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Het Z-vattingsysteem van Nikon, 
ontworpen voor nieuwe 
fotografische mogelijkheden
Het Z-vattingsysteem is meer dan een spiegelloos camerasysteem. Het is Nikon's antwoord op de 

alsmaar stijgende vraag naar foto's en video's met een uitmuntende beeldkwaliteit,  

die put uit meer dan een eeuw ervaring in optische fabricage. 

De nieuwe Z-vatting leidt tot een enorme flexibiliteit in het optische ontwerp van objectieven.  

Daardoor kunnen de nieuwe NIKKOR Z-objectieven uw beelden een ongekende  

scherpte en diepte geven. 

Met dit systeem richt Nikon zich nog meer op de toekomst van systeemcamera's. Dankzij de 

baanbrekende optiek die het hart van dit systeem vormt, kunt u uw creativiteit de vrije  

loop laten door te investeren in een toekomst van toenemende beeldkwaliteit,  

innovatie en betrouwbaarheid. 

Welkom bij het nieuwe Z-vattingsysteem van Nikon.

Getuigenissen van  
professionele fotografen p4-p9

DE TECHNOLOGIE VAN  
HET Z-SYSTEEM p10-p13

Z 7 p14-p15

Z 6 p16-p20

Z 50 p20-p21

NIKKOR Z-OBJECTIEVEN p22-p36

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD  
SYSTEEM p37

VERKRIJGBARE KITS p38-p39

SPECIFICATIES p40-p43



Toen ik de Z 7 voor het eerst in handen had, was ik direct onder de indruk van hoe uitgebalanceerd hij aanvoelt. Dat komt door 
de stevige grip die ervoor zorgt dat de camera niet aanvoelt als een mini D-SLR. Ik kon heel makkelijk direct aan de slag gaan 
omdat alle knoppen zitten waar je ze zou verwachten. De zoeker van een D-SLR laat zien hoe het onderwerp eruitziet, maar een 
EVF laat zien hoe het beeld eruitziet als je de huidige instellingen gebruikt: wat je ziet, is wat je krijgt. Dit is een heel andere manier 
van foto's maken. Nadat ik de Z 7 een paar weken had gebruikt in het stoffige Madagascar, wist ik dat hij alle omstandigheden 
aankan. Het is een waar genot om hiermee te fotograferen en omdat zowel de camera als NIKKOR Z-objectieven zo compact en 
licht zijn, vind ik altijd een plekje in mijn cameratas om hem op mijn reizen mee te nemen.

“Nadat ik de Z 7 in het 
stoffige Madagascar had 

gebruikt, wist ik dat hij 
alle omstandigheden 

aankan”

© Marsel van Oosten

© Marsel van Oosten
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Ik ben een voedsel- en lifestylefotograaf uit Australië en heb de afgelopen 15 jaar allerlei levensverhalen gedocumenteerd. 
Ik probeer altijd spontane momenten vast te leggen en is mijn aanpak fris, energiek en boeiend omdat ik gebruikmaak 
van het natuurlijke licht en daarom heb ik gekozen voor de Z 6. Doordat de Z 6 licht is, is hij ideaal voor op reis en voelt 
hij als een verlengstuk van mezelf. Daardoor kan ik gemakkelijker opgaan in mijn omgeving. Hij heeft een fantastische 
beeldkwaliteit en presteert uitstekend bij weinig licht, wat past bij mijn restaurantopnamen. Door de oogherkenning-AF 
kan ik bewegende personen in mijn lifestylefoto's of in drukke keukens beter vastleggen en dankzij de ingebouwde 
stabilisatie kan ik eenvoudig uit de hand fotograferen. De camera is heel gebruiksvriendelijk en veelzijdig en heeft me 
enorm geholpen om energieke beelden te schieten die een verhaal vertellen.

“Mijn aanpak is fris, 
energiek en boeiend 

omdat ik gebruikmaak 
van het natuurlijke en 

daarom heb ik de 
gekozen voor de Z 6”
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Ik kreeg de geweldige kans om de Z 50 mee te nemen op een roadtrip door Italië. Toen ik hem uitpakte, was ik onder 
de indruk van hoe klein en licht hij is. Ik kon me geen betere combinatie voorstellen om mee op avontuur te nemen. 
De Z 50 heeft nog steeds de ergonomie die ik zo fijn vind aan Nikon-camera's. Ik merkte dat hij kon doen wat ik 
wilde doen in Italië. De twee kitobjectieven boden de brandpuntsafstand die ik nodig had, van groothoekbeelden 
tot ingezoomde details. Ik was niet alleen onder de indruk van de fotokwaliteit, maar ook van de 4K-video. Voor een 
beginnende fotograaf of voor iemand die wil overstappen op een systeemcamera is de Z 50 beslist een aanrader.

“Voor een beginnende 
fotograaf is de Z 50 beslist 

een aanrader”
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DE TECHNOLOGIE VAN HET 

Z-SYSTEEM

55 mm

16 mm

4 Connecting 
clips

Het Z-vattingsysteem van Nikon stelt de toekomst van fotografie centraal
Nikon heeft een eeuw aan verzamelde optische kennis en hun uitstekende beeldverwerkings- en 
fabricagetechnologieën geïnvesteerd in het nieuwe Z-vattingsysteem om zo een nieuw fotografietijdperk 
in te luiden. Of het nu gaat om foto's of video's, het nieuwe systeem legt met een uitzonderlijke 
natuurgetrouwheid vast wat er zich voor de camera bevindt en biedt daarbij dezelfde hoge resolutie en 
toongradaties waar we met onze eigen ogen van genieten.

Innovatie en continuïteit: van de F-vatting naar de Z-vatting
Er is een toenemende behoefte aan een nieuw systeem dat nieuwe fotografische mogelijkheden biedt 
en dat die mogelijkheden in de toekomst kan blijven uitbreiden. Net zoals de F-vatting altijd gelijke tred 
heeft gehouden met de nieuwste fotografische technologieën, zal het nieuwe Z-vattingsysteem de 
komende jaren blijven inspelen op de behoefte om steeds betere beelden te creëren. De ongekende 
mogelijkheden van de nieuwe vatting stuwen de fotografie naar nieuwe hoogten.

Grote objectiefvatting met een binnendiameter van 55 mm en een korte 
flensafstand van 16 mm
Hoe zijn de indrukwekkende optische prestaties van de Z-vatting tot stand gekomen? De optimale 
oplossing waar we voor de Z-vatting op uitkwamen, was het combineren van een binnenste 
vattingdiameter van 55 mm en een flensafstand van 16 mm. Deze combinatie biedt een enorme flexibiliteit 
in het optische ontwerp, waardoor het Z-vattingsysteem niet alleen nu, maar tot ver in de toekomst 
ruimschoots aan de eisen en verwachtingen van fotografen kan voldoen. Bovendien hebben we 
daarnaast een zeer lichtsterk objectief kunnen ontwikkelen, hetgeen voorheen onmogelijk was.

Snelle doorgifte van grote hoeveelheden gegevens waardoor nauwkeurige beeld-
voor-beeld-verwerking mogelijk is
Dankzij de snelle overdacht van grote hoeveelheden gegevens kan de Z-vatting allerlei zeer 
gedetailleerde gegevens in realtime overzetten tussen het objectief en de camerabody. Aangezien 
hierdoor de meest effectieve AF-aanpassingen en beeldverwerking op elk beeld kunnen worden 
toegepast, levert dit veel natuurgetrouwere beelden op. 
Een snelle overdracht van grote hoeveelheden gegevens is ook effectief tijdens video-opnamen. Hoewel 
bij video veel hogere beeldsnelheden worden gebruikt dan bij continu-opnamen, kan op elk videobeeld 
een zeer nauwkeurige beeldcorrectie worden toegepast. 

DE Z-VATTING
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DE TECHNOLOGIE VAN HET 

Z - S Y S T E E M

Technologieën voor camera's Technologieën voor NIKKOR Z-objectieven

Krachtige engine, optimaal voor beeldsensoren met een groot aantal pixels
De modellen uit de Z-serie gebruiken de EXPEED 6-beeldverwerkingsengine, waardoor de 
gebruikerservaring van deze camera's dicht in de buurt komt van het gevoel dat waarvan 
gebruikers van professionele D-SLR's zo genieten. De engine verwerkt een groot aantal 
gegevens op een snelle en getrouwe wijze die voor gebruikers natuurlijker aandoet, onder 
meer om het beeld in de elektronische zoeker (EVF) te genereren en voor foto's en video's met 
een groot aantal pixels.

ARNEO Coat vermindert beeldschaduwen en lichtvlekken 
aanzienlijk
ARNEO Coat is een anti-reflectiecoating die zorgt voor een zeer lage reflectie van 
invallend licht dat verticaal op het lensoppervlak valt. In combinatie met Nano 
Crystal Coat, dat met name effectief is voor diagonaal invallend licht, kunnen 
hierdoor heldere en scherpe beelden met minimale beeldschaduwen en lichtvlekken 
op een betrouwbare manier worden vastgelegd, zelfs als zich een lichtbron in het 
beeld bevindt.

• Objectieven waarvoor dit geldt: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S, NIKKOR Z 58mm 
f/0.95 S Noct

Aanzienlijk verbeterde beeldkwaliteit voor video's
Het Z-vattingsysteem biedt een betere beeldkwaliteit voor zowel foto's als video's dankzij een 
aantal factoren: objectieven die overal in het beeld een hoge resolutie bieden, een zeer 
accuraat mechanisme dat zorgt dat het objectief maximaal presteert en een nauwkeurige AF. 
Bovendien kunnen door de snelle uitwisseling van grote hoeveelheden gegevens tussen de 
camera en het objectief gedetailleerde objectiefgegevens voor de beeldverwerking worden 
gebruikt.

Degelijkheid die opnamen in verschillende omstandigheden mogelijk 
maakt
Met de Z-serie streven we dezelfde betrouwbaarheid na als bij conventionele D-SLR's, of zelfs 
een grotere betrouwbaarheid, zodat gebruikers kunnen profiteren van het lichtere gewicht van dit 
systeem en toch beelden van hogere kwaliteit krijgen in uiteenlopende situaties. De naam Nikon 
staat gelijk aan betrouwbaarheid en dat is een kwaliteit die duidelijk blijkt uit de stijlvolle 
buitenkant van de Z-serie.

Beeldsensoren die maximale optische prestaties leveren
De beeldsensoren van de camera's uit de Z-serie zijn geoptimaliseerd om zowel de optische 
prestaties van het objectief als de verwerkingscapaciteit (de eerste en tweede stap bij het 
creëren van beelden) te maximaliseren. Ze zijn zo ontworpen dat ze goed werken met elk 
NIKKOR Z-objectief dat in de toekomst wordt uitgebracht en ervoor zorgen dat deze optimaal 
presteren. Bovendien werken ze samen met de beeldprocessor in een compleet 
beeldverwerkingssysteem.

Meervoudig scherpstelsysteem dat de fotografische prestaties verbetert
Door een combinatie van meerdere AF-motoren die de scherpstelling zeer snel en 
nauwkeurig aansturen, wordt de positie van de scherpstelgroepen nauwkeurig 
ingesteld, wat resulteert in een zeer accurate en snelle AF-regeling. En doordat 
aberraties effectief worden verminderd, krijgt u schitterende beelden over het hele 
opnamebereik, ook op korte afstanden.

