακή ποιότητα εικόνας πάντα και παντού 

*1 Η γωνία προβολής ισοδυναμεί με αυτή ενός φακού 24-75 mm σε φορμά 
FX/35 mm.

*2 Αυτή η τιμή επιτυγχάνεται όταν συνδέεται σε φωτογραφική μηχανή 
mirrorless εξοπλισμένη με αισθητήρα εικόνας μεγέθους APS-C όταν το 
zoom έχει ρυθμιστεί στη μέγιστη θέση τηλεφακού.

Σώμα φωτογραφικής μηχανής: Z 7   © Ami Vitale Σώμα φωτογραφικής μηχανής: Z 50   © Shawn Corrigan
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 14 mm 24 mm 35 mm 50 mm 70 mm 85 mm 140 mm 200 mm 300 mm 400 mm 600 mm 

 21 mm 36 mm 52.5 mm 75 mm 105 mm 127.5 mm 210 mm 300 mm 450 mm 600 mm 900 mm
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NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR

• Με εύρος zoom από μεσαίου τηλεφακού 50 mm έως τηλεφακού  
250 mm*1, η λήψη εικόνων με χρήση τηλεφακού είναι διαθέσιμη σε 
περισσότερα είδη σκηνών.

• Η κορυφαία ανάλυση που επιτυγχάνεται χάρη στη μεγαλύτερη 
διάμετρο της μοντούρας Z, εξασφαλίζεται σταθερά στις λήψεις με 
μέγιστο διάφραγμα, άσχετα από το εύρος εστιακής απόστασης ή την 
απόσταση λήψης.

• Με το κορυφαίο εφέ VR που είναι ισοδύναμο με αύξηση της 
ταχύτητας κλείστρου κατά 5,0 στοπ*2, η μεγαλύτερη στην ιστορία 
των εναλλάξιμων φακών NIKKOR*3, αντισταθμίζεται αποτελεσματικά 
το θάμπωμα που προκαλεί το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής 
ακόμη και σε σκηνές με χαμηλό φωτισμό.

• Η μικρή ελάχιστη απόσταση εστίασης μόλις 0,5 m (στη θέση zoom 
50 mm) επιτρέπει την αποτύπωση εντυπωσιακών κοντινών λήψεων, 
όπως φωτογραφίσεις στατικών θεμάτων.

• Η αυθεντική απόδοση εγγραφής video επιτυγχάνεται με την 
προσεκτική αντιμετώπιση ακόμη και λεπτομερειών όπως η 
αντιστάθμιση της αλλαγής γωνίας προβολής κατά την αλλαγή 
εστίασης και η ελαχιστοποίηση του θορύβου λειτουργίας.

• Η υιοθέτηση ενός μηχανισμού σύμπτυξης φακού για μειωμένο 
μήκος του φακού όταν αποθηκεύεται εξασφαλίζει εξαιρετική 
ευελιξία.

• Εύχρηστος δακτύλιος ελέγχου όπου μπορούν να αντιστοιχιστούν 
διάφορες λειτουργίες όπως εστίαση (M/A), ευαισθησία ISO, 
διάφραγμα ή αντιστάθμιση έκθεσης για πιο άνετη λήψη 
φωτογραφιών και video.

Τηλεφακός zoom με φορμά DX που επιτρέπει να αποτυπώνετε πανέμορφα διάφορες σκηνές, μόνο με 
έναν φακό που χρησιμοποιεί μεγάλο εύρος zoom και ανώτερη λειτουργία VR

*1 Η γωνία προβολής ισοδυναμεί με αυτή ενός φακού 75-375 mm σε φορμά FX/35 mm.
*2 Αυτή η τιμή επιτυγχάνεται όταν συνδέεται σε φωτογραφική μηχανή mirrorless εξοπλισμένη 

με αισθητήρα εικόνας μεγέθους APS-C όταν το zoom έχει ρυθμιστεί στη μέγιστη θέση 
τηλεφακού.

*3 Έως και τον Οκτώβριο, 2019

Σώμα φωτογραφικής μηχανής: Z 50   © Shawn Corrigan
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• Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, δείτε την τοποθεσία web της Nikon www.europe-nikon.com
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Micro
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 24-105mm

 100-400mm

       Οι φακοί στην αγορά εμφανίζονται με μπλε χρώμα. 
       Οι φακοί που θα ανακοινωθούν εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα.
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*Ωφέλιμη εστιακή απόσταση στο φορμά DX.

Εσ
τι

ακ
ή 

απ
όσ

τα
σ

η

Τα περιεχόμενα αυτής της ανακοίνωσης ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή 
υποχρέωση από την πλευρά του κατασκευαστή.

Έως και τις 10 Οκτωβρίου 2019.
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Προσαρμογέας μοντούρας FTZ 

Ο προσαρμογέας μοντούρας FTZ επιτρέπει στους μακροχρόνιους χρήστες φωτογραφικών μηχανών D-SLR της 
Nikon, να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τους φακούς NIKKOR F που ήδη έχουν με το νέο σύστημα μοντούρας Z 
για φωτογραφικές μηχανές mirrorless. Η δυνατότητα λήψης με AE είναι διαθέσιμη με συνολικό αριθμό περίπου  
360 τύπων φακού NIKKOR F από τον τύπο AI και μετά, ενώ η λήψη με AF/AE είναι διαθέσιμη με περισσότερους από 
90 τύπους φακών AF-P/AF-S/AF-I.

• Διασφαλίζεται ποιότητα εικόνας και απόδοση AF/AE ισοδύναμη με τη χρήση φακών NIKKOR F με 
φωτογραφικές μηχανές D-SLR της Nikon.

• Η λειτουργία VR στη φωτογραφική μηχανή Z 7 και Z 6 είναι διαθέσιμη όταν συνδέεται φακός CPU NIKKOR F 
χωρίς ενσωματωμένη λειτουργία VR. 

• Τα κινητά μέρη και άλλα τμήματα έχουν ουσιαστικά στεγανοποιηθεί για να βελτιωθεί η απόδοση της 
ανθεκτικότητας στη σκόνη και τα σταγονίδια, σε επίπεδο ισοδύναμο των Z 7 και Z 6.

• Η εξωτερική εμφάνιση είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ταιριάζει με τους φακούς NIKKOR τύπου G που δεν 
έχουν δακτύλιο διαφράγματος. 

• Το ελαφρύ σώμα επιτυγχάνεται χωρίς συμβιβασμό στην ανθεκτικότητα, με χρήση κράματος μαγνησίου για το 
κυρίως σώμα και την υποδοχή τριπόδου.

Τα υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά υποδεικνύονται από σημεία ελέγχου (✓) και τα μη υποστηριζόμενα από παύλες (—).
Υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά

Η ατομική έκφραση της εκτενούς σειράς φακών NIKKOR F συνεχίζει να λάμπει  
φωτεινά με τις φωτογραφικές μηχανές mirrorless της Nikon

[Σημείωση] 
Η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους ίσως δεν λειτουργεί 
όπως αναμένεται και ίσως απαιτηθεί μικρορύθμιση της 
αυτόματης εστίασης για την εξασφάλιση των επιθυμητών 
αποτελεσμάτων με ορισμένους φακούς. Επιπλέον, ανάλογα 
με τις συνθήκες λήψης, η αυτόματη εστίαση ίσως αποτύχει 
να παραγάγει τα επιθυμητά αποτελέσματα με τους 
ακόλουθους φακούς. Επαναλάβετε τη λειτουργία 
αυτόματης εστίασης μέχρι να γίνει αυτόματη εστίαση στο 
θέμα ή εστιάστε με χειροκίνητη εστίαση.
• AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR

Προσαρμογέας 
μοντούρας FTZ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
Z 7/ Z 6

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
Z 50

*Παρεχόμενα εξαρτήματα. **Προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Nikon. † Δυνατότητα λήψης από το κατάστημα εφαρμογών κάθε έξυπνης συσκευής (δωρεάν). †† Μπορεί να ληφθεί από την τοποθεσία web της Nikon (δωρεάν).
Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, δείτε την τοποθεσία web της Nikon.

