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System z bagnetem Nikon Z,
opracowany z myślą o zapewnieniu
nowych możliwości fotografowania
System z bagnetem Nikon Z to znacznie więcej niż tylko system aparatów bezlusterkowych. To
odpowiedź firmy Nikon na stale rosnące zapotrzebowanie na najwyższą jakość zdjęć i filmów, oparta na
ponad stuletnim doświadczeniu w dziedzinie konstrukcji optycznych.
Nowy bagnet Z zapewnia ogromną elastyczność podczas projektowania obiektywów. W rezultacie
obiektywy NIKKOR Z zapewniają niespotykany dotąd poziom szczegółowości i głębi zdjęć.
Dzięki temu systemowi, zakres prac prowadzonych przez firmę Nikon nad przyszłościowymi konstrukcjami
optycznymi obejmuje też aparaty bezlusterkowe. Ze względu na niespotykane dotąd walory optyczne,
system ten pomaga na nowo wyzwolić kreatywność zapewniając dostęp do innowacyjnego sprzętu,
który pozwala na wykonywanie zdjęć o jeszcze wyższej jakości oraz charakteryzuje się
wyjątkową niezawodnością.
Przedstawiamy nowy system z bagnetem Nikon Z.

2

Opinie profesjonalnych
fotografów

str. 4–9

TECHNOLOGIE SYSTEMU Z

str. 10–13

Z7

str. 14–15

Z6

str. 16–20

Z 50

str. 20–21

OBIEKTYWY NIKKOR Z

str. 22–36

PEŁNA INTEGRACJA SYSTEMU

str. 37

INFORMACJE O ZESTAWACH

str. 38–39

DANE TECHNICZNE

str. 40–43

3

© Marsel van Oosten

© Marsel van Oosten

© Marsel van Oosten

MARSEL VAN OOSTEN

@marselvanoosten
www.squiver.com/

4

„Używałem Z 7
w pyle Madagaskaru.
Teraz wiem, że poradzi
sobie w trudnych
warunkach.”

Gdy pierwszy raz wziąłem w ręce Z 7, byłem pod wrażeniem jego wyważenia. Jego głęboko wyprofilowany uchwyt sprawił, że
korpus wcale nie wydawał się "małą lustrzanką". Rozpoczęcie pracy było łatwe, ponieważ wszystkie przyciski znajdują się tam, gdzie
można się ich spodziewać. W wizjerze cyfrowej lustrzanki widać, jak wygląda kadr, ale wizjer elektroniczny pozwala zobaczyć, jak
będzie wyglądać zdjęcie wykonane przy bieżących ustawieniach: otrzymasz to, co widzisz. To zupełnie nowy sposób fotografowania.
Przez kilka tygodni używałem Z 7 w pyle Madagaskaru. Teraz wiem, że poradzi sobie w trudnych warunkach. Fotografowanie to
czysta przyjemność, ponieważ zarówno aparat, jak i obiektywy NIKKOR Z są kompaktowe i lekkie. Dzięki temu zawsze mieszczą się
w torbie i mogą towarzyszyć mi w podróżach.
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„Wykorzystuję światło
zastane, więc moje prace
są świeże, pełne życia
i przekonujące.
Dlatego wybrałam Z 6.”

Mieszkam w Australii, od 15 lat dokumentuję życie codzienne oraz specjalizuję się w fotografii lifestylowej i kulinarnej.
Kieruje mną ciągła żądza pochwycenia autentycznych i naturalnych kadrów. Wykorzystuję światło zastane, więc moje
prace są świeże, pełne życia i przekonujące. Dlatego wybrałam Z 6. Ze względu na mały ciężar, jest on bardzo
poręczny, znakomicie leży w dłoni oraz pozwala łatwiej wtopić się w otoczenie. Zapewnia fantastyczną jakość zdjęć
oraz doskonale radzi sobie przy słabym oświetleniu, przez co świetnie sprawdza się podczas wykonywania zdjęć
w restauracjach. Dzięki autofokusowi z detekcją oka mogę lepiej fotografować osoby w ruchu, na przykład podczas
wykonywania zdjęć lifestylowych lub w kuchennym rozgardiaszu. Ponadto, wbudowany w aparat system stabilizacji
obrazu pozwala mi na swobodne fotografowanie z ręki. Aparat jest bardzo wygodny i uniwersalny, umożliwia mi
wykonywanie zdjęć, które są pełne energii i opowiadają historię.
7

© Alex Stead

© Alex Stead

© Alex Stead

ALEX STEAD
@alex_stead
www.alexstead.co.uk/

8

„Z 50 jest zdecydowanie
godny uwagi
początkującego
fotografa.”