• Objectieven waarvoor dit geldt: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S, NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

Elektronische zoeker met sterke vergroting en hoge resolutie voor een 
natuurlijk beeld
Hoe een scène er door de zoeker van de camera uitziet, is van groot belang om ervoor te 
zorgen dat de fotograaf zich volledig kan concentreren op de opname. Nikon heeft hun 
veelomvattende optische technologieën en diverse schermtechnologieën ingezet om een 
elektronische zoeker (EVF) te ontwikkelen die zeer comfortabel in het gebruik is. 

Geslepen asferisch lenselement met grote diameter voor effectieve 
aberratiecorrectie
Glas met een hoge brekingsindex, dat voorheen moeilijk kon worden gebruikt voor 
asferische lenzen van gegoten glas, wordt toegepast om diverse lensaberraties 
effectief te corrigeren met verbeterde corrigerende mogelijkheden, terwijl het tevens 
een gelijkmatig lensoppervlak oplevert.

• Objectief waarvoor dit geldt: NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

De Z-serie maakt gebruik van een hybride AF-systeem dat een combinatie van AF met 
fasedetectie in het filmvlak en contrastdetectie-AF toepast. Een van de belangrijkste voordelen 
van dit systeem is de brede dekking die de scherpstelpunten in het beeldveld bieden. Bij de 
modellen uit de Z-serie is deze 
dekking aanzienlijk vergroot tot circa 
90% wanneer enkelpunts AF wordt 
gebruikt. Oogherkenning-AF* is een 
krachtig hulpmiddel wanneer u 
portretten fotografeert. De camera 
volgt een van de ogen van de 
gefotografeerde persoon en stelt 
erop scherp, wat met name handig 
is wanneer die persoon blijft 
bewegen.

Zeer nauwkeurige hybride AF, effectief voor zowel foto's als video's

* Bij gebruik van automatisch veld-AF bij foto's.

Zonder ARNEO Coat

ARNEO Coat

Invallend licht

Gereflecteerd licht

Conventionele meerlaagse 
coating

Lens

Invallend licht

Gereflecteerd licht

ARNEO Coat

Lens



Nikon's eerste FX-formaat 
systeemcamera met 45,7 effectieve 
megapixels haalt alles uit de 
ongekende optische kwaliteit  
van NIKKOR Z-objectieven

• Nikon FX-formaat BSI CMOS-sensor met  
45,7 effectieve megapixels en AF-pixels met 
fasedetectie in het filmvlak. 

• EXPEED 6-beeldverwerkingsengine ondersteunt 
een standaard gevoeligheidsbereik van ISO 
64-25.600 (uitbreidbaar tot het equivalent van 
ISO 32-102.400).

• Hybride AF-systeem met 493 scherpstelpunten*1 
biedt een grote dekking van het beeldveld van 
circa 90% horizontaal en verticaal.

• In de stand automatisch veld-AF (AF-S, AF-C) 
(met firmware 2.0) detecteert de functie 
Oogherkenning AF automatisch ogen van 
mensen, waarna de camera erop scherpstelt.

• Picture Control-systeem met parameter voor 
verscherping van het middenbereik en 20 
aanvullende creatieve Picture Control-opties.

• Full-frame 4K UHD (3840 x 2160)/30p-video's 
met heldere en scherpe beelden profiteren 
optimaal van de superieure optische prestaties 
van NIKKOR Z-objectieven.

• Quad-VGA elektronische zoeker (EVF) met circa 
3.690.000 beeldpunten en Nikon's superieure 
optische en beeldverwerkingstechnologie geeft 
een helder en aangenaam beeld.

• N-Log gebruikt het uitgebreide kleurdieptebereik 
van 10-bits HDMI-uitvoer, waardoor meer 
informatie over kleurgradaties wordt vastgelegd 
voor een effectievere kleurverbetering.

• Beeldsensorverschuiving, ingebouwde 
vibratiereductie (VR) waarvan het effect 
equivalent is met een sluitertijd die circa  
5,0 stops*2 korter is.

• Dankzij snelle continu-opnamen tot circa 9 bps*3 
kunnen bewegende onderwerpen moeiteloos 
worden vastgelegd.

• Intervalfotografie waarmee 8K-time-lapse-
video's*4 kunnen worden gemaakt.

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

*1 In FX-formaat met enkelpunts 
AF. 

*2 Op basis van CIPA-normen. 
Deze waarde wordt bereikt als 
een NIKKOR Z 24-70mm F/4 S 
is bevestigd, waarbij de zoom 
is ingesteld op de maximale 
telestand.

*3 Bij gebruik van 12-bits RAW, 
JPEG of TIFF bij snelle 
continu-opnamen (uitgebreid). 
AE wordt vastgezet op het 
eerste beeld.

*4 Software van derden is vereist
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Voor al uw creatieve wensen: 
multifunctionele FX-formaat 
systeemcamera met 
videofuncties die uitstekend 
presteert bij een hoge 
gevoeligheid

*1 In FX-formaat met enkelpunts 
AF.

*2 Bij gebruik van 12-bits RAW, 
JPEG of TIFF bij snelle 
continu-opnamen (uitgebreid). 
AE wordt vastgezet op het 
eerste beeld.

*3 Op basis van CIPA-normen. 
Deze waarde wordt bereikt als 
een NIKKOR Z 24-70mm F/4 S 
is bevestigd, waarbij de zoom 
is ingesteld op de maximale 
telestand.

• Nikon FX-formaat BSI CMOS-sensor met  
24,5 effectieve megapixels en AF-pixels met 
fasedetectie in het filmvlak.

• EXPEED 6-beeldverwerkingsengine ondersteunt 
een standaard gevoeligheidsbereik van ISO 
100-51.200 (uitbreidbaar tot het equivalent van 
ISO 50-204.800).

• Hybride AF-systeem met 273 scherpstelpunten*1 
biedt een grote dekking van het beeldveld van 
circa 90% horizontaal en verticaal.

• In de stand automatisch veld-AF (AF-S, AF-C)  
(met firmware 2.0) detecteert de functie 
Oogherkenning AF automatisch ogen van 
mensen, waarna de camera erop scherpstelt.

• Full-frame 4K UHD (3840 x 2160)/30p-video's  
met volledige pixeluitlezing en heldere, scherpe 
beelden profiteren optimaal van de superieure 
optische prestaties van NIKKOR Z-objectieven.

• N-Log gebruikt het uitgebreide kleurdieptebereik 
van 10-bits HDMI-uitvoer, waardoor meer 
informatie over kleurgradaties wordt vastgelegd 
voor een effectievere kleurverbetering.

• Picture Control-systeem met parameter voor 
verscherping van het middenbereik en  
20 aanvullende creatieve Picture Control-opties.

• Snelle continu-opnamen met maximaal circa  
12 bps*2 zodat u vluchtige momenten kunt 
vastleggen.

• Quad-VGA elektronische zoeker (EVF) met circa 
3.690.000 beeldpunten en Nikon's superieure 
optische en beeldverwerkingstechnologie geeft 
een helder en aangenaam beeld.

• Beeldsensorverschuiving, ingebouwde 
vibratiereductie (VR) waarvan het effect equivalent 
is met een sluitertijd die circa 5,0 stops*3 korter is.

Lens: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S   © Dominique Cherry
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Essent ië le v ideoki t  voor de Z 6

GROTERE CREATIEVE 
VRI JHEID
Of u nu een professional bent of een beginnende filmer, de 

essentiële videokit voor de Nikon Z 6 biedt u de belangrijkste 

hulpmiddelen die u nodig hebt om uw video's naar een hoger 

plan te tillen. Met zo'n sterke en flexibele basis kunt u alles 

doen wat u maar wilt.

• De Nikon Z 6 biedt video van zeer hoge kwaliteit op elke 
beeldsnelheid. De camera biedt prachtige 4K-video-
opnamen door oversampling van 6K met volledige 
pixeluitlezing. Ingebouwde optische vibratiereductie over 
vijf assen werkt samen met elektronische VR voor zeer 
stabiele opnamen. En Atomos Open Protocol wordt 
ondersteund voor naadloze integratie met de 
meegeleverde Atomos Ninja V.*1

• Als de FTZ-vattingadapter op de Z 6-camera is 
bevestigd, kunt u naar believen NIKKOR-objectieven met 
F-vatting gebruiken. Er is geen verlies van beeldkwaliteit. 
Objectieven zonder VR profiteren bovendien van meer 
scherpte door de VR in de camera.

• Door de grote Z-vatting van de Z 6 en de korte afstand 
tussen vatting en sensor kunt u een breed scala aan 
filmobjectieven gebruiken. Van uw favoriete vast-
brandpunt-objectief tot het zoomobjectief dat in de les 
wordt aanbevolen. U hebt enkel de juiste vattingadapter 
nodig.*2

• Profiteer van flexibele controle en opname in de ProRes- 
en DNxHR-indelingen die geschikt zijn voor de montage. 
Maak opnamen in 4K 10-bits met N-log. Of leg 
ongecomprimeerde 8-bits 4K/UHD-videobestanden 
tegelijk op de geheugenkaart en de Atomos vast. Een 
voedingsadapter wordt meegeleverd, evenals een 
houder voor de harde schijf.  

• Deze camera cage en de aan de bovenzijde bevestigde 
handgreep zijn voorzien van bevestigingspunten in twee 
formaten en schroefgaten voor het plaatsen van ARRI-
compatibele uitbreidingsblokken. De grip zorgt voor 
stabielere bewegende opnamen, zodat u het onderwerp 
vloeiend kunt volgen.

*1  NINJA en ATOMOS zijn 
gedeponeerde handelsmerken 
van ATOMOS.

*2 Adapters zijn verkrijgbaar bij 
andere leveranciers. 

* Deze kit bevat geen objectief of 
harde schijf.

• Schakel snel tussen opnamesituaties. De SmallRig-
camera cage is voorzien van een Manfrotto-compatibele 
Quick Release-plaat, zodat u de camera in enkele 
seconden van het ene driepoot- of éénpootstatief naar 
het andere kunt overzetten. 

• Bevestig uw Atomos Ninja V op de camera cage met de 
Magic Arm-klem. Pas de twee schroefklemmen met 
balhoofd aan voor een zeer stabiel beeld vanuit elke 
hoek. Een centrale vleugelmoer vergrendelt en 
ontgrendelt de hele arm.

• Ga altijd door. 2 accu's van 5200 mAh en een snelle 
oplader voorzien uw Atomos van voeding, zelfs tijdens 
de langste opnamedagen. Een extra EN-EL15b accu 
zorgt ervoor dat de Z 6 altijd gereed is voor de 
volgende opname. 
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Nikon's eerste DX-formaat 
systeemcamera biedt een 
uitmuntende beeldkwaliteit voor 
uiteenlopende soorten opnamen, 
ingebouwd in een compacte, 
lichte en toch stevige camerabody

* In DX-formaat met enkelpunts AF. 