ΦΑΚΟΙ NIKKORΦΛΑΣ SPEEDLIGHT

Φλας Speedlight SB-5000

Οθόνη 
τηλεόρασης**

Συσκευή εγγραφής 
video με είσοδο 
HDMI**

Ελαστικό 
προσοφθάλμιο  DK-30*

Ασύρματο  
τηλεχειριστήριο ML-L7

Εκτυπωτής**

Ηλεκτρονικός 
υπολογιστής**

Ηλεκτρονικός υπολογιστής**

Καλώδιο USB UC-E21*

ViewNX-i††

Capture NX-D††

Camera Control Pro 2

Διακομιστής FTP**

Καλώδιο τηλεχειρισμού TTL SC-28, 29

Τροφοδοτικό μπαταρίας 
υψηλών επιδόσεων SD-9

Φλας Speedlight SB-300 

Φλας Speedlight SB-700 

Φλας Speedlight SB-500 

Φλας Speedlight SB-5000 

Φλας Speedlight SB-700 

Φλας Speedlight SB-500 

Φλας Speedlight SB-300 

Εντολέας ασύρματου φλας 
Speedlight SU-800

Κιτ εντολέα φλας Speedlight 
κοντινής λήψης R1C1

Σπειροειδές καλώδιο 
συγχρονισμού SC-15

Προσαρμογέας 
ακροδέκτη 
συγχρονισμού AS-15

Μονάδες φλας για στούντιο**

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ  
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία ιόντων 
λιθίου EN-EL25*

Φορτιστής 
μπαταρίας MH-32*

Καλώδιο HDMI** 
(σύνδεση τύπου D  
σύνδεση τύπου A)

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ 
ΜΟΝΤΟΥΡΑΣ

Προσαρμογέας  
μοντούρας FTZ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ

Στερεοφωνικό 
μικρόφωνο ME-1

Φακοί NIKKOR Z

Φακοί NIKKOR F

Ασύρματο μικρόφωνο 
ME-W1

Κάρτα μνήμης SD**

Συσκευή ανάγνωσης καρτών 
μνήμης SD**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΣΚΟΠΕΥΤΡΟΥ

ΕΞΑΡΤΗΜΑ 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΕΞΥΠΝΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ

SnapBridge† 

Έξυπνη συσκευή** 
(λειτουργικό σύστημα 
iOS/Android)

Μετασχηματιστής φόρτισης 
μπαταρίας EH-73P

*Παρεχόμενα εξαρτήματα. **Προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Nikon. † Δυνατότητα λήψης από το κατάστημα εφαρμογών κάθε έξυπνης συσκευής (δωρεάν). †† Μπορεί να ληφθεί από την τοποθεσία web της Nikon (δωρεάν).

ΦΑΚΟΙ NIKKORΦΛΑΣ SPEEDLIGHT

Φλας Speedlight SB-5000

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ  
ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  
VIDEO

Οθόνη τηλεόρασης**

Κλιπ καλωδίου
HDMI/USB*

Συσκευή εγγραφής 
video με είσοδο 
HDMI**

Κλιπ
καλωδίου
HDMI/USB*

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΣΚΟΠΕΥΤΡΟΥ

Ελαστικό  
προσοφθάλμιο DK-29*

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο WR-T10

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο WR-1

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο WR-1

Εκτυπωτής**

Καλώδιο LAN**

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων 
λιθίου EN-EL15b*/EN-EL15a/EN-EL15

Ηλεκτρονικός 
υπολογιστής**

Προσωπικός  
Η/Υ**  
(με θύρα USB 
type-C μόνο)

Καλώδιο USB UC-E25

Κλιπ
καλωδίου
HDMI/USB*

ViewNX-i††

Capture NX-D††

Camera Control Pro 2

Διακομιστής FTP**

Καλώδιο τηλεχειρισμού TTL SC-28, 29

Τροφοδοτικό μπαταρίας 
υψηλών επιδόσεων SD-9

Φλας Speedlight SB-300

Φλας Speedlight SB-700

Φλας Speedlight SB-500

Φλας Speedlight SB-5000

Φλας Speedlight SB-5000

Φλας Speedlight SB-700

Φλας Speedlight SB-700

Φλας Speedlight SB-500

Φλας Speedlight SB-500

Φλας Speedlight SB-300

Φλας Speedlight SB-R200

Εντολέας ασύρματου φλας 
Speedlight SU-800

Κιτ εντολέα φλας Speedlight 
κοντινής λήψης R1C1

Σπειροειδές καλώδιο 
συγχρονισμού SC-15

Προσαρμογέας 
ακροδέκτη 
συγχρονισμού AS-15

Μονάδες φλας για στούντιο**

Φλας Speedlight  
SB-5000 

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο WR-R10

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων 
λιθίου EN-EL15b*/EN-EL15a/EN-EL15

Τροφοδοτικό μπαταρίας 
MB-N10

Μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας EH-7P*

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15b*

Ακροδέκτης
τροφοδοσίας EP-5B

Μετασχηματιστής
ρεύματος 
EH-5c/EH-5b

Φορτιστής 
μπαταρίας  
MH-25a*/MH-25

Καλώδιο HDMI** (σύνδεση τύπου C  
σύνδεση τύπου A)

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

ΘΗΚΗ

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο WR-R10

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ 
ΜΟΝΤΟΥΡΑΣ

Προσαρμογέας  
μοντούρας FTZ 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ

Στερεοφωνικό 
μικρόφωνο ME-1

Φακοί NIKKOR Z

Φακοί NIKKOR F

Ασύρματο μικρόφωνο 
ME-W1

Κάρτα μνήμης XQD** Συσκευή ανάγνωσης καρτών 
μνήμης XQD**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Καλώδιο USB UC-E24*

Ασύρματος πομπός
WT-7/A/B/C

Ακροδέκτης
τροφοδοσίας EP-5B

Μετασχηματιστής
ρεύματος EH-5b

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ GPS

Μονάδα GPS
GP-1A Ντεκλανσέρ MC-DC2

Ημιμαλακή θήκη
CF-DC8

Ακουστικά**

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΕΞΥΠΝΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ

SnapBridge† 

Έξυπνη συσκευή** 
(λειτουργικό σύστημα 
iOS/Android)

Λειτουργία

Φακός

Λειτουργία εστίασης Λειτουργία λήψης

Λειτουργία 
μέτρησηςAF

MF (με 
ηλεκτρονική 
αναζήτηση 

εύρους)

MF AUTO, P, S A, M

Αυ
τό

μα
τη

 εσ
τί

ασ
η

CP
U

AF-S τύπου G, E και D,
AF-P τύπου G και E,
AF-I τύπου D

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AF τύπου G και D — ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Άλλοι φακοί AF — — ✓ ✓ ✓

Χε
ιρ

οκ
ίν

ητ
η 

εσ
τί

ασ
η

CP
U

Σειρά PC-E NIKKOR,
PC NIKKOR 19mm f/4E ED

— — ✓ ✓ ✓ ✓

PC Micro 85mm f/2.8D — — ✓ — ✓* ✓

Φακοί AI-P — — ✓ ✓ ✓ ✓

Χω
ρί

ς 
CP

U

AI-, AI-Modified
Φακοί σειράς NIKKOR ή 
Nikon E

— — ✓ — ✓ ✓

*Μόνο στη λειτουργία Μ.
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• Κιτ  Z 7 + 24-70 f/4 
Αυτό το ευέλικτο κιτ φακού zoom πλήρους κάδρου 
περιλαμβάνει τη φωτογραφική μηχανή Z 7 και τον 
compact φακό zoom NIKKOR Z 24-70mm f/4 S. 
Αποτυπώστε περισσότερες λεπτομέρειες, 
περισσότερο βάθος και χρώματα σε ολόκληρο το 
κάδρο. Εξασφαλίστε ομαλή και αθόρυβη εστίαση και 
μοναδική ευκρίνεια από άκρο σε άκρο.