• Nikon DX-formaat CMOS-sensor met  
20,9 effectieve megapixels en AF-pixels  
met fasedetectie in het filmvlak. 

• EXPEED 6-beeldverwerkingsengine ondersteunt 
een standaard gevoeligheidsbereik van  
ISO 100-51.200 (tot ISO 25.600 voor video-
opnamen).

• Hybride AF-systeem met 209 scherpstelpunten* 
biedt een grote dekking van het beeldveld van 
circa 90% horizontaal en verticaal.

• De functie Oogherkenning AF detecteert 
automatisch ogen van mensen, waarna de 
camera erop scherpstelt. Dit levert natuurlijke 
portretten van spontane momenten op.

• Maak eenvoudig foto of video zelfportretten van 
hoge kwaliteit door de kantelmonitor 180° 
omlaag te draaien, zodat hij naar u toe is 
gericht.

• Picture Control-systeem met parameter voor 
verscherping van het middenbereik en  
20 aanvullende creatieve Picture Control-filters.

• 4K UHD (3840 x 2160)/30p-video's met heldere, 
scherpe beelden, zonder beperkingen van de 
cropfactor, profiteren optimaal van de superieure 
optische prestaties van NIKKOR Z-objectieven.

• Elektronische zoeker (EVF) met circa  
2.360.000 beeldpunten en Nikon's superieure 
optische en beeldverwerkingstechnologie geeft 
een helder en aangenaam beeld.

• Dankzij snelle continu-opnamen tot circa 11 bps 
met AF/AE kunnen bewegende onderwerpen 
moeiteloos worden vastgelegd.

• Ingebouwde flitser met een richtgetal van circa  
7 (m) wordt handmatig opgeklapt en voegt meer 
licht toe wanneer u dat nodig hebt.
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NIKKOR Z-object ieven
Exclusief ontworpen voor het Z-vattingsysteem van Nikon,  
met een objectiefvatting met een grotere diameter
De NIKKOR Z-objectieven maken gebruik van het Z-vattingsysteem van Nikon met volledig nieuwe specificaties, zoals een grote 
binnendiameter van 55 mm en een korte flensafstand van 16 mm. Deze specificaties zorgen voor veel meer flexibiliteit bij het 
objectiefontwerp, waardoor hogere optische prestaties mogelijk zijn. 

Met NIKKOR Z-objectieven kunt u uw fotografische expressiviteit verder uitbreiden en ze bieden veel meer fotokansen en 
mogelijkheden doordat ze traditionele, van het NIKKOR-concept overgenomen optische technologieën integreren  
met de dynamiek van de voortdurend voortschrijdende technologieën van Nikon. 

Optische prestaties voor de volgende generatie: NIKKOR Z S-Line-objectieven
Voor het ontwerp van de S-Line-serie van NIKKOR Z-objectieven hebben we veel hogere normen 
opgesteld en de kwaliteitscontrole voor deze objectieven is nog strenger dan de toch al strenge 
Nikon-normen die al sinds lange tijd gelden. De aanduiding 'S-Line' is voorbehouden aan 
objectieven die voldoen aan deze strengere normen voor het beoordelen van verschillende 
factoren zoals MTF-curven, bokeh en videoprestaties. 

Het topmodel van de S-Line-serie: het 
resultaat van de NIKKOR-zoektocht naar 
baanbrekende optische prestaties

Dit objectief kan onderwerpen afbeelden 
op manieren die nooit eerder mogelijk 
waren, onder meer met een extreem kleine 
scherptediepte.

Veelzijdige objectieven vormen een nieuwe 
dimensie in optische kwaliteit 

Deze objectieven bieden krachtiger 
fotografische mogelijkheden, waardoor een 
uitmuntende reproductie met een hoge 
resolutie wordt bereikt, zelfs aan de randen 
van het beeld. Bovendien wordt bij het 
maximale diafragma voor elk onderwerp 
gebruikgemaakt van het volledige 
potentieel van het objectief.

Krachtige, uitgebalanceerde objectieven

Deze objectieven vormen een optimale 
balans tussen geavanceerde functies, 
compactheid en prijs-kwaliteitverhouding, 
waarbij het basisconcept van de S-Line-
serie behouden blijft. 

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
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NIKKOR Z 58mm 
f/0.95 S Noct

• Dankzij het nieuw vattingsysteem biedt de nieuwe Noct met een 
maximaal diafragma van f/0.95 een hoogstaande 
beeldreproductie. 

• Het uitstekende oplossende vermogen van het maximale 
diafragma is mogelijk doordat de verschillende soorten aberraties 
die gewoonlijk zichtbaar zijn bij lichtsterke objectieven, intensief 
worden gecorrigeerd. 

• Doordat gebruik wordt gemaakt van een optisch ontwerp dat alle 
mogelijkheden van bokeh-effecten benut, wordt een optimale, 
doorlopende bokeh verkregen die vloeiend verloopt vanaf het 
scherpstelvlak. 

• Een zeer nauwkeurig asferisch lenselement met een grote 
diameter, gemaakt van glas met een hoge brekingsindex, wordt 
gebruikt om verschillende lensaberraties effectief te corrigeren.  

• ARNEO Coat, waarvan de anti-reflectiekenmerken bijna gelijk zijn 
aan die van Nano Crystal Coat, wordt gebruikt voor invallend 
verticaal licht. 

• Comfortabele bediening met de zeer nauwkeurige scherpstelring 
die een accurate handmatige scherpstelling garandeert dankzij 
een geschikt draaipunt en een grote draaihoek. Aan de instelring 
kunnen functies zoals diafragma-instelling en belichtingscorrectie 
worden toegewezen. 

• Het objectief heeft een informatiescherm waarop diafragma, 
scherpstelafstand en scherptediepte kunnen worden gecontroleerd 
zonder door de zoeker te kijken, een primeur voor NIKKOR-
objectieven. 

• Het aantal functies dat kan worden toegewezen aan de Fn-knop 
van het objectief is verhoogd en komt overeen met dat van de 
Fn1/Fn2-knoppen op de camerabody. 

• Fluorcoat is toegepast op het voorste element, zodat dit beter vuil 
afstoot.

Topmodel uit de S-Line-serie met handmatige 
scherpstelling en een maximaal diafragma van f/0,95 
die het volledige potentieel van de Z-vatting benut

FX
-F

O
R

M
A

A
T 

N
IK

K
O

R
 Z

-O
B

JE
C

TI
E
V

EN

Camera body: Z 7   © Christian Ammann   
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NIKKOR Z 24mm f/1.8 S

• Dankzij een meervoudig scherpstelsysteem is de beeldkwaliteit 
uitmuntend over het hele opnamebereik, ook op korte 
afstanden, doordat aberraties effectief worden verminderd.

• Nano Crystal Coat vermindert beeldschaduwen en 
lichtvlekken die worden veroorzaakt door invallend licht, wat 
leidt tot heldere beelden, zelfs als zich een lichtbron in het 
beeld bevindt.

• Dankzij het grote maximale diafragma van f/1.8 kunnen 
kortere sluitertijden worden gebruikt, zelfs bij binnenopnamen 
en donkere omgevingen, waardoor onscherpte door 
beweging van het onderwerp tot het minimum wordt beperkt.

• Doordat pijlvormige comalichtvlekken bij het maximale 
diafragma effectief worden gecorrigeerd, worden kleine 
lichtbronnen, zelfs aan de randen, natuurgetrouw 
gereproduceerd als puntlichtbronnen.

• Eenvoudig te bedienen instelring waaraan verschillende 
functies kunnen worden toegewezen, zoals scherpstelling 
(M/A), diafragma of belichtingscorrectie, vereenvoudigt foto- 
en video-opnamen.

• Video-opnamen van hoge kwaliteit zijn mogelijk doordat zeer 
veel aandacht is besteed aan zelfs de kleinste details, zoals 
het beperken van het werkingsgeluid, een stabiele 
diafragmaregeling en effectieve correctie van focus breathing.

Lichtsterk groothoekobjectief met vast brandpunt dat details overal  
in het beeld en op elke afstand met een schitterende resolutie vastlegt

Camera body: Z 7   © Ong Ying Sin Camera body: Z 7   © Ross Harvey

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

• Een uitstekende optische kwaliteit wordt verkregen dankzij het 
hoge oplossende vermogen, een prachtige reproductie van 
puntlichtbronnen, een zachte en natuurlijke bokeh en minder 
longitudinale chromatische aberratie. 

• Nano Crystal Coat vermindert effectief beeldschaduwen en 
lichtvlekken en zorgt zo voor een helder, scherp beeld, zelfs bij 
tegenlicht.

• Een zeer nauwkeurige en snelle AF-regeling is mogelijk dankzij 
het gebruik van een meervoudig scherpstelsysteem dat ook 
bijdraagt aan de verbeterde optische prestaties. 

• Een stappenmotor (STM) die een stille en accurate AF-regeling 
mogelijk maakt, wordt gebruikt als AF-aandrijving voor een 
nauwkeuriger scherpstelling.

• Uitstekende video-opnamen zijn mogelijk doordat zeer veel 
aandacht is besteed aan zelfs de kleinste details, zoals 
correctie van focus breathing en een minimaal werkingsgeluid.

• Aan de instelring kunnen verschillende functies worden 
toegewezen, zoals scherpstelling (M/A), diafragma of 
belichtingscorrectie, waardoor de bediening comfortabeler is.

Een lichtsterk groothoekobjectief dat zeer bruikbaar is in uiteenlopende situaties, met een  
uitmuntende beeldreproductie waarmee het andere 35mm-objectieven van f/1.8 ver achter zich laat
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NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

• De uitstekende beeldkwaliteit is mogelijk dankzij het 
hoge oplossende vermogen, een mooie, zachte bokeh, 
aanzienlijk verminderde longitudinale chromatische 
aberratie en een uitstekende reproductie van 
puntlichtbronnen. 

• Nano Crystal Coat vermindert effectief beeldschaduwen 
en lichtvlekken en zorgt ook voor een helder, scherp 
beeld, zelfs bij tegenlicht.

• Een krachtige stappenmotor (STM) maakt stille opnamen 
met AF mogelijk en garandeert tevens een hoge 
optische kwaliteit, die meestal moeilijk te bereiken is.  
De STM wordt ook gebruikt als AF-aandrijving.

• Uitstekende video-opnamen zijn mogelijk doordat zeer 
veel aandacht is besteed aan zelfs de kleinste details, 
zoals correctie van focus breathing en een minimaal 
werkingsgeluid.

• Aan de instelring kunnen verschillende functies worden 
toegewezen, zoals scherpstelling (M/A), diafragma of 
belichtingscorrectie, waardoor de bediening 
comfortabeler is.

Een lichtsterk vast-brandpunt-objectief met een uitmuntende beeldreproductie dat  
de mening over de mogelijkheden van een 50mm-objectief van f/1.8 voorgoed verandert

NIKKOR Z 85mm f/1.8 S

• Kleurveranderingen in delen die onscherp zijn, zijn 
minutieus geëlimineerd en de randen van de bokeh zijn 
vloeiender. Doordat de hoeveelheid bokeh vanaf het 
scherpstelvlak geleidelijk verandert, kunnen onderwerpen 
effectiever worden benadrukt met een natuurlijk 
onscherpe achtergrond.

• Prachtige ronde bokeh met heldere en diepe kleuren en 
een minimale optische vignettering aan de randen, zelfs 
bij het maximale diafragma.

• Het meervoudige scherpstelsysteem creëert een zeer 
scherp scherpstelvlak over het hele opnamebereik, zelfs 
bij korte afstanden, terwijl het bijdraagt aan een zeer 
snelle en accurate AF.

• Nano Crystal Coat vermindert effectief beeldschaduwen 
en lichtvlekken en zorgt zo voor een helder, scherp beeld, 
zelfs bij tegenlicht.

• Eenvoudig te bedienen instelring waaraan verschillende 
functies kunnen worden toegewezen, zoals scherpstelling 
(M/A), diafragma of belichtingscorrectie, vereenvoudigt 
foto- en video-opnamen.

• Video-opnamen van hoge kwaliteit zijn mogelijk doordat 
zeer veel aandacht is besteed aan zelfs de kleinste 
details, zoals het beperken van het werkingsgeluid en een 
stabiele diafragmaregeling.

Lichtsterk vast-brandpunt-objectief met een gemiddeld telebereik, ideaal voor portretten  
waarin personen de nadruk krijgen door de natuurlijke bokeh en hoge resolutie op het scherpstelvlak

Camera body: Z 7   © Kenta Aminaka Camera body: Z 7   © Chloé Lapeyssonnie
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NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

• Dit lichte, opmerkelijk veelzijdige objectief weegt slechts 
485 gram en kan dankzij het intrekbare mechanisme 
makkelijk worden meegenomen.

• Het brandpuntsbereik loopt van 14 mm ultragroothoek 
tot 30 mm groothoek voor beelden met dynamische 
perspectieven.

• 's Werelds eerste* ultragroothoekzoomobjectief met een 
brandpuntsafstand vanaf 14 mm waarop een filter kan 
worden bevestigd. Hierdoor kunnen fotografen 
creatiever werken doordat ze een polarisatie- of 
grijsfilter kunnen gebruiken.

• Indrukwekkende video-opnamen zijn mogelijk doordat 
zeer veel aandacht is besteed aan zelfs de kleinste 
details, zoals correctie van focus breathing en een 
minimaal werkingsgeluid.

• Aan de instelring kunnen verschillende functies worden 
toegewezen, zoals scherpstelling (M/A), diafragma of 
belichtingscorrectie, waardoor de bediening 
comfortabeler is.

• Nikon's originele fluorcoat, die is aangebracht op het 
voorste lensoppervlak, stoot effectief vuil af.

Een handzaam ultragroothoekzoomobjectief waarop een filter kan worden bevestigd  
met een hoge beeldkwaliteit en uitgebreide opnamemogelijkheden

* Van verwisselbare full-frame (Nikon FX-formaat) objectieven voor digitale 
camera's met verwisselbaar objectief met een brandpuntsafstand van  
14 mm of kleiner, op 8 januari 2019. Op basis van onderzoek door Nikon.

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

• De uitstekende optische prestaties zijn te danken aan 
het gebruik van één asferisch element van ED-glas, één 
element van ED-glas en drie asferische lenselementen. 

• De scherpe resolutie blijft behouden, zelfs aan de 
randen van het beeld, over het gehele zoombereik 
vanaf het maximale diafragma voor zowel foto's als 
video's.

• Indrukwekkende video-opnamen zijn mogelijk doordat 
zeer veel aandacht is besteed aan zelfs de kleinste 
details, zoals correctie van focus breathing en een 
minimaal werkingsgeluid.

• Nano Crystal Coat vermindert effectief beeldschaduwen 
en lichtvlekken en zorgt zo voor een helder, scherp 
beeld, zelfs bij tegenlicht.

• Aan de instelring kunnen verschillende functies worden 
toegewezen, zoals scherpstelling (M/A), diafragma of 
belichtingscorrectie, waardoor de bediening 
comfortabeler is.

• Nikon's originele fluorcoat, die is aangebracht op het 
voorste lensoppervlak, stoot effectief vuil af.

Krachtig, handzaam standaardzoomobjectief met een schitterende  
beeldreproductie dat elke scène verandert in een kunstwerk

30 31

Camera body: Z 7   © Jimmy McIntyre Camera body: Z 7   © Tamara Lackey
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• Dankzij het gebruik van de nieuwste optische technologieën en 
een maximale flexibiliteit bij het objectiefontwerp levert die 
objectief zeer hoge optische prestaties in een lichte, compacte 
behuizing.

• Het meervoudige scherpstelsysteem creëert een zeer scherp 
scherpstelvlak over het hele opnamebereik, zelfs bij korte 
afstanden, terwijl het bijdraagt aan een zeer snelle en accurate 
AF.

• Dankzij het grote bokeh-effect van het maximale diafragma 
van f/2.8 en de prachtige, natuurlijke bokeh-kenmerken met 
minimale kleurveranderingen kunt u het hoofdonderwerp op 
indrukwekkende wijze benadrukken.

• Mooie video-opnamen zijn mogelijk doordat zeer veel 
aandacht is besteed aan zelfs de kleinste details, zoals 
correctie van focus breathing en een minimaal werkingsgeluid.

• Dit objectief maakt gebruik van een nieuw ontwikkelde anti-
reflectiecoating, ARNEO Coat, die met name effectief is voor 
verticaal invallend licht. 

• De speciale scherpstelring werkt onafhankelijk van de instelring, 
zodat u comfortabel handmatig kunt scherpstellen.

• Nikon's originele fluorcoat, die is aangebracht op de voorste en 
achterste lenselementen, stoot zeer effectief vuil af.

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S
Ideaal veelzijdig en lichtsterk standaardzoomobjectief dat ongeacht  
het onderwerp een fantastische beeldkwaliteit biedt

32 33

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

• Met een zeer praktisch zoombereik*1 van 16 mm groothoek 
tot 50 mm gemiddelde tele is dit objectief ideaal voor 
uiteenlopende onderwerpen. 

• Het objectief is bijzonder handzaam en kan dankzij het 
intrekbare objectiefmechanisme eenvoudig worden 
meegenomen.

• Dankzij de zeer kleine kortste scherpstelafstand van 0,2 m (bij 
een zoomstand van 24 mm) kan zelfs worden scherpgesteld 
op onderwerpen dichtbij, wat prachtige beelden oplevert.

• Met een VR-effect dat equivalent is met een sluitertijd die  
4,5 stops korter*2 is, zelfs bij nachtlandschappen en opnamen 
binnenshuis bij weinig licht, wordt onscherpte veroorzaakt 
door cameratrilling effectief gecorrigeerd.  

• Mooie video-opnamen zijn mogelijk doordat zeer veel 
aandacht is besteed aan zelfs de kleinste details, zoals 
correctie van focus breathing en een minimaal 
werkingsgeluid.

• Eenvoudig te bedienen instelring waaraan verschillende 
functies kunnen worden toegewezen, zoals scherpstelling 
(M/A), ISO-gevoeligheid, diafragma of belichtingscorrectie, 
vereenvoudigt foto- en video-opnamen.

DX-formaat standaardzoomobjectief dat makkelijk kan worden meegenomen en uitstekend presteert,  
zodat u altijd geniet van een schitterende beeldkwaliteit

*1 Beeldhoek is equivalent met die van een objectief van 24-75 mm in 
FX-/kleinbeeldformaat.

*2 Deze waarde wordt bereikt bij bevestiging op een systeemcamera met 
een APS-C-formaat beeldsensor en wanneer de zoom is ingesteld op 
de maximale telestand.

Camera body: Z 7   © Ami Vitale Camera body: Z 50   © Shawn Corrigan
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FX

DX*

  
  

 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

• Met een zoombereik van 50 mm gemiddelde tele tot  
250 mm*1 tele kunt u telefoto's maken van nog meer 
verschillende onderwerpen.

• De hoge resolutie die mogelijk is dankzij de Z-vatting met 
grote diameter, is beschikbaar vanaf het maximale 
diafragma, ongeacht het brandpuntsbereik of de 
opnameafstand.

• Dankzij het uitstekende VR-effect dat equivalent is met een 
sluitertijd die 5,0 stops*2 korter is, het maximum in de 
geschiedenis van verwisselbare NIKKOR-objectieven*3,  
wordt beeldonscherpte effectief gecorrigeerd, zelfs in 
opnamen bij weinig licht. 

• Kleine kortste scherpstelafstand van 0,5 m (op een 
zoomstand van 50 mm) maakt indrukwekkende close-
upopnamen mogelijk, zoals voor productfotografie.

• Mooie video-opnamen zijn mogelijk doordat zeer veel 
aandacht is besteed aan zelfs de kleinste details, zoals 
correctie van focus breathing en een minimaal 
werkingsgeluid.

• Het objectief is opmerkelijk flexibel en kan dankzij het gebruik 
van een intrekbaar objectiefmechanisme eenvoudig worden 
meegenomen.

• Eenvoudig te bedienen instelring waaraan verschillende 
functies kunnen worden toegewezen, zoals scherpstelling 
(M/A), ISO-gevoeligheid, diafragma of belichtingscorrectie, 
vereenvoudigt foto- en video-opnamen.

DX-formaat telezoomobjectief waarmee uiteenlopende onderwerpen prachtig  
kunnen worden vastgelegd, met een groot zoombereik en een uitstekend VR-effect

*1 Beeldhoek is equivalent met die van een objectief van 75-375 mm in FX-/
kleinbeeldformaat.

*2 Deze waarde wordt bereikt bij bevestiging op een systeemcamera met een 
APS-C-formaat beeldsensor en wanneer de zoom is ingesteld op de maximale 
telestand.

*3 In oktober 2019

Camera body: Z 50   © Shawn Corrigan
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• Ga voor actuele informatie naar de Nikon-website www.europe-nikon.com
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20 mm 
f/1.8

58 mm
f/0.95

85 mm
f/1.8

50 mm
f/1.8

35 mm
f/1.8

24 mm
f/1.8

50 mm 
f/1.2

   
14-24 mm f/2.8  70-200 mm f/2.8

 18-140 mm

24-200 mm

200-600 mm

 24-70 mm f/2.8

 14-30 mm f/4
 24-70 mm f/4

Micro
105 mm

Micro
60 mm

28 mm 40 mm

 50-250 mm f/4.5-6.3 16-50 mm f/3.5-6.3

 24-105mm

 100-400mm

       Objectieven op de markt worden met blauw aangegeven. 
       Aangekondigde objectieven worden met geel aangegeven.
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*Effectieve brandpuntsafstand in DX-formaat.
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De inhoud van dit assortiment kan zonder aankondiging of 
verplichting van de zijde van de fabrikant worden gewijzigd.

Op 10 oktober 2019.



VOLLEDIG GEÏNTEGREERD SYSTEEM
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FTZ-vattingadapter

Dankzij de FTZ-vattingadapter kunnen fotografen die al langer een Nikon D-SLR gebruiken, hun bestaande 
NIKKOR F-objectieven blijven gebruiken met het nieuwe spiegelloze camerasysteem met de Z-vatting. 
Fotograferen met AE is mogelijk met in totaal circa 360 soorten NIKKOR F-objectieven vanaf het type AI en 
later, terwijl fotograferen met AF/AE beschikbaar is met meer dan 90 soorten AF-P/AF-S/AF-I-objectieven.