• Κιτ  Z 7 + 24-70 f/4 + FTZ
Αυτό το κιτ zoom και προσαρμογέα περιλαμβάνει τη 
φωτογραφική μηχανή Z 7, τον φακό zoom NIKKOR Z 
24–70mm f/4 S και τον προσαρμογέα μοντούρας FTZ. 
Αυτός ο compact φακός zoom πλήρους κάδρου 
ταιριάζει παντού. Με τον προσαρμογέα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν φακοί NIKKOR μοντούρας F με τη 
φωτογραφική μηχανή της σειράς Z της Nikon χωρίς 
απώλειες στην ποιότητα εικόνας.

• Κιτ  Z 7 + 14-30 f/4
Κατακτήστε τη σκηνή με αυτό το κατάλληλο για ταξίδια 
κιτ υπερ-ευρυγώνιου φακού zoom. Περιλαμβάνει τη 
φωτογραφική μηχανή mirrorless Z 7 πλήρους κάδρου 
και τον φακό NIKKOR Z 14-30mm f/4 S. Ο compact και 
ελαφρύς φακός zoom επιτρέπει τη χρήση φίλτρων 82 
mm και χωράει εύκολα σε μικρότερες τσάντες 
εξοπλισμού. Τραβήξτε εντυπωσιακές φωτογραφίες και 
video οπουδήποτε.

• Κιτ  Z 7 + 14-30 f/4 + FTZ
Εξασφαλίστε πληθώρα επιλογών. Αυτό το κιτ υπερ-
ευρυγώνιου φακού zoom και προσαρμογέα 
περιλαμβάνει τη φωτογραφική μηχανή mirrorless Z 7 
πλήρους κάδρου, τον φακό NIKKOR Z 14-30mm f/4 S 
και τον προσαρμογέα μοντούρας FTZ. Ο compact 
φακός zoom επιτρέπει τη χρήση φίλτρων 82 mm. Με 
τον προσαρμογέα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
φακοί NIKKOR μοντούρας F με τη φωτογραφική 
μηχανή της σειράς Z της Nikon χωρίς απώλειες στην 
ποιότητα εικόνας.

• Κιτ  Z 7 + FTZ
Αυτό το κιτ περιλαμβάνει τη φωτογραφική μηχανή Z 7 
και τον ανθεκτικό αλλά ελαφρύ προσαρμογέα 
μοντούρας FTZ. Με τον προσαρμογέα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν φακοί NIKKOR μοντούρας F με τη 
φωτογραφική μηχανή της σειράς Z της Nikon χωρίς 
απώλειες στην ποιότητα εικόνας. Παράλληλα, οι φακοί 
μοντούρας F χωρίς απόσβεση κραδασμών (VR) φτάνουν 
σε νέα επίπεδα ευκρίνειας χάρη στην ενσωματωμένη 
απόσβεση κραδασμών της φωτογραφικής μηχανής.

• Κιτ  Z 50 + 16-50 VR
Εδώ. Εκεί. Παντού. Διηγηθείτε όσα βλέπετε με τη 
φωτογραφική μηχανή mirrorless Z 50 και τον εξαιρετικά 
φορητό φακό NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR. Αυτός 
ο ευρυγώνιος φακός zoom με γρήγορη εστίαση και 
απόσβεση κραδασμών ενσωματωμένη στον φακό, 
αποτυπώνει εικόνες από ευρυγώνιες λήψεις έως 
πορτραίτα με μοναδική λεπτομέρεια, βάθος και χρώμα. 

• Κιτ  Z 50 + FTZ
Έχετε φακούς NIKKOR DSLR που θα θέλατε να 
χρησιμοποιήσετε; Αυτό το κιτ περιλαμβάνει τη 
φωτογραφική μηχανή mirrorless Z 50 και τον 
προσαρμογέα μοντούρας FTZ που σας επιτρέπει να 
χρησιμοποιείτε τους φακούς NIKKOR μοντούρας F με 
τη φωτογραφική μηχανή. Μπορείτε πλέον να 
επωφεληθείτε από την κορυφαία ποιότητα εικόνας 
της Nikon Z 50 χωρίς να στερηθείτε τους φακούς 
DSLR που αγαπάτε.

Υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί.

• Κιτ  Z 50 + 16-50 VR + FTZ
Οι ευκαιρίες αφθονούν με το κιτ που περιλαμβάνει τη 
φωτογραφική μηχανή mirrorless Z 50, έναν ευρυγώνιο 
mirrorless φακό zoom και τον προσαρμογέα 
μοντούρας FTZ. Ο εξαιρετικά φορητός φακός NIKKOR 
Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR καλύπτει από την 
ευρυγώνια λήψη έως την προβολή πορτραίτου με 
πλούσια χρώματα και λεπτομέρειες. Ο προσαρμογέας 
σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τους φακούς NIKKOR 
DSLR μοντούρας F με αυτήν τη φωτογραφική μηχανή.

• Κιτ  Z 6 + 24-70 f/4 + FTZ
Αυτό το κιτ περιλαμβάνει τη φωτογραφική μηχανή Z 6, 
τον φακό zoom NIKKOR Z 24–70mm f/4 S και τον 
προσαρμογέα μοντούρας FTZ. Αυτός ο compact φακός 
πλήρους κάδρου σάς πηγαίνει παντού. Με τον 
προσαρμογέα μπορούν να χρησιμοποιηθούν φακοί 
NIKKOR μοντούρας F με τη φωτογραφική μηχανή της 
σειράς Z της Nikon χωρίς απώλειες στην ποιότητα 
εικόνας. Παράλληλα, οι φακοί μοντούρας F χωρίς 
απόσβεση κραδασμών (VR) φτάνουν σε νέα επίπεδα 
ευκρίνειας χάρη στην ενσωματωμένη απόσβεση 
κραδασμών της φωτογραφικής μηχανής.

• Κιτ  Z 6 + FTZ
Αυτό το κιτ περιλαμβάνει τη φωτογραφική μηχανή Z 6 
και τον ανθεκτικό αλλά ελαφρύ προσαρμογέα 
μοντούρας FTZ. Με τον προσαρμογέα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν φακοί NIKKOR μοντούρας F με τη 
φωτογραφική μηχανή της σειράς Z της Nikon χωρίς 
απώλειες στην ποιότητα εικόνας. Παράλληλα, οι φακοί 
μοντούρας F χωρίς απόσβεση κραδασμών (VR) φτάνουν 
σε νέα επίπεδα ευκρίνειας χάρη στην ενσωματωμένη 
απόσβεση κραδασμών της φωτογραφικής μηχανής.

• Κιτ  Z 6 + 24-70 f/4
Τραβήξτε φωτογραφίες και video με περισσότερη 
λεπτομέρεια, βάθος και χρώματα χάρη σε αυτό το 
ευέλικτο κιτ φακού zoom πλήρους κάδρου. 
Περιλαμβάνει τη φωτογραφική μηχανή Z 6 και τον 
compact φακό zoom NIKKOR Z 24–70mm f/4 S. 
Εξασφαλίστε ομαλή και αθόρυβη εστίαση και 
μοναδική ευκρίνεια από άκρο σε άκρο.

• Κιτ  Z 6 + 14-30 f/4
Μικρό βάρος ιδανικό για ταξίδια. Φωτογραφίσεις με 
μέγιστο διάφραγμα. Αυτό το ευέλικτο κιτ υπερ-
ευρυγώνιου φακού zoom περιλαμβάνει τη 
φωτογραφική μηχανή mirrorless Z 6 πλήρους κάδρου 
και τον φακό NIKKOR Z 14-30mm f/4 S. Ο compact 
φακός zoom επιτρέπει τη χρήση φίλτρων 82 mm και 
χωράει εύκολα σε μικρότερες τσάντες. Τραβήξτε 
εντυπωσιακές φωτογραφίες και video οπουδήποτε.

• Κιτ  Z 6 +14-30 f/4 + FTZ
Εμφάνιση περισσότερων. Αυτό το κιτ υπερ-ευρυγώνιου 
φακού zoom και προσαρμογέα περιλαμβάνει τη 
φωτογραφική μηχανή mirrorless Z 6 πλήρους κάδρου, 
τον φακό NIKKOR Z 14-30mm f/4 S και τον προσαρμο-
γέα μοντούρας FTZ. Ο compact φακός zoom επιτρέπει 
τη χρήση φίλτρων 82 mm. Με τον προσαρμογέα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν φακοί NIKKOR μοντού-
ρας F με τη φωτογραφική μηχανή της σειράς Z της 
Nikon χωρίς απώλειες στην ποιότητα εικόνας.