• De beeldkwaliteit en AF/AE-prestaties zijn gegarandeerd hetzelfde als wanneer de NIKKOR 
F-objectieven met een Nikon D-SLR worden gebruikt.

• VR in de camera is beschikbaar bij de Z 7 en Z 6 wanneer een NIKKOR F CPU-objectief zonder 
ingebouwde VR wordt bevestigd. 

• Beweegbare onderdelen en andere delen zijn effectief afgedicht voor een betere stofbestendigheid en 
druipwaterdichtheid die beide equivalent zijn met die van de Z 7 en Z 6.

• De vormgeving van de buitenkant komt overeen met die van G-type NIKKOR-objectieven zonder 
diafragmaring. 

• Doordat een magnesiumlegering is gebruikt voor de cilinder en de statiefaansluiting, is de behuizing 
licht, zonder dat dit ten koste gaat van de stevigheid.

Ondersteunde functies worden aangeduid met een vinkje (✓), niet-ondersteunde functies met een streepje (—).

Ondersteunde functies

De vele creatieve mogelijkheden van het uitgebreide assortiment NIKKOR F-objectieven  
blijven beschikbaar met Nikon-systeemcamera's

[Opmerking] 
Bij sommige objectieven werkt de elektronische 
afstandsmeter mogelijk niet zoals verwacht en moet de 
autofocus mogelijk worden fijngeregeld om het 
gewenste resultaat te verkrijgen. Daarnaast is het, 
afhankelijk van de opnameomstandigheden, mogelijk 
dat autofocus bij de volgende objectieven niet de 
gewenste resultaten oplevert. Gebruik de autofocus net 
zolang totdat is scherpgesteld op het onderwerp of stel 
handmatig scherp.
• 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

FTZ-vattingadapter

*Meegeleverde accessoires. **Geen Nikon-producten. † Kan worden gedownload via de appstore van het smartapparaat (gratis). †† Kan worden gedownload van de Nikon-website (gratis).
Ga naar de Nikon-website voor actuele informatie.

NIKKOR-OBJECTIEVENSPEEDLIGHT-FLITSERS

Speedlight SB-5000

Tv**

HDMI-ingang 
videorecorder**

DK-30* 
rubberen 
oogschelp

ML-L7 draadloze 
afstandsbediening

Printer**

Personal computer**Personal computer**

UC-E21* USB-kabel

ViewNX-i††

Capture NX-D††

Camera Control 
Pro 2

FTP-server**

SC-28, 29 DDL-
afstandsbedieningskabel

SD-9 battery pack 
voor extra capaciteit

Speedlight  
SB-300 

Speedlight  
SB-700 

Speedlight  
SB-500 

Speedlight  
SB-5000 

Speedlight  
SB-700 

Speedlight  
SB-500 

Speedlight  
SB-300 

SU-800 draadloze 
Speedlight commander

R1C1 close-up Speedlight 
commander-set

SC-15 spiraalvormige 
synchronisatiekabel AS-15 synchronisa-

tieflitsadapter

Studioflitsers**

LICHTNETADAPTERS, ACCU'S EN 
OPLADERS

EN-EL25* 
oplaadbare  

Li-ionaccuMH-32* 
 acculader

HDMI-kabel** (Type 
D-stekkerType 
A-stekker)

VATTINGADAPTER

FTZ-vattingadapter 

MICROFOONS

ME-1 
stereomicrofoon

NIKKOR Z-objectieven

NIKKOR F-objectieven

ME-W1 draadloze 
microfoon

SD-geheugenkaart**

SD-geheugenkaartlezer**

COMPUTERACCESSOIRES

TV- EN 
VIDEOACCESSOIRES

ZOEKER- 
ACCESSOIRE

AFSTANDSBEDIENINGSACCESSOIRE

TOEPASSING 
VOOR SMAR-
TAPPARATEN

SnapBridge† 

Smart-
apparaat** 
(iOS/Android)

EH-73P 
lichtnetlaadadapter

*Meegeleverde accessoires. **Geen Nikon-producten. † Kan worden gedownload via de appstore van het smartapparaat (gratis). †† Kan worden gedownload van de Nikon-website (gratis).

NIKKOR-OBJECTIEVENSPEEDLIGHT-FLITSERS

SB-5000 
Speedlight

TV- EN VIDEOACCESSOIRES

Tv**

HDMI-kabelklem*

HDMI-ingang 
videorecorder**

HDMI-
kabelklem*

ZOEKERACCESSOIRE

DK-29*  
rubberen oogschelp

WR-T10 draadloze
afstandsbediening

WR-1 draadloze
afstandsbediening

WR-1 draadloze
afstandsbediening

Printer**

LAN-kabel**

EN-EL15b*/EN-EL15a/EN-EL15 
oplaadbare Li-ionaccu*

Personal 
computer**

Personal 
computer**
(alleen met 
type-C  
USB poort)

UC-E25 USB-kabel

HDMI-
kabelklem*

ViewNX-i††

Capture NX-D††

Camera Control 
Pro 2

FTP-server**

SC-28, 29 DDL-afstandsbedieningskabel

SD-9 battery pack 
voor extra capaciteit

SB-300  
Speedlight

SB-700 
Speedlight

SB-500
Speedlight

SB-5000 
Speedlight

SB-5000 
Speedlight

SB-700 
Speedlight

SB-700 
Speedlight

SB-500 
Speedlight

SB-500 
Speedlight

SB-300 
 Speedlight

SB-R200 
Speedlight

SU-800 draadloze 
Speedlight commander

R1C1 close-up Speedlight 
commander-set

SC-15 spiraalvormige 
synchronisatiekabel

AS-15 synchronisa-
tieflitsadapter

Studioflitsers**

SB-5000 
Speedlight

WR-R10 draadloze 
afstandsbediening

LICHTNETADAPTERS, ACCU'S EN OPLADERS

EN-EL15b*/EN-EL15a/EN-EL15 
oplaadbare Li-ionaccu*

MB-N10 battery pack

Lichtnetlaadadapter EH-7P 

EN-EL15b oplaadbare Li-ionaccu*

EP-5B stroomaansluiting

EH-5c/EH-5b 
lichtnetadapter

MH-25a*/MH-25
acculader

HDMI-kabel** (Type C-stekkerType 
A-stekker)

HOOFDTELEFOON

TAS

WR-R10 draadloze 
afstandsbediening

VATTINGADAPTER

FTZ-vattingadapter 

MICROFOONS

ME-1 
stereomicrofoon

NIKKOR Z-objectieven

NIKKOR F-objectieven

ME-W1 draadloze 
microfoon

XQD-geheugenkaart** XQD-geheugenkaartlezer**

COMPUTERACCESSOIRES

UC-E24* USB-kabel

WT-7/A/B/C
draadloze zender

EP-5B 
stroomaansluiting

EH-5c/EH-5b 
lichtnetadapter

AFSTANDSBEDIENINGS- EN
GPS-ACCESSOIRES

GP-1A 
GPSapparaat MC-DC2

afstands- 
bedieningskabel

CF-DC4 
halfzachte tas

Hoofdtelefoon**

TOEPASSING 
VOOR SMAR-
TAPPARATEN

SnapBridge† 

Smart-
apparaat** 
(iOS/Android)

SYSTEEMOVER-
ZICHT Z 7/Z 6

SYSTEEMOVER-
ZICHT Z 50

Stand

Objectief

Scherpstelstand Opnamestand

Lichtmeetstand
AF

MF (met elek-
tronische afstands-

meter)
MF AUTO, P, S A, M

Au
to

fo
cu

s

CP
U

G-, E- en D-type AF-S;
G- en E-type AF-P;
D-type AF-I

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

G- en D-type AF — ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Andere AF-objectieven — — ✓ ✓ ✓

Ha
nd

m
at

ig
e 

 
sc

he
rp

st
el

lin
g

CP
U

PC-E NIKKOR-serie,
PC NIKKOR 19mm f/4E ED — — ✓ ✓ ✓ ✓

PC Micro 85 mm f/2.8D — — ✓ — ✓* ✓

AI-P-objectieven — — ✓ ✓ ✓ ✓

Zo
nd

er
 

CP
U AI-, AI-aangepast

NIKKOR- of Nikon E-se-
rie-objectieven

— — ✓ — ✓ ✓

*Alleen stand M.
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• 24-70 f/4-kit voor de Z 7 
Deze veelzijdige full-frame zoomkit bestaat uit de 
Z 7-camera en het compacte NIKKOR Z 24-70mm 
f/4 S-zoomobjectief. Leg overal in het beeld meer 
details, meer diepte en meer kleur vast. Profiteer 
van een vloeiende, geluidloze scherpstelling en 
uitzonderlijke scherpte van rand tot rand.

• 24-70 f/4 + FTZ-kit voor de Z 7
Deze zoom- en adapterkit bestaat uit de Z 
7-camera, het NIKKOR Z 24–70mm f/4 
S-zoomobjectief en de FTZ-vattingadapter. Het 
compacte full-frame zoomobjectief kan overal mee 
naartoe worden genomen. De adapter maakt het 
mogelijk om NIKKOR-objectieven met F-vatting 
zonder verlies van beeldkwaliteit op uw Nikon 
Z-camera te gebruiken.

• 14-30 f/4-kit voor de Z 7
Kruip in het onderwerp met deze reisvriendelijke kit 
met ultragroothoekzoomobjectief. De kit bestaat uit 
de Z 7 full-frame systeemcamera en het NIKKOR Z 
14-30mm f/4 S-objectief. Met het compacte en lichte 
zoomobjectief kunnen filters van 82 mm worden 
gebruikt en het objectief past gemakkelijk in een 
kleinere fototas. Maak overal overweldigende foto's 
en video's.

• 14-30 f/4 + FTZ-kit voor de Z 7
Houd alle opties open. Deze ultragroothoekzoom- 
en adapterkit bestaat uit de Z 7 full-frame 
systeemcamera, het NIKKOR Z 14-30mm f/4 
S-objectief en de FTZ-vattingadapter. Met het 
compacte zoomobjectief kunnen filters van 82 mm 
worden gebruikt. De adapter maakt het mogelijk 
om NIKKOR-objectieven met F-vatting zonder 
verlies van beeldkwaliteit op uw Nikon Z-camera te 
gebruiken.

• FTZ-kit voor de Z 7
Deze kit bestaat uit de Z 7-camera en de stevige, 
maar toch lichte FTZ-vattingadapter. De adapter 
maakt het mogelijk om NIKKOR-objectieven met 
F-vatting zonder verlies van beeldkwaliteit op uw 
Nikon Z-camera te gebruiken. En objectieven met 
F-vatting zonder vibratiereductie (VR) produceren 
scherpere beelden dankzij de VR in de camera.

• 16-50 VR-kit voor de Z 50
Hier. Daar. Overal. Leg alles vast zoals u het ziet 
met de Z 50 systeemcamera en het uiterst 
handzame NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR-
objectief. Dit groothoekzoomobjectief met snelle 
scherpstelling en ingebouwde vibratiereductie maakt 
scherpe groothoekopnamen, maar ook portretten 
met schitterende details, diepte en kleur.

• FTZ-kit voor de Z 50 
Hebt u NIKKOR-objectieven voor D-SLR-camera's 
die u graag gebruikt? Deze kit bestaat uit de Z 50 
systeemcamera en de FTZ-vattingadapter, 
waarmee u NIKKOR-objectieven met een F-vatting 
samen met de camera kunt gebruiken. Zo kunt u 
profiteren van de schitterende beeldkwaliteit van 
de Nikon Z 50 en toch uw favoriete D-SLR-
objectieven blijven gebruiken.

Er zijn verschillende combinaties beschikbaar.

• 16-50 VR + FTZ-kit voor de Z 50 
Mogelijkheden te over met deze kit die bestaat uit 
de Z 50 systeemcamera, een groothoek-
zoomobjectief en de FTZ-vattingadapter. Het zeer 
handzame NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 
VR-objectief is geschikt voor zowel groothoek-
opnamen als portretten en produceert heldere 
kleuren en fijne details. Met de adapter kunt u 
NIKKOR-objectieven met F-vatting voor D-SLR-
camera's op deze camera gebruiken.

• 24-70 f/4 + FTZ-kit voor de Z 6
Deze kit bestaat uit de Z 6-camera, het NIKKOR Z 
24–70mm f/4 S-zoomobjectief en de FTZ-
vattingadapter. U kunt het compacte full-frame 
zoomobjectief overal mee naartoe nemen. De 
adapter maakt het mogelijk om NIKKOR-objectieven 
met F-vatting zonder verlies van beeldkwaliteit op 
uw Nikon Z-camera te gebruiken. En objectieven met 
F-vatting zonder vibratiereductie (VR) produceren 
scherpere beelden dankzij de VR in de camera.

• FTZ-kit voor de Z 6
Deze kit bestaat uit de Z 6-camera en de stevige, 
maar toch lichte FTZ-vattingadapter. De adapter 
maakt het mogelijk om NIKKOR-objectieven met 
F-vatting zonder verlies van beeldkwaliteit op uw 
Nikon Z-camera te gebruiken. En objectieven met 
F-vatting zonder vibratiereductie (VR) produceren 
scherpere beelden dankzij de VR in de camera.

• 24-70 f/4-kit voor de Z 6
Maak foto's en video's met meer details, meer 
diepte en meer kleur met deze veelzijdige full-
frame zoomkit. De kit bestaat uit de Z 6-camera 
en het compacte NIKKOR Z 24–70mm f/4 
S-zoomobjectief. Profiteer van een vloeiende, 
geluidloze scherpstelling en uitzonderlijke scherpte 
van rand tot rand.

• 14-30 f/4-kit voor de Z 6
Licht gewicht. Prachtige groothoekopnamen. Deze 
veelzijdige ultragroothoekzoomkit bestaat uit de  
Z 6 full-frame systeemcamera en het NIKKOR Z 
14-30mm f/4 S-objectief. Met het compacte 
zoomobjectief kunnen filters van 82 mm worden 
gebruikt en het objectief past gemakkelijk in een 
kleinere fototas. Maak overal overweldigende foto's 
en video's.

• 14-30 f/4 + FTZ-kit voor de Z 6
Laat meer zien. Deze ultragroothoekzoom- en 
adapterkit bestaat uit de Z 6 full-frame 
systeemcamera, het NIKKOR Z 14-30mm f/4 
S-objectief en de FTZ-vattingadapter. Met het 
compacte zoomobjectief kunnen filters van 82 mm 
worden gebruikt. De adapter maakt het mogelijk 
om NIKKOR-objectieven met F-vatting zonder verlies 
van beeldkwaliteit op uw Nikon Z-camera te 
gebruiken.

• Essentiële videokit voor de Z 6
Grotere creatieve vrijheid. Deze ultieme essentiële 
kit voor de onafhankelijke filmmaker bestaat uit de 
Nikon Z 6 full-frame systeemcamera, de FTZ-
vattingadapter, de Atomos Ninja V, de SmallRig 
quick-release camera cage en diverse accessoires. 
Til uw video's naar een hoger plan.

• 16-50 VR + 50-250 VR-kit voor de Z 50 
Kom dichtbij. Kies voor groothoek. Of voor tele. Deze 
kit bestaat uit de Z 50 systeemcamera plus twee 
zoomobjectieven met vibratiereductie en snelle 
scherpstelling. De NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR 
is geschikt voor zowel groothoek- als portretopnamen 
en is lekker plat wanneer hij is ingetrokken. De NIKKOR 
Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR dekt een bereik van 
normaal tot tele en kan eveneens worden ingetrokken, 
zodat hij eenvoudig kan worden meegenomen.
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• XQD is een handelsmerk van Sony Corporation. • HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI
Licensing LLC. • Wi-Fi® en het Wi-Fi-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance®. • Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde
handelsmerken, eigendom van Bluetooth SIG, Inc., en het gebruik ervan door Nikon Corporation gebeurt onder licentie. • Andere product- en merknamen zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. • Afbeeldingen in zoekers, in lcd-vensters en op monitoren in dit materiaal zijn gesimuleerd.

Effectieve pixels

Effectieve pixels 45,7 miljoen 24,5 miljoen 20,9 miljoen

Beeldsensor

Beeldsensor CMOS-sensor van 35,9 × 23,9 mm (Nikon FX-formaat) CMOS-sensor van 23,5 × 15,7 mm (Nikon DX-formaat)

Opslag

Beeldformaat (pixels)

• FX-beeldveld (36×24):  
8256 × 5504 (L: 45,4 miljoen),  
6192 × 4128 (M: 25,6 miljoen), 
4128 × 2752 (S: 11,4 miljoen)

• DX-beeldveld (24×16):  
5408 × 3600 (L: 19,5 miljoen),  
4048 × 2696 (M: 10,9 miljoen),  
2704 × 1800 (S: 4,9 miljoen)
• 5 : 4-beeldveld (30×24):  

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

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

8256 × 4640 (L: 38,3 miljoen),  
6192 × 3480 (M: 21,5 miljoen),  
4128 × 2320 (S: 9,6 miljoen)

• Foto's gemaakt tijdens video-opnamen 
met een beeldformaat van  
3840 × 2160: 3840 × 2160

• Foto's gemaakt tijdens video-opnamen 
met een ander beeldformaat:  

1920 × 1080

• FX-beeldveld (36×24):  
6048 × 4024 (L: 24,3 miljoen),  
4528 × 3016 (M: 13,7 miljoen), 
3024 × 2016 (S: 6,1 miljoen)

• DX-beeldveld (24×16):  
3936 × 2624 (L: 10,3 miljoen),  
2944 × 1968 (M: 5,8 miljoen), 
1968 × 1312 (S: 2,6 miljoen)
• 1 : 1-beeldveld (24×24):  

4016 × 4016 (L: 16,1 miljoen),  
3008 × 3008 (M: 9,0 miljoen),  
2000 × 2000 (S: 4,0 miljoen)
• 16 : 9-beeldveld (36×20):  

6048 × 3400 (L: 20,6 miljoen),  
4528 × 2544 (M: 11,5 miljoen),  
3024 × 1696 (S: 5,1 miljoen)

• Foto's gemaakt tijdens video-opnamen 
met een beeldformaat van  
3840 × 2160: 3840 × 2160

• Foto's gemaakt tijdens video-opnamen 
met een ander beeldformaat:  

1920 × 1080

• DX-beeldveld (24×16)  
5568 × 3712 (L: 20,7 miljoen) 
4176 × 2784 (M: 11,6 miljoen),  
2784 × 1856 (S: 5,2 miljoen)

• 1 : 1-beeldveld (16×16)  
3712 × 3712 (L: 13,8 miljoen) 
2784 × 2784 (M: 7,8 miljoen)  
1856 × 1856 (S: 3,4 miljoen)
• 16 : 9-beeldveld (24×14)  

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

• Foto's gemaakt tijdens video-opnamen met een
beeldformaat van 3840 × 2160: 3840 × 2160

• Foto's gemaakt tijdens video-opnamen met een
beeldformaat van 1920 × 1080: 1920 × 1080

Bestandsindeling

• NEF (RAW): 12 of 14 bits (compressie zonder verlies, gecomprimeerd of niet-
gecomprimeerd); groot, middelgroot en klein beschikbaar (middelgrote en kleine 
beelden worden opgeslagen met een bitdiepte van 12 bits bij compressie zonder 

verlies)
• TIFF (RGB) • JPEG: JPEG-Baseline compatibel met de compressie Fijn (circa 1 : 
4), Normaal (circa 1 : 8) of Basis (circa 1 : 16); compressieoptie Optimale kwaliteit 

beschikbaar
• NEF (RAW)+JPEG: de foto wordt opgeslagen in zowel de NEF (RAW)-indeling als 

de JPEG-indeling

• NEF (RAW): 12 of 14 bits
• JPEG: JPEG-Baseline compatibel met de compressie Fijn

(circa 1 : 4), Normaal (circa 1 : 8) of Basis (circa 1 : 16);
• NEF (RAW)+JPEG: de foto wordt opgeslagen in zowel de

NEF (RAW)-indeling als de JPEG-indeling

Media XQD-geheugenkaarten SD- (Secure Digital) en UHS-I-compatibele SDHC- en SDXC-
geheugenkaarten

Bestandssysteem DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge

Zoeker

Elektronische zoeker
OLED-scherm van 1,27 cm/0,5 inch met circa 3.690.000 beeldpunten (Quad VGA), 
kleurbalansregeling en automatische en handmatige helderheidsinstelling met 11 

niveaus

Elektronische zoeker met OLED-scherm van 0,99 cm/0,39 inch 
met circa 2.360.000 beeldpunten (XGA), kleurbalansregeling en 
automatische en handmatige helderheidsinstelling met 7 niveaus

Beelddekking Circa 100% horizontaal en 100% verticaal

Vergroting Circa 0,8× (50mm-objectief op oneindig, -1,0 m-1) Circa 1,02× (50mm-objectief op oneindig, -1,0 m-1)

Sluiter

Sluitertijd 1/8000 tot 30 sec. in stappen van 1/3 of 1/2 LW, Bulb, Tijd, X200 1/4000 tot 30 sec. (selecteer een stapgrootte van 1/3 of  
1/2 LW), Bulb, Tijd

Flitssynchronisatiesnelheid X=1/200 sec.; synchroniseert bij sluitertijden van 1/200 sec. of langer; automatische snelle FP-synchronisatie wordt ondersteund

Ontspannen

Ontspanstand Enkel beeld, continu lage snelheid, continu hoge snelheid, continu hoge snelheid (vergroot), zelfontspanner

Geschatte maximale beeldsnelheid
(gemeten onder door Nikon opgegeven 

testomstandigheden)

• Continu lage snelheid: 1 tot 5 bps
• Continu hoge snelheid: 5,5 bps  

(14-bits NEF/RAW: 5 bps)
• Continu hoge snelheid (vergroot):  