• Βασικό κιτ video Z 6
Περισσότερη ελευθερία για δημιουργία. Αυτό το 
απόλυτα βασικό κιτ για τον ανεξάρτητο 
κινηματογραφιστή διαθέτει τη φωτογραφική μηχανή 
mirrorless πλήρους κάδρου Nikon Z 6, τον 
προσαρμογέα μοντούρας FTZ, το Atomos Ninja V, το 
σύστημα υποστήριξης SmallRig με γρήγορη 
απελευθέρωση και διάφορα εξαρτήματα. Οδηγήστε 
το περιεχόμενο των video σας στο επόμενο επίπεδο.

• Κιτ  Z 50 + 16-50 VR + 50-250 VR 
Ελάτε κοντά. Ανοίξτε το πλάνο σας. Φτάστε μακριά. Αυτό 
το κιτ περιλαμβάνει τη φωτογραφική μηχανή mirrorless  
Z 50 και δύο φακούς zoom γρήγορης εστίασης με 
απόσβεση κραδασμών. Ο φακός NIKKOR Z DX 16-50mm 
f/3.5-6.3 VR αποτυπώνει προβολές που κυμαίνονται από 
ευρυγώνιες λήψεις έως πορτραίτα και είναι τελείως 
επίπεδος όταν είναι σε σύμπτυξη. Ο NIKKOR Z DX  
50-250mm f/4.5-6.3 VR καλύπτει τις προβολές από 
κανονική έως τηλεφακού και επίσης συμπτύσσεται  
για να τον μεταφέρετε ευκολότερα.
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• Η ονομασία XQD είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation. • Οι ονομασίες HDMI, High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI 
Licensing LLC. • Η ονομασία Wi-Fi® και το λογότυπο Wi-Fi είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance®. • Η ονομασία Bluetooth® είναι εμπορικό σήμα της Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση των εν 
λόγω σημάτων από τη Nikon Corporation γίνεται με εκχώρηση άδειας χρήσης. • Τα άλλα προϊόντα και οι ονομασίες αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιρειών. • Οι εικόνες στα 
σκόπευτρα, στις οθόνες LCD και στις οθόνες υπολογιστή που εμφανίζονται στο παρόν υλικό είναι προσομοιωμένες.

Ωφέλιμα pixel

Ωφέλιμα pixel 45,7 εκατομμύρια 24,5 εκατομμύρια 20,9 εκατομμύρια

Αισθητήρας εικόνας

Αισθητήρας εικόνας Αισθητήρας CMOS 35,9 × 23,9 mm (φορμά FX της Nikon) Αισθητήρας CMOS 23,5 × 15,7 mm (φορμά DX της Nikon)

Αποθήκευση

Μέγεθος εικόνας (pixel)

• Περιοχή εικόνας FX (36×24):  
8256 × 5504 (L: 45,4 εκατομμύρια),  
6192 × 4128 (M: 25,6 εκατομμύρια), 
4128 × 2752 (S: 11,4 εκατομμύρια)

• Περιοχή εικόνας DX (24×16):  
5408 × 3600 (L: 19,5 εκατομμύρια),  
4048 × 2696 (M: 10,9 εκατομμύρια),  

2704 × 1800 (S: 4,9 εκατομμύρια)
• 5 : 4 (30×24) περιοχή εικόνας:  

6880 × 5504 (L: 37,9 εκατομμύρια),  
5152 × 4120 (M: 21,2 εκατομμύρια),  
3440 × 2752 (S: 9,5 εκατομμύρια)

• 1 : 1 (24×24) περιοχή εικόνας:  
5504 × 5504 (L: 30,3 εκατομμύρια),  
4128 × 4128 (M: 17,0 εκατομμύρια),  
2752 × 2752 (S: 7,6 εκατομμύρια)
• 16 : 9 (36×20) περιοχή εικόνας:  

8256 × 4640 (L: 38,3 εκατομμύρια),  
6192 × 3480 (M: 21,5 εκατομμύρια),  

4128 × 2320 (S: 9,6 εκατομμύρια)
• Φωτογραφίες που έχουν ληφθεί κατά την 

εγγραφή video με μέγεθος καρέ  
3840 × 2160: 3840 × 2160

• Φωτογραφίες που έχουν ληφθεί κατά την 
εγγραφή video με άλλα μεγέθη καρέ:  

1920 × 1080

• Περιοχή εικόνας FX (36×24):  
6048 × 4024 (L: 24,3 εκατομμύρια),  
4528 × 3016 (M: 13,7 εκατομμύρια), 

3024 × 2016 (S: 6,1 εκατομμύρια)
• Περιοχή εικόνας DX (24×16):  
3936 × 2624 (L: 10,3 million),  

2944 × 1968 (M: 5,8 εκατομμύρια), 
1968 × 1312 (S: 2,6 εκατομμύρια)
• 1 : 1 (24×24) περιοχή εικόνας:  

4016 × 4016 (L: 16,1 εκατομμύρια),  
3008 × 3008 (M: 9,0 εκατομμύρια), 
2000 × 2000 (S: 4,0 εκατομμύρια)
• 16 : 9 (36×20) περιοχή εικόνας:  

6048 × 3400 (L: 20,6 εκατομμύρια),  
4528 × 2544 (M: 11,5 εκατομμύρια), 

3024 × 1696 (S: 5,1 εκατομμύρια)
• Φωτογραφίες που έχουν ληφθεί κατά την 

εγγραφή video με μέγεθος καρέ  
3840 × 2160: 3840 × 2160

• Φωτογραφίες που έχουν ληφθεί κατά την 
εγγραφή video με άλλα μεγέθη καρέ:  

1920 × 1080

• Περιοχή εικόνας DX (24×16)  
5568 × 3712 (L: 20,7 εκατομμύρια) 
4176 × 2784 (M: 11,6 εκατομμύρια)  
2784 × 1856 (S: 5,2 εκατομμύρια)

• 1 : 1 (16×16) περιοχή εικόνας  
3712 × 3712 (L: 13,8 εκατομμύρια) 
2784 × 2784 (M: 7,8 εκατομμύρια)  
1856 × 1856 (S: 3,4 εκατομμύρια)
• 16 : 9 (24×14) περιοχή εικόνας  

5568 × 3128 (L: 17,4 εκατομμύρια) 
4176 × 2344 (M: 9,8 εκατομμύρια)  
2784 × 1560 (S: 4,3 εκατομμύρια)

• Φωτογραφίες που έχουν ληφθεί κατά την  
εγγραφή video με μέγεθος καρέ

3840 × 2160: 3840 × 2160
• Φωτογραφίες που έχουν ληφθεί κατά την  

εγγραφή video με μέγεθος καρέ
1920 × 1080: 1920 × 1080

Μορφή αρχείου

• NEF (RAW): 12 ή 14 bit (συμπίεση χωρίς απώλειες, με συμπίεση ή χωρίς συμπίεση), μεγάλες, 
μεσαίες και μικρές διαθέσιμες (οι μεσαίες και μικρές εικόνες εγγράφονται με βάθος 12 bit και 

χρήση συμπίεσης χωρίς απώλειες)
• TIFF (RGB) • JPEG: συμβατότητα με JPEG-Baseline για συμπίεση fine (περίπου 1: 4), normal 
(περίπου 1: 8) ή basic (περίπου 1 : 16) συμπίεση, διατίθεται συμπίεση βέλτιστης ποιότητας

• NEF (RAW)+JPEG: Μία φωτογραφία που έχει εγγραφεί σε φορμά NEF (RAW) και JPEG

• NEF (RAW): 12 ή 14 bit
• JPEG: συμβατότητα με JPEG-Baseline για συμπίεση fine

(περίπου 1: 4), normal (περίπου 1: 8) ή basic (περίπου 1 : 16)
• NEF (RAW)+JPEG: Μία φωτογραφία που έχει εγγραφεί σε φορμά NEF 

(RAW) και JPEG

Μέσα αποθήκευσης Κάρτες μνήμης XQD Κάρτες μνήμης SD (Secure Digital) και συμβατές με UHS-I SDHC και SDXC

Σύστημα αρχείων DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge

Σκόπευτρο

Ηλεκτρονικό σκόπευτρο 1,27 cm περίπου 3690k-dot (Quad VGA) OLED με ισορροπία χρώματος και αυτόματο και 
χειροκίνητο έλεγχο φωτεινότητας 11 επιπέδων

Ηλεκτρονικό σκόπευτρο OLED (XGA) 0,99 cm περίπου 2360k-dot με 
ισορροπία χρωμάτων και αυτόματο και χειροκίνητο έλεγχο φωτεινότητας 7 

επιπέδων

Κάλυψη κάδρου Περίπου 100% οριζόντια και 100% κατακόρυφα

Μεγέθυνση Περίπου 0,8× (φακός 50 mm ρυθμισμένος στο άπειρο, -1,0 m-1) Περίπου 1,02× (φακός 50 mm ρυθμισμένος στο άπειρο, −1,0 m−1)

Κλείστρο

Ταχύτητα κλείστρου 1/8000 έως 30 δευτ., σε βήματα του 1/3 ή 1/2 EV, bulb, χρόνος, X200 1/4000 έως 30 s (επιλέξτε από μεγέθη βήματος 1/3 και 1/2 EV), bulb, 
χρόνος

Ταχύτητα συγχρονισμού φλας X=1/200 του δευτ., συγχρονισμός με ταχύτητα κλείστρου στα 1/200 του δευτ. ή μικρότερη ταχύτητα, υποστηρίζεται αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP

Λήψη

Λειτουργία λήψης Μεμονωμένο καρέ, συνεχείς λήψεις χαμηλής ταχύτητας, συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας, συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας (παρατεταμένη), χρονομετρητής 
αυτοφωτογράφισης

Ταχύτητα προώθησης καρέ κατά προσέγγιση
(μετριέται υπό συνθήκες δοκιμής που 

καθορίζονται από την Nikon)

• Συνεχείς λήψεις χαμηλής ταχύτητας: 1 έως 5 
καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps).

• Συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας: 5,5 fps 
(NEF/RAW 14 bit: 5 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)

• Συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας 
(παρατεταμένη): 9 fps (NEF/RAW 14 bit: 8 καρέ 

ανά δευτερόλεπτο (fps)

• Συνεχείς λήψεις χαμηλής ταχύτητας: 1 έως 5 
καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps).

• Συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας: 5,5 καρέ ανά 
δευτερόλεπτο (fps)

• Συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας 
(παρατεταμένη): 12 fps (NEF/RAW 14 bit: 9 καρέ 

ανά δευτερόλεπτο (fps))

• Συνεχείς λήψεις χαμηλής ταχύτητας: 1 έως 4 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps).
• Συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας: 5 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)

• Συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας (παρατεταμένη): 11 καρέ ανά 
δευτερόλεπτο (fps)

Έκθεση

Σύστημα μέτρησης Σύστημα μέτρησης έκθεσης TTL χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα εικόνας της φωτογραφικής μηχανής

Λειτουργίες μέτρησης

• Μέτρηση matrix:
• Κεντροβαρής μέτρηση: Βάρος 75% σε κύκλο διαμέτρου 12 mm στο κέντρο του κάδρου. 

Εναλλακτικά, ο υπολογισμός βάρους μπορεί να βασίζεται στη μέση τιμή ολόκληρου του κάδρου.
• Σημειακή μέτρηση: Μέτρηση κύκλου 4 mm (περίπου 1,5% του κάδρου) στο κέντρο του 

επιλεγμένου σημείου εστίασης
• Μέτρηση σταθμισμένη στα φωτεινά σημεία.

• Μέτρηση matrix:
• Κεντροβαρής μέτρηση: Βάρος 75% σε κύκλο διαμέτρου 8 mm στο κέντρο 
του κάδρου. Εναλλακτικά, ο υπολογισμός βάρους μπορεί να βασίζεται στη 

μέση τιμή ολόκληρου του κάδρου.
• Σημειακή μέτρηση: Μέτρηση κύκλου 3,5 mm (περίπου 2,5% του κάδρου) 

στο κέντρο του επιλεγμένου σημείου εστίασης
• Μέτρηση σταθμισμένη στα φωτεινά σημεία.

 Λειτουργίες έκθεσης

Αυτόματη (b), αυτόματο πρόγραμμα με ευέλικτο πρόγραμμα (P), αυτόματη προτεραιότητα 
κλείστρου (S), αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος (A)

χειροκίνητη (M), ρυθμίσεις χρήστη (U1, U2, U3)

• b: Αυτόματη, P: αυτόματο πρόγραμμα με ευέλικτο πρόγραμμα,
S: αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου, A: αυτόματη προτεραιότητα 

διαφράγματος, M: χειροκίνητη
• Λειτουργίες σκηνής: k πορτραίτο, l τοπίο, p παιδί, m σπορ, n κοντινή λήψη, 

o νυχτερινό πορτραίτο, r νυχτερινό τοπίο, s πάρτι/εσωτερικός χώρος,  
t παραλία/χιόνι, d ηλιοβασίλεμα, e αυγή/δύση, f πορτραίτο μικρού ζώου,  

g φως κεριών, j άνθη, z φθινοπωρινά χρώματα, 0 τρόφιμα
• Λειτουργίες ειδικών εφέ: 4 νυχτερινές λήψεις, V εξαιρετικά έντονο, T ποπ, 

 U εικονογράφηση φωτογραφίας, 5 εφέ μηχανής-παιχνιδιού, 6 εφέ μινιατούρας, 
7 χρώμα επιλογής, 1 σιλουέτα, 2 έντονη φωτεινότητα, 3 χαμηλή φωτεινότητα

• U1 και U2: ρυθμίσεις χρήστη

Ευαισθησία ISO (Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης)

ISO 64 έως 25600 σε βήματα 1/3 ή 1/2 EV, 
μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σε περίπου 0,3, 0,5, 
0,7 ή 1 EV (ισοδύναμο με ISO 32) κάτω από ISO 
64 ή περίπου 0,3, 0,5, 0,7, 1 ή 2 EV (ισοδύναμο 
με ISO 102400) άνω του ISO 25600, διατίθεται 

αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO

ISO 100 έως 51200 σε βήματα του 1/3 ή 1/2 EV, 
μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σε περίπου 0,3, 

0,5, 0,7 ή 1 EV (ισοδύναμο με ISO 50) κάτω από 
το ISO 100 ή σε περίπου 0,3, 0,5, 0,7, 1 ή 2 EV 

(ισοδύναμο με ISO 204800) άνω του ISO 51200, 
διατίθεται αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO

ISO 100 έως 51200 (επιλέξτε από μεγέθη βήματος 1/3 και 1/2 EV), μπορεί 
να ρυθμιστεί επίσης σε περίπου 1 ή 2 EV (ισοδύναμο ISO 204800) άνω 

του ISO 51200, διατίθεται αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO

Εστίαση

Αυτόματη εστίαση Συνδυασμένη AF με ανίχνευση φάσης/αντίθεσης με βοηθητικό φωτισμό AF

Λειτουργία φακού
• Αυτόματη εστίαση (AF): Λειτουργία AF ενός καρέ (AF-S), συνεχής λειτουργία AF (AF-C), διαρκής AF 

(AF-F, διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία video), προκαταρκτική παρακολούθηση εστίασης
• Χειροκίνητη εστίαση (M): Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους

• Αυτόματη εστίαση (AF): Λειτουργία AF ενός καρέ (AF-S), συνεχής 
λειτουργία AF (AF-C), αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας AF (AF-A, διαθέσιμη 
μόνο σε λειτουργία φωτογράφισης), διαρκής AF (AF-F, διαθέσιμη μόνο σε 

λειτουργία video) προκαταρκτική παρακολούθηση εστίασης
• Χειροκίνητη εστίαση (M): Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική 