9 bps (14-bits NEF/RAW: 8 bps)

• Continu lage snelheid: 1 tot 5 bps
• Continu hoge snelheid: 5,5 bps

• Continu hoge snelheid (vergroot):  
12 bps (14-bits NEF/RAW: 9 bps)

• Continu lage snelheid: 1 tot 4 bps
• Continu hoge snelheid: 5 bps

• Continu hoge snelheid (vergroot): 11 bps

Belichting

Lichtmeetsysteem DDL-lichtmeting met beeldsensor van camera

Lichtmeetstanden

• Matrixmeting
• Centrumgerichte meting: meting wordt voor 75% bepaald door een cirkel van 12 

mm in het midden van het beeld; meting kan in plaats daarvan worden gebaseerd 
op het gemiddelde van het hele beeld

• Spotmeting: meet een cirkel van 4 mm (circa 1,5% van het beeld) in het midden van 
het geselecteerde scherpstelpunt

• Op hoge lichten gerichte lichtmeting

• Matrixmeting
• Centrumgerichte meting: meting wordt voor 75% bepaald door een 
cirkel van 8 mm in het midden van het beeld; meting kan in plaats 
daarvan worden gebaseerd op het gemiddelde van het hele beeld
• Spotmeting: meet een cirkel van 3,5 mm (circa 2,5% van het beeld) 

in het midden van het geselecteerde scherpstelpunt
• Op hoge lichten gerichte lichtmeting

 Belichtingsstanden
Automatisch (b); automatisch programma met flexibel programma (P); 

sluitertijdvoorkeuze (S); diafragmavoorkeuze (A);
handmatig (M); gebruikersinstellingen (U1, U2, U3)

• b: automatisch, P: automatisch programma met flexibel 
programma, S: sluitertijdvoorkeuze, A: diafragmavoorkeuze,  

M: handmatig • Onderwerpstanden: k Portret; l Landschap; 
p Kinderen;  m Sport; n Close-up; o Nachtportret;  

r Nachtlandschap; s Party/binnen; t Strand/sneeuw;  
d Zonsondergang; e Schemering; f Dierenportret;  
g Kaarslicht; j Bloesem; z Herfstkleuren; 0 voedsel

• Stand voor speciale effecten: 4 Nachtzicht; V Superlevendig; 
T Pop; U Foto-illustratie; 5 Speelgoedcamera-effect;  

6 Miniatuureffect; 7 Selectieve kleur; 1 Silhouet; 2 High-key;  
3 Low-key • U1 en U2: gebruikersinstellingen

ISO-gevoeligheid (aanbevolen 
belichtingsindex)

ISO 64 tot 25.600 in stappen van 1/3 of 
1/2 LW; kan ook worden ingesteld op 

circa 0,3, 0,5, 0,7 of 1 LW (equivalent met 
ISO 32) onder ISO 64 of op circa 0,3, 0,5, 
0,7, 1 of 2 LW (equivalent met ISO 102.400) 
boven ISO 25.600; automatische instelling 

van de ISO gevoeligheid beschikbaar

ISO 100 tot 51.200 in stappen van 1/3 of 
1/2 LW; kan ook worden ingesteld op circa 

0,3, 0,5, 0,7 of 1 LW (equivalent met ISO 
50) onder ISO 100 of op circa 0,3, 0,5, 0,7, 
1 of 2 LW (equivalent met ISO 204.800) 

boven ISO 51.200; automatische instelling 
van de ISO-gevoeligheid beschikbaar

ISO 100 tot 51.200 (selecteer een stapgrootte van 1/3
of 1/2 LW); kan ook worden ingesteld op circa 1 of 2 LW

(equivalent met ISO 204.800) boven ISO 51.200;
automatische instelling van de ISO-gevoeligheid beschikbaar

Scherpstelling

Autofocus Hybride fasedetectie/contrast-AF met AF-hulpverlichting

Objectiefscherpstelling
• Autofocus (AF): enkelvoudige servo-AF (AF-S); continue servo-AF (AF-C); fulltime-

AF (AF-F, alleen beschikbaar in de videostand); anticiperende scherpstelling
• Handmatige scherpstelling (M): elektronische afstandsmeter kan worden gebruikt

• Autofocus (AF): enkelvoudige servo-AF (AF-S); continue servo-
AF (AF-C); automatisch schakelen tussen AF-standen (AF-A, 
alleen beschikbaar in de fotostand); fulltime-AF (AF-F, alleen 
beschikbaar in de videostand); anticiperende scherpstelling

• Handmatige scherpstelling (M): elektronische afstandsmeter 
kan worden gebruikt

Scherpstelling

Scherpstelpunten 493 (enkelpunts AF, fotostand, 
FX-beeldveld)

273 (enkelpunts AF, fotostand, 
FX-beeldveld) 209 (enkelpunts AF, fotostand, DX-beeldveld)

AF-veldstand Superfijn-AF, enkelpunts AF en dynamisch veld-AF (superfijn-AF en dynamisch veld-AF alleen beschikbaar in de fotostand); breedveld-AF (S); 
breedveld-AF (L); automatisch veld-AF

Scherpstelvergrendeling Scherpstelling kan worden vergrendeld door de ontspanknop half in te drukken 
(enkelvoudige servo-AF) of op het midden van de secundaire selector te drukken

Scherpstelling kan worden vergrendeld door de ontspanknop
half in te drukken (enkelvoudige servo-AF) of door op de A 

(L)-knop te drukken

Vibratiereductie (VR)

VR in camera Beeldsensorverschuiving over 5 assen –

VR in objectief – Lens-shift (beschikbaar bij VR-objectieven)

Flitser

Flitssturing DDL: i-DDL-flitssturing; i-DDL-uitgebalanceerde invulflits wordt gebruikt bij matrixmeting, centrumgerichte meting en op hoge lichten gerichte lichtmeting, 
standaard i-DDL-invulflits bij spotmeting

Flitsstand
Synchronisatie op het eerste gordijn, synchronisatie met lange sluitertijd, 

synchronisatie op het tweede gordijn, rode-ogenreductie, rode-ogenreductie met 
lange sluitertijd, synchronisatie op het tweede gordijn met lange sluitertijd, uit

Invulflits, rode-ogenreductie, synchronisatie met lange sluitertijd, 
synchronisatie met lange sluitertijd + rode-ogenreductie, 

synchronisatie op het tweede gordijn, automatisch, automatisch 
+ rode-ogenreductie, automatisch met lange sluitertijd, 

automatisch met lange sluitertijd + rode-ogenreductie, flitser uit

Flitscorrectie -3 tot +1 LW in stappen van 1/3 LW of 1/2 LW beschikbaar in de standen  
P, S, A en M

-3 tot +1 LW (kies een stapgrootte van 1/3 of 1/2 LW), 
beschikbaar in de standen P, S, A, M en h

Accessoireschoen ISO 518-flitsschoen met synchronisatie- en gegevenscontacten en vergrendeling

Nikon Creatief Verlichtingssysteem (CVS)
i-DDL-flitssturing, radiogestuurde geavanceerde draadloze flitssturing, optische 

geavanceerde draadloze flitssturing, instellicht, flitswaardevergrendeling, doorgave 
van flitskleurinformatie, automatische snelle FP-synchronisatie, gekoppelde flitsregeling

i-DDL-flitssturing, optische geavanceerde draadloze
flitssturing, flitswaardevergrendeling,

doorgave van flitskleurinformatie, automatische snelle 
FP-synchronisatie

Witbalans

Witbalans Automatisch (3 typen), automatisch daglicht, direct zonlicht, bewolkt, schaduw, gloeilamplicht, tl-licht (7 typen), flitslicht, kleurtemperatuur kiezen (2500 K tot 10.000 K), 
handmatige voorinstelling (waarbij 6 waarden kunnen worden opgeslagen), alle met fijnafstelling, behalve kleurtemperatuur kiezen

Bracketing

Soorten bracketing Belichting, flits, witbalans en ADL Belichting, witbalans en ADL

Vídeo

Lichtmeetstanden Matrixmeting, centrumgerichte meting of op hoge lichten gerichte lichtmeting

Beeldformaat (pixels) en beeldsnelheid

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

• 1920 × 1080 (slow motion); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5
Werkelijke beeldsnelheden voor 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p en 24p zijn 

respectievelijk 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25 en 23,976 bps; kwaliteit kan worden 
geselecteerd bij alle formaten behalve 3840 × 2160, 1920 × 1080 120p/100p en 

1920 × 1080 slow motion, als kwaliteit is vastgezet op H (hoog).

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

• 1920 × 1080 (slow motion); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5 Werkelijke 
beeldsnelheden voor 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p en 24p

zijn respectievelijk 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25 en 23,976 bps;
kwaliteit kan worden geselecteerd, behalve bij de formaten 3840 

× 2160, 1920 × 1080 120p/100p en 1920 × 1080 slow motion, in welk 
geval de kwaliteit wordt vastgezet op H (high)

ISO-gevoeligheid
(aanbevolen belichtingsindex)

• 4i: automatische instelling van de ISO-
gevoeligheid (ISO 64 tot 25.600)

• P, S, A automatische instelling van de 
ISO-gevoeligheid (ISO 64 tot Hi 2)

met selecteerbare bovengrens
• M: automatische instelling van 

de ISO-gevoeligheid (ISO 64 tot Hi 
2) beschikbaar met selecteerbare 

bovengrens; handmatige selectie (ISO 
64 tot 25.600 in stappen van 1/3 of 

1/2 LW) beschikbaar met aanvullende 
opties, equivalent met circa 0,3, 0,5, 0,7, 
1 of 2 LW (equivalent met ISO 102.400) 

boven ISO 25.600

• 4 : automatische instelling van de ISO-
gevoeligheid (ISO 100 tot 51.200)

• P, S, A: automatische instelling van de 
ISO-gevoeligheid (ISO 100 tot Hi 2) met 

selecteerbare bovengrens.
• M: automatische instelling van de 
ISO-gevoeligheid (ISO 100 tot Hi 2) 

beschikbaar met selecteerbare
bovengrens; handmatige selectie (ISO 
100 tot 51.200 in stappen van 1/3 of 

1/2 LW) beschikbaar met aanvullende 
opties, equivalent met circa 0,3, 0,5, 0,7, 
1 of 2 LW (equivalent met ISO 204.800) 

boven ISO 51.200

• M: handmatige selectie (ISO 100 tot 25.600; selecteer
een stapgrootte van 1/3 of 1/2 LW), automatische

instelling van de ISO-gevoeligheid (ISO 100 tot
25.600) beschikbaar met selecteerbare bovengrens

•  P, S, A: automatische instelling van de ISO-gevoeligheid
(ISO 100 tot 25.600) met selecteerbare bovengrens

• b, h, q (4 uitgezonderd): automatische instelling van de
ISO-gevoeligheid (ISO 100 tot 25.600)

•  4 : automatische instelling van de ISO-gevoeligheid (ISO 100 
tot Hi 4)

Maximale opnameduur voor video 29 min. 59 sec.