αναζήτηση εύρους

Εστίαση

Σημεία εστίασης 493 (AF μονού σημείου, λειτουργία 
φωτογράφισης, περιοχή εικόνας φορμά FX)

273 (AF μονού σημείου, λειτουργία 
φωτογράφισης, περιοχή εικόνας φορμά FX)

209 (AF μονού σημείου, λειτουργία φωτογράφισης, περιοχή εικόνας 
φορμά DX)

Λειτουργία επιλογής περιοχής AF Σημειακή AF, AF μονού σημείου και AF δυναμικής περιοχής (η σημειακή AF και η AF δυναμικής περιοχής είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία φωτογράφισης), AF ευρείας 
περιοχής (S), AF ευρείας περιοχής (L), AF αυτόματης επιλογής περιοχής

Κλείδωμα εστίασης Η εστίαση μπορεί να κλειδώσει πατώντας το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση (λειτουργία AF ενός 
καρέ) ή πατώντας στο κέντρο του υπο-επιλογέα

Η εστίαση μπορεί να κλειδώσει πατώντας το κουμπί λήψης 
μέχρι τη μέση (λειτουργία AF ενός καρέ) ή πατώντας το κουμπί A (L)

Απόσβεση κραδασμών (VR)

Απόσβεση κραδασμών - Φωτογραφική μηχανή Μετατόπιση αισθητήρα εικόνας 5 αξόνων –

Απόσβεση κραδασμών - Φακός – Μετατόπιση φακού (διαθέσιμη με φακούς VR)

Φλας

Έλεγχος φλας TTL: έλεγχος φλας i-TTL, ο εξισορροπημένος συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL χρησιμοποιείται με μέτρηση matrix, κεντροβαρή μέτρηση και μέτρηση σταθμισμένη 
στα φωτεινά σημεία, ο συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL με σημειακή μέτρηση

Λειτουργία φλας

Συγχρονισμός με την μπροστινή κουρτίνα, αργός συγχρονισμός, συγχρονισμός με την 
πίσω κουρτίνα, μείωση του φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών, μείωση του φαινομένου 

κοκκινίσματος των ματιών με αργό συγχρονισμό, αργός συγχρονισμός με την πίσω κουρτίνα, 
απενεργοποίηση

Συμπληρωματικός φωτισμός φλας, μείωση του φαινομένου 
κοκκινίσματος των ματιών, αργός συγχρονισμός, αργός συγχρονισμός + 
μείωση κοκκινίσματος των ματιών, συγχρονισμός με την πίσω κουρτίνα, 
αυτόματος, αυτόματος + μείωση κοκκινίσματος των ματιών, αυτόματος 

αργός συγχρονισμός , αυτόματος αργός συγχρονισμός + μείωση 
κοκκινίσματος των ματιών, χωρίς φλας

Αντιστάθμιση φλας "-3 έως +1 EV σε προσαυξήσεις 1/3 ή 1/2 EV διαθέσιμη στις λειτουργίες P, S, A και M "-3 έως +1 EV (επιλέξτε από μεγέθη βήματος 1/3 και 1/2 EV) διαθέσιμη 
στις λειτουργίες P, S, A, M και h

Πέδιλο εξαρτημάτων Hot-shoe ISO 518 με επαφές συγχρονισμού και δεδομένων και ασφάλεια

Σύστημα δημιουργικού φωτισμού Nikon (Creative 
Lighting System - CLS)

Έλεγχος φλας i-TTL, προηγμένος ασύρματος φωτισμός με χειρισμό μέσω ραδιοσυχνότητας, 
προηγμένος ασύρματος φωτισμός με χειρισμό μέσω οπτικής επικοινωνίας, φωτισμός πιλότου, 

κλείδωμα FV, επικοινωνία πληροφοριών χρώματος, αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP, 
ενιαίος έλεγχος φλας

"Έλεγχος φλας i-TTL, οπτικός Προηγμένος ασύρματος φωτισμός 
κλείδωμα FV, Επικοινωνία πληροφοριών χρώματος 

αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP"

Ισορροπία λευκού

Ισορροπία λευκού Αυτόματη (3 τύποι), αυτόματη ρύθμιση για φυσικό φως, άμεσο ηλιακό φως, συννεφιά, σκιά, πυρακτώσεως, φθορισμού (7 τύποι), φλας, επιλογή θερμοκρασίας χρώματος (2.500 Κ έως 
10.000 Κ), προκαθορισμένη χειροκίνητη επιλογή (δυνατότητα αποθήκευσης έως 6 τιμών), όλες με βελτιστοποίηση εκτός της επιλογής θερμοκρασίας χρώματος

Bracketing

Τύποι bracketing Έκθεση, φλας, ισορροπία λευκού και ADL Έκθεση, ισορροπία λευκού και ADL

Video

Λειτουργίες μέτρησης Μέτρηση matrix, κεντροβαρής ή σταθμισμένη στα φωτεινά σημεία

Μέγεθος καρέ (pixel) και ταχύτητα καρέ

• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (προοδευτική), 25p, 24p
• 1920 × 1080, 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p

• 1920 × 1080 (αργή κίνηση); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5
Οι πραγματικές ταχύτητες καρέ για τα 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p και 24p είναι 119,88, 100, 

59,94, 50, 29,97, 25 και 23,976 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) αντίστοιχα. Η επιλογή ποιότητας 
διατίθεται σε όλα τα μεγέθη εκτός των 3840 × 2160, 1920 × 1080 120p/100p και 1920 × 1080 

αργή κίνηση, όταν η ποιότητα έχει σταθεροποιηθεί σε H (Υψηλή)

• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (προοδευτική), 25p, 24p
• 1920 × 1080, 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p

• 1920×1080 (αργή κίνηση), 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5 Οι πραγματικές ταχύτητες 
καρέ για 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, και 24p είναι 119,88, 100, 59,94, 50, 

29,97, 25 και 23,976 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) αντίστοιχα. Η επιλογή 
ποιότητας διατίθεται σε όλα τα μεγέθη εκτός των 3840 × 2160, 1920 × 1080 

120p/100p and 1920 × 1080 αργή κίνηση,όταν η ποιότητα έχει σταθεροποιηθεί 
σε H (Υψηλή)

Ευαισθησία ISO
(Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης)

• 4 : Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO (ISO 
64 έως 25600)

• P, S, A: Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO 
(ISO 64 έως Hi 2) με δυνατότητα επιλογής 

ανώτατου ορίου
• M: Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO (ISO 

64 έως Hi 2) με δυνατότητα επιλογής ανώτατου 
ορίου, χειροκίνητη επιλογή (ISO 64 έως 

25600 σε βήματα 1/3 ή 1/2 EV) με πρόσθετες 
διαθέσιμες επιλογές, ισοδύναμο με περίπου 0,3, 
0,5, 0,7, 1 ή 2 EV (ισοδύναμο με ISO 102400) άνω 

του ISO 25600

• 4 : Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO (ISO 
100 έως 51200)

• P, S, A: Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO 
(ISO 100 έως Hi 2) με δυνατότητα επιλογής 

ανώτατου ορίου
• M: Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO 

(ISO 100 έως Hi 2) με δυνατότητα επιλογής 
ανώτατου ορίου, χειροκίνητη επιλογή (ISO 
100 έως 51200 σε βήματα 1/3 ή 1/2 EV) με 

πρόσθετες διαθέσιμες επιλογές, ισοδύναμη με 
περίπου 0,3, 0,5, 0,7, 1 ή 2 EV (ισοδύναμο με ISO 

204800) άνω του ISO 51200

• M: Χειροκίνητη επιλογή (ISO 100 έως 25600, επιλέξτε από  
μεγέθη βήματος 1/3 και 1/2 EV), αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO (ISO 

100 έως 25600) με δυνατότητα επιλογής ανώτατου ορίου
• P, S, A: Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO (ISO 100 έως 25600) με 

δυνατότητα επιλογής ανώτατου ορίου
• b, h, q (εξαιρείται η 4): Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO

(ISO 100 έως 25600)
• 4 : Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO (ISO 100 έως Hi 4).

Μέγιστος χρόνος εγγραφής video 29 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα

Άλλες επιλογές video Τime-lapse video, ηλεκτρονική απόσβεση κραδασμών, κωδικοί χρόνου, έξοδος αρχείου 
καταγραφής video (N-Log)

Time-lapse video, ηλεκτρονική απόσβεση κραδασμών

Οθόνη

Οθόνη
Οθόνη TFT LCD 8 cm, ανακλινόμενη, περίπου 2100k-dot, ευαισθησία αφής, με οπτική γωνία 170°, 
κάλυψη κάδρου περίπου 100%, ισορροπία χρωμάτων και χειροκίνητο έλεγχο φωτεινότητας 11 

επιπέδων

Οθόνη TFT LCD 8 cm, ανακλινόμενη, περίπου 1040k-dot, με ευαισθησία αφής, 
με οπτική γωνία 170°, κάλυψη κάδρου περίπου 100% και χειροκίνητο έλεγχο 

φωτεινότητας 11 επιπέδων

Προβολή

Προβολή
Απεικόνιση πλήρους κάδρου και εικονιδίων (4, 9 ή 72 εικόνες) απεικόνιση με zoom απεικόνισης, κροπάρισμα σε zoom απεικόνισης, αναπαραγωγή video, slide show 

φωτογραφιών ή/και video, εμφάνιση ιστογράμματος, τονισμένα σημεία, πληροφορίες φωτογραφίας, εμφάνιση δεδομένων τοποθεσίας, αξιολόγηση εικόνων και αυτόματη 
περιστροφή εικόνας

διασύνδεση

USB Hi-Speed USB, με επαφή Type C (SuperSpeed USB), συνιστάται η σύνδεση με ενσωματωμένη 
θύρα USB

Hi-Speed USB με επαφή Micro-B, συνιστάται η σύνδεση με
ενσωματωμένη θύρα USB

Έξοδος HDMI Επαφή HDMI τύπου C Επαφή HDMI τύπου D

Ακροδέκτης εξαρτημάτων Δυνατότητα χρήσης με MC-DC2 και άλλα προαιρετικά εξαρτήματα –

Πηγή τροφοδοσίας

Μπαταρία

Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15b. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
επίσης μπαταρία EN-EL15a/EN-EL15, αλλά σημειώστε ότι θα μπορούν να ληφθούν λιγότερες 

φωτογραφίες με μία φόρτιση και ότι ο μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο για τη φόρτιση μπαταριών EN-EL15b

Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL25

Τροφοδοτικό μπαταρίας Προαιρετικό πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-N10 με δύο μπαταρίες EN-EL15B 

Μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας Μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας EH-7P (παρέχεται μόνο με τη Z 7) Μετασχηματιστής φόρτισης μπαταρίας EH-73P

Μετασχηματιστής ρεύματος Μετασχηματιστής ρεύματος EH-5c/EH-5b (απαιτείται ακροδέκτης τροφοδοσίας EP-5B ο οποίος 
διατίθεται ξεχωριστά) –

Διαστάσεις/Βάρος

Διαστάσεις (Π × Υ × Β) Περίπου 134 × 100,5 × 67,5 mm Περίπου 126,5 × 93,5 × 60 mm

Βάρος Περίπου 675 g με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης, αλλά χωρίς το καπάκι σώματος, περίπου 
585 g (μόνο το σώμα της φωτογραφικής μηχανής)

Περίπου 450 g με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης, αλλά χωρίς το 
καπάκι σώματος, περίπου 395 g (μόνο το σώμα της φωτογραφικής 

μηχανής)

Συνθήκες λειτουργίας

Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασία: 0°C έως 40°C, υγρασία: 85% ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
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Όνομα προϊόντος NIKKOR Z  
58mm f/0.95 S Noct

NIKKOR Z  
24mm f/1.8 S

NIKKOR Z  
35mm f/1.8 S

NIKKOR Z  
50mm f/1.8 S

NIKKOR Z  
85mm f/1.8 S

NIKKOR Z  
14-30mm f/4 S

NIKKOR Z  
24-70mm f/4 S

NIKKOR Z  
24-70mm f/2.8 S

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

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

Μοντούρα Μοντούρα Ζ της Nikon Μοντούρα Ζ της Nikon Μοντούρα Ζ της Nikon Μοντούρα Ζ της 
Nikon Μοντούρα Ζ της Nikon Μοντούρα Ζ της Nikon Μοντούρα Ζ της Nikon Μοντούρα Ζ της Nikon Μοντούρα Ζ της Nikon Μοντούρα Ζ της Nikon

Εστιακή απόσταση 58 mm 24 mm 35 mm 50 mm 85 mm 14-30 mm 24-70 mm 24-70 mm 16-50 mm 50-250 mm

Μέγιστο διάφραγμα f/0.95 f/1.8 f/1.8 f/1.8 f/1.8 f/4 f/4 f/2.8 f/3.5-6.3 f/4.5 – 6.3

Κατασκευή φακού

17 στοιχεία σε 10 ομάδες 
(περιλαμβάνονται  
4 γυάλινα στοιχεία ED, 
3 στοιχεία ασφαιρικού 
φακού και στοιχεία 
με νανοκρυσταλλική 
επίστρωση και 
επιστρώσεις ARNEO 
καθώς και ένα μπροστινό 
στοιχείο φακού με 
επίστρωση φθορίου)

12 στοιχεία σε 10 ομάδες 
(συμπεριλαμβανομένων 
1 γυάλινου στοιχείου ED, 
4 στοιχείων ασφαιρικού 
φακού και στοιχείων 
με νανοκρυσταλλική 
επίστρωση)

11 στοιχεία σε 9 ομάδες 
(συμπεριλαμβανομένων 
2 γυάλινων στοιχείων 
φακού ED, 3 στοιχείων 
ασφαιρικού φακού 
και στοιχείων φακού 
με νανοκρυσταλλική 
επίστρωση)

12 στοιχεία σε 9 ομά-
δες (συμπεριλαμβα-
νομένων 2 γυάλινων 
στοιχείων φακού ED,  
2 στοιχείων ασφαι-
ρικού φακού και 
στοιχείων φακού με 
νανοκρυσταλλική επί-
στρωση)

12 στοιχεία σε 8 ομά-
δες (συμπεριλαμβα-
νομένων 2 γυάλινων 
στοιχείων φακού ED και 
με νανοκρυσταλλική 
επίστρωση)

14 στοιχεία σε 12 ομάδες 
(συμπεριλαμβανομένων 
4 γυάλινων στοιχείων 
ED, 4 ασφαιρικών 
στοιχείων, στοιχείων 
με νανοκρυσταλλική 
επίστρωση και ένα 
μπροστινό στοιχείο 
φακού με επίστρωση 
φθορίου)

14 στοιχεία σε 11 ομάδες 
(περιλαμβάνονται 
1 γυάλινο στοιχείo 
ασφαιρικού φακού ED, 
1 γυάλινο στοιχείο ED, 
3 στοιχεία ασφαιρικού 
φακού, στοιχεία με 
νανοκρυσταλλική 
επίστρωση και ένα 
μπροστινό στοιχείο 
φακού με επίστρωση 
φθορίου)

17 στοιχεία σε 15 ομάδες 
(περιλαμβάνονται  
2 στοιχεία ED και  
4 στοιχεία ασφαιρικού 
φακού, στοιχεία με 
νανοκρυσταλλική 
επίστρωση ή επίστρωση 
ARNEO και μπροστινό και 
πίσω στοιχείο φακού με 
επίστρωση φθορίου)

9 στοιχεία σε 7 ομάδες 
(με 1 γυάλινο στοιχείο ED 
και 4 στοιχεία ασφαιρικού 
φακού)"

16 στοιχεία σε 12 ομάδες 
(συμπεριλαμβάνεται  
1 γυάλινο στοιχείο ED)

Γωνία προβολής 40°50' (φορμά FX) 
27°20' (φορμά DX)

84° (φορμά FX) 
61° (φορμά DX)"

63° (φορμά FX) 
44° (φορμά DX)"

47° (φορμά FX) 
31°30' (φορμά DX)"