Andere video-opties Time-lapse-video's, elektronische vibratiereductie, tijdcodes, filmlogboekuitvoer (N-Log) Time-lapse-video's, elektronische vibratiereductie

Monitor

Monitor
Kantelbaar TFT-lcd-touchscreen van 8 cm/3,2 inch met circa 2.100.000 beeldpunten, 

een kijkhoek van 170°, een beelddekking van circa 100%, kleurbalansregeling en 
handmatige helderheidsinstelling met 11 niveaus

Kantelbaar TFT-lcd-touchscreen van 8 cm/3,2 inch met circa 1.040.000 
beeldpunten, een kijkhoek van 170°, een beelddekking van circa 100% 

en handmatige helderheidsinstelling met 11 niveaus

Weergave

Weergave Schermvullende weergave en miniatuurweergave (4, 9 of 72 beelden) met zoomweergave, uitsnijden tijdens zoomweergave, videoweergave, diashows 
met foto's en/of video's, histogramweergave, hoge lichten, foto-informatie, weergave van locatiegegevens, fotoscore en automatische beeldrotatie

Interface

USB Type C-aansluiting (SuperSpeed USB); aansluiting op de ingebouwde USB-poort 
wordt aanbevolen

Hi-Speed USB met Micro-B-aansluiting; aansluiting op de
ingebouwde USB-poort wordt aanbevolen

HDMI-uitgang Type C HDMI-aansluiting Type D HDMI-aansluiting

Accessoire-aansluiting Kan worden gebruikt met MC-DC2 en andere optionele accessoires –

Voeding

Accu
Eén EN-EL15b oplaadbare Li-ionaccu; EN-EL15a/EN-EL15 kan ook worden gebruikt, maar er 
kunnen minder foto's op één lading worden gemaakt en de lichtnetlaadadapter kan alleen 

worden gebruikt om EN-EL15b accu's op te laden
Eén EN-EL25 oplaadbare Li-ionaccu

Battery pack Optionele MB-N10 battery pack met maximaal twee EN-EL15b accu's 

Lichtnetlaadadapter EH-7P lichtnetlaadadapter (alleen meegeleverd met Z 7) EH-73P lichtnetlaadadapter

Lichtnetadapter EH-5c/EH-5b lichtnetadapter (vereist een EP-5B stroomaansluiting die apart 
verkrijgbaar is) –

Afmetingen/gewicht

Afmetingen (B × H × D) Circa 134 × 100,5 × 67,5 mm Circa 126,5 × 93,5 × 60 mm

Gewicht Circa 675 gram met accu en geheugenkaart, maar zonder bodydop; circa 585 
gram (alleen camerabody)

Circa 450 gram met accu en geheugenkaart, maar zonder 
bodydop; circa 395 gram (alleen camerabody)

Gebruiksomstandigheden

Gebruiksomstandigheden Temperatuur: 0 tot 40 °C; luchtvochtigheid: 85% of minder (geen condensvorming)
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Productnaam 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

Vatting Z-vatting van Nikon Z-vatting van Nikon Z-vatting van Nikon Z-vatting van Nikon Z-vatting van Nikon Z-vatting van Nikon Z-vatting van Nikon Z-vatting van Nikon Z-vatting van Nikon Z-vatting van Nikon

Brandpuntsafstand 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

Maximaal diafragma 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

Objectiefconstructie

17 elementen in  
10 groepen (waaronder 
4 elementen van 
ED-glas, 3 asferische 
lenselementen, 
elementen met Nano 
Crystal Coat en ARNEO 
Coat en een voorste 
lenselement met 
fluorcoat)

12 elementen in  
10 groepen (waaronder 
1 element van 
ED-glas, 4 asferische 
lenselementen en 
elementen met Nano 
Crystal Coat)

11 elementen in  
9 groepen (waaronder 
2 elementen van 
ED-glas, 3 asferische 
lenselementen en 
elementen met Nano 
Crystal Coat)

12 elementen in  
9 groepen 
(waaronder 2 
elementen van 
ED-glas, 2 asferische 
lenselementen en 
elementen met 
Nano Crystal Coat)

12 elementen in  
8 groepen 
(waaronder  
2 elementen van 
ED-glas en elementen 
met Nano Crystal 
Coat)

14 elementen in  
12 groepen (waaronder 
4 elementen van 
ED-glas, 4 asferische 
lenselementen, 
elementen met Nano 
Crystal Coat en een 
voorste lenselement 
met fluorcoat)

14 elementen in  
11 groepen (waaronder 
1 asferisch element van 
ED-glas, 1 element van 
ED-glas, 3 asferische 
lenselementen, 
elementen met Nano 
Crystal Coat en een 
voorste lenselement 
met fluorcoat)

17 elementen in  
15 groepen (waaronder 
2 elementen van 
ED-glas, 4 asferische 
lenselementen, 
elementen met Nano 
Crystal Coat of ARNEO 
Coat en een voorste en 
achterste lenselement 
met fluorcoat)

9 elementen in  
7 groepen (waaronder 
1 element van ED-glas 
en 4 asferische
lenselementen)

16 elementen in  
12 groepen (waaronder 
1 element van ED-glas)

Beeldhoek 40°50’ (FX-formaat) 
27°20’ (DX-formaat)

84° (FX-formaat) 
61° (DX-formaat)

63° (FX-formaat) 
44° (DX-formaat)

47° (FX-formaat) 
31°30’ (DX-formaat)

28°30’ (FX-formaat) 
18°50’ (DX-formaat)

114° – 72° (FX-formaat) 
90° – 50° (DX-formaat)

84° – 34°20’ 
(FX-formaat) 
61° – 22°50’ 
(DX-formaat)

84° – 34°20’ 
(FX-formaat)  
61° – 22°50’ 
(DX-formaat)

83°–31° 30’  
(DX-formaat)

31° 30’–6° 30’ 
(DX-formaat)

Vibratiereductie — — — — — — — — NORMAAL: 4,5 stops* NORMAAL: 5,0 stops* 

Scherpstelling

Scherpstelsysteem Voorste lensdeel-
scherpstelsysteem

Achterste lensdeel-
scherpstelsysteem (RF)

Achterste lensdeel-
scherpstelsysteem (RF)

Intern 
scherpstelsysteem (IF)

Intern 
scherpstelsysteem (IF)

Intern  
scherpstelsysteem (IF)

Intern  
scherpstelsysteem (IF)

Intern  
scherpstelsysteem (IF)

Intern  
scherpstelsysteem (IF)

Intern  
scherpstelsysteem (IF)

Meervoudig  
scherpstelsysteem

— Ja Ja — Ja — — Ja — —

AF-aandrijving Alleen MF STM STM STM STM STM STM STM STM STM

Kortste scherpstelafstand 0,5 m vanaf filmvlak 0,25 m vanaf filmvlak 0,25 m vanaf filmvlak 0,4 m vanaf filmvlak 0,8 m vanaf filmvlak
0,28 m vanaf het 
filmvlak in alle 
zoomstanden

0,3 m vanaf het filmvlak 
in alle zoomstanden

0,38 m vanaf het 
filmvlak in alle 
zoomstanden

0,2 m vanaf filmvlak (bij 
24 mm)

0,5 m vanaf filmvlak (bij 
50 mm)

Maximale reproductieverhouding 0,19× 0,15× 0,19× 0,15× 0,12× 0,16× 0,3× 0,22× 0,2× 0,23×

Diafragmalamellen 11 (ronde diafragma-
opening)

9 (ronde diafragma-
opening)

9 (ronde diafragma-
opening)

9 (ronde diafragma-
opening)

9 (ronde diafragma-
opening)

7 (ronde diafragma-
opening)

7 (ronde diafragma-
opening)

9 (ronde diafragma-
opening)

7 (ronde diafragma-
opening)

7 (ronde diafragma-
opening)

Diafragmabereik 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 (bij 16 mm) 
f/6.3-40 (bij 50 mm)

f/4.5-22 (bij 50 mm) 
f/6.3-32 (bij 250 mm)

Maat voor filters/voorzetlenzen 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)

Afmetingen (maximale diameter x 
afstand vanaf objectiefbevestigingsvlak 
van camera)

Circa 102 × 153 mm Circa 78,0 × 96,5 mm Circa 73,0 × 86,0 mm Circa 76,0 × 86,5 
mm Circa 75,0 × 99,0 mm

Circa 89,0 × 85,0 mm 
(wanneer objectief is 
ingetrokken)

Circa 77,5 × 88,5 mm 
(wanneer objectief is 
ingetrokken)

Circa 89,0 × 126,0 mm
Circa 70 mm × 32 mm 
(wanneer objectief is 
ingetrokken)

Circa 74 mm × 110 mm 
(wanneer objectief is 
ingetrokken)

Gewicht Circa 2000 gram Circa 450 gram Circa 370 gram Circa 415 gram Circa 470 gram Circa 485 gram Circa 500 gram Circa 805 gram Circa 135 gram Circa 405 gram

Circulair  
polarisatiefilter II

Alleen objectief Compatibel Compatibel Compatibel Compatibel Compatibel Compatibel Compatibel Compatibel — Compatibel

Zonnekap Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible — Compatible

Meegeleverde accessoires

• LC-82B opklikbare 
voorste objectiefdop 
van 82 mm 

• LF-N1 achterste 
objectiefdop 

• HN-38 opschroefbare 
zonnekap 

• CT-101 koffer 

• LC-72B voorste 
objectiefdop 

• LF-N1 achterste 
objectiefdop 

• HB-88 zonnekap 
• CL-C1 objectieftas

• LC-62B opklikbare 
voorste objectiefdop 
van 62 mm 

• LF-N1 achterste 
objectiefdop 

• HB-89 zonnekap met 
bajonetvatting 

• CL-C1 objectieftas

• LC-62B opklikbare 
voorste 
objectiefdop van 
62 mm 

• LF-N1 achterste 
objectiefdop 

• HB-90 zonnekap 
met bajonetvatting

• CL-C1 objectieftas

• LC-67B opklikbare 
voorste objectiefdop 
van 67 mm 

• LF-N1 achterste 
objectiefdop 

• HB-91 zonnekap met 
bajonetvatting 

• CL-C1 objectieftas

• LC-82B opklikbare 
voorste objectiefdop 
van 82 mm 

• LF-N1 achterste 
objectiefdop 

• HB-86 zonnekap met 
bajonetvatting 

• CL-C1 objectieftas 

• LC-72B opklikbare 
voorste objectiefdop 
van 72 mm 

• LF-N1 achterste 
objectiefdop 

• HB-85 zonnekap met 
bajonetvatting 

• CL-C1 objectieftas 

• LC-82B opklikbare 
voorste objectiefdop 
van 82 mm 

• LF-N1 achterste 
objectiefdop 

• HB-87 zonnekap met 
bajonetvatting 

• CL-C2 objectieftas 

• LC-46B opklikbare 
voorste objectiefdop 
van 46 mm

• LF-N1 achterste 
objectiefdop

• LC-62B opklikbare 
voorste objectiefdop 
van 62 mm 

• LF-N1 achterste 
objectiefdop

* Op basis van CIPA-norm: deze waarde wordt bereikt bij bevestiging op een DX-formaat camera, waarbij de VR-functie van de camera is ingesteld op NORMAAL en de zoom is ingesteld op de  
maximale telestand.
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