28°30' (φορμά FX) 
18°50' (φορμά DX)"

114° – 72° (φορμά FX) 
90° – 50° (φορμά DX)"

84° – 34°20' (φορμά FX) 
61° – 22°50' (φορμά DX)"

84° – 34°20' (φορμά FX) 
61° – 22°50' (φορμά DX)" 83°–31° 30' (φορμά DX) 31° 30’–6° 30’ (φορμά DX)

Απόσβεση Κραδασμών — — — — — — — — ΚΑΝΟΝΙΚΗ: 4,5 στοπ* ΚΑΝΟΝΙΚΗ: 5,0 στοπ* 

Εστίαση

Σύστημα εστίασης Σύστημα μπροστινής 
εστίασης

Σύστημα πίσω εστίασης 
(RF)

Σύστημα πίσω εστίασης 
(RF)

Σύστημα μεσαίας 
εστίασης (IF)

Σύστημα μεσαίας 
εστίασης (IF)

Σύστημα μεσαίας 
εστίασης (IF)

Σύστημα μεσαίας 
εστίασης (IF)

Σύστημα μεσαίας 
εστίασης (IF)

Σύστημα μεσαίας 
εστίασης (IF)

Σύστημα μεσαίας 
εστίασης (IF)

Σύστημα πολλαπλής 
εστίασης — Ναι Ναι — Ναι — — Ναι — —

Ενεργοποιητής AF Μόνο MF STM STM STM STM STM STM STM STM STM

Ελάχιστη απόσταση εστίασης 0,5 m από το εστιακό 
επίπεδο 

0,25 m από το εστιακό 
επίπεδο

0,25 m από το εστιακό 
επίπεδο

0,4 m από το εστιακό 
επίπεδο

0,8 m από το εστιακό 
επίπεδο

0,28 m από το εστιακό 
επίπεδο σε όλες τις θέσεις 
zoom

0,3 m από το εστιακό 
επίπεδο σε όλες τις θέσεις 
zoom

0,38 m από το εστιακό 
επίπεδο σε όλες τις θέσεις 
zoom

0,2 m από το εστιακό 
επίπεδο (στα 24 mm)

0,5 m από το εστιακό 
επίπεδο (στα 50 mm)

Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής 0.19× 0.15× 0.19× 0.15× 0.12× 0.16× 0.3× 0.22× 0.2× 0.23×

Λεπίδες διαφράγματος 11 (στρογγυλό άνοιγμα 
διαφράγματος)

9 (στρογγυλό άνοιγμα 
διαφράγματος)

9 (στρογγυλό άνοιγμα 
διαφράγματος)

9 (στρογγυλό άνοιγμα 
διαφράγματος)

9 (στρογγυλό άνοιγμα 
διαφράγματος)

7 (στρογγυλό άνοιγμα 
διαφράγματος)

7 (στρογγυλό άνοιγμα 
διαφράγματος)

9 (στρογγυλό άνοιγμα 
διαφράγματος)

7 (στρογγυλό άνοιγμα 
διαφράγματος)

7 (στρογγυλό άνοιγμα 
διαφράγματος)

Εύρος διαφράγματος f/0,95 - 16 f/1,8 - 16 f/1,8 - 16 f/1,8 - 16 f/1,8 - 16 f/4 - 22 f/4 - 22 f/2,8 - 22 f/3,5 – 22 (στα 16 mm) 
f/6,3 – 40 (στα 50 mm)

f/4,5 – 22 (στα 50 mm) 
f/6,3 – 32 (στα 250 mm)

Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου 82 mm (P = 0,75 mm) 72 mm (P = 0,75 mm) 62 mm (P = 0,75 mm) 62 mm (P = 0,75 mm) 67 mm (P = 0,75 mm) 82 mm (P = 0,75 mm) 72 mm (P = 0,75 mm) 82 mm (P = 0,75 mm) 46 mm (P = 0,75 mm) 62 mm (P = 0,75 mm)

Διαστάσεις (μέγιστη διάμετρος x απόσταση 
από το κολάρο μοντούρας φακού) Περίπου 102 × 153 mm Περίπου 78,0 × 96,5 mm Περίπου 73,0 × 86,0 mm Περίπου 76,0 × 86,5 mm Περίπου 75,0 × 99,0 mm Περίπου 89,0 × 85,0 mm 

(με τον φακό σε σύμπτυξη)

Περίπου 77, 5 × 88,5 
mm (με τον φακό σε 
σύμπτυξη)

Περίπου 89,0 × 126,0 mm Περίπου 70 mm × 32 mm 
(με τον φακό σε σύμπτυξη)

Περίπου 74 mm × 110 mm 
(με τον φακό σε σύμπτυξη)

Βάρος Περίπου 2000 g Περίπου 450 g Περίπου 370 g Περίπου 415 g Περίπου 470 g Περίπου 485 g Περίπου 500 g Περίπου 805 g Περίπου 135 g Περίπου 405 g

Φίλτρο κυκλικής 
πόλωσης ΙΙ

Φακός μόνο Συμβατός Συμβατός Συμβατός Συμβατός Συμβατός Συμβατός Συμβατός Συμβατός — Συμβατός

Σκίαστρο Συμβατός Συμβατός Συμβατός Συμβατός Συμβατός Συμβατός Συμβατός Συμβατός — Συμβατός

Παρεχόμενα αξεσουάρ

• Μπροστινό κάλυμμα 
φακού με κούμπωμα  
82 mm LC-82B 

• πίσω κάλυμμα φακού 
LF-N1, 

• βιδωτό σκίαστρο φακού 
HN-38, ανθεκτική θήκη 
CT-101 

• Μπροστινό κάλυμμα 
φακού LC-72B , 

• πίσω κάλυμμα φακού 
LF-N1, 

• σκίαστρο φακού 
μπαγιονέτ HB-88, θήκη 
φακού CL-C1

• Μπροστινό κάλυμμα 
φακού με κούμπωμα 
LC-62B 62 mm 

• πίσω κάλυμμα φακού 
LF-N1 

• σκίαστρο φακού 
μπαγιονέτ HB-89 

• θήκη φακού CL-C1

• Μπροστινό κάλυμμα 
φακού με κούμπωμα 
62 mm LC-62B

• πίσω κάλυμμα φακού 
LF-N1 

• σκίαστρο φακού 
μπαγιονέτ HB-90 

• θήκη φακού CL-C1

• Μπροστινό κάλυμμα 
φακού με κούμπωμα 
67 mm LC-67B 

• πίσω κάλυμμα φακού 
LF-N1 

• σκίαστρο φακού 
μπαγιονέτ HB-91 

• θήκη φακού CL-C1

• Μπροστινό κάλυμμα 
φακού με κούμπωμα  
82 mm LC-82B 

• πίσω κάλυμμα φακού 
LF-N1 

• σκίαστρο φακού 
μπαγιονέτ HB-86 

• θήκη φακού CL-C1 

• Μπροστινό κάλυμμα 
φακού με κούμπωμα  
72 mm LC-72B 

• πίσω κάλυμμα φακού 
LF-N1 

• σκίαστρο φακού 
μπαγιονέτ HB-85 

• θήκη φακού CL-C1 

• Μπροστινό κάλυμμα 
φακού με κούμπωμα  
82 mm LC-82B 

• πίσω κάλυμμα φακού 
LF-N1 

• σκίαστρο φακού 
μπαγιονέτ HB-87 

• θήκη φακού CL-C2 

• Μπροστινό κάλυμμα 
φακού με κούμπωμα  
46 mm LC-46B

• Πίσω κάλυμμα φακού 
LF-N1"

• Μπροστινό κάλυμμα 
φακού με κούμπωμα  
62 mm LC-62B 

• πίσω κάλυμμα φακού 
LF-N1

* Με βάση τα πρότυπα CIPA: η τιμή αυτή επιτυγχάνεται όταν συνδέεται σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με φορμά DX με τη λειτουργία VR της φωτογραφικής μηχανής ρυθμισμένη σε "ΚΑΝΟΝΙΚΗ" και όταν το zoom 
έχει οριστεί στη μέγιστη θέση τηλεφωτογραφίας.
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