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

55 mm

4 Connecting
clips

TECHNOLOGI E

SYSTEMU Z

BAGNET Z
System z bagnetem Nikon Z opracowano z myślą o przyszłości fotografii
Chcąc zapoczątkować nową erę w dziedzinie wykonywania zdjęć, podczas prac nad systemem Z firma
Nikon wykorzystała zgromadzoną przez sto lat wiedzę o konstrukcjach optycznych oraz swoje wyjątkowe
technologie. Zarówno podczas fotografowania, jak i nagrywania filmów, nowy system pozwala
z niezwykłym realizmem zarejestrować to, co znajduje się przed aparatem, zapewniając
takie same przejścia tonalne i rozdzielczość, jakie widzą nasze oczy.

W ciągłości z innowacją — od bagnetu F do bagnetu Z
Stale rośnie zapotrzebowanie na nowy system, który otwiera nowe możliwości rejestrowania obrazu
i będzie je poszerzał w przyszłości. Tak jak bagnet F dotrzymywał kroku postępowi technologicznemu
w dziedzinie fotografii, tak nowy system bagnetu Z będzie przez lata zaspokajał zapotrzebowanie
na zdjęcia i filmy bogatsze w szczegóły. Niewiarygodny potencjał nowego mocowania obiektywu
wyniesie fotografowanie na zupełnie nowy poziom.

Duża, 55-milimetrowa średnica wewnętrzna bagnetu i jego płaszczyzna zaledwie
16 mm od płaszczyzny matrycy
W jaki sposób osiągnęliśmy imponujący, nowy poziom parametrów optycznych bagnetu Z? Dążąc do
optymalnego rozwiązania opracowaliśmy konstrukcję o średnicy wewnętrznej mocowania wynoszącej
55 mm oraz odległości matrycy od płaszczyzny bagnetu wynoszącej 16 mm. Połączenie tych cech
gwarantuje ogromną elastyczność podczas projektowania konstrukcji optycznych, a tym samym zapewnia
systemowi Z ogromny potencjał, który z nadmiarem spełni wymagania i oczekiwania fotografów nie tylko
dzisiaj, lecz także i w przyszłości. Możliwe stało się również skonstruowanie ultrajasnego obiektywu, którego
wyprodukowanie było wcześniej niemożliwe.

Szybkie przesyłanie dużych ilości danych pozwalające na dokładne przetwarzanie
każdej klatki
Dzięki możliwości szybkiego przesyłania dużych ilości danych poprzez bagnet Z, obiektyw i korpus
aparatu mogą komunikować się przekazując sobie w czasie rzeczywistym bardzo szczegółowe
informacje. Zastosowanie najefektywniejszej z możliwych regulacji autofokusa oraz przetwarzanie obrazu
dla każdej klatki pozwala na rejestrowanie zdjęć znacznie wierniej oddających rzeczywistość.
Szybkie przesyłanie dużych ilości danych przynosi też korzyści podczas filmowania. Mimo, że filmowanie
wymaga rejestrowania większej liczby klatek na sekundę niż zdjęcia seryjne, to nadal do każdej klatki
stosowana jest precyzyjna kompensacja obrazu.
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TECHNOLOGIE

SYSTEMU Z
Technologia w aparatach

Technologia w obiektywach NIKKOR Z

Matryce pozwalające maksymalnie wykorzystać nowy poziom parametrów
optycznych
Matryce aparatów z serii Z zostały tak zoptymalizowane, aby w najwyższym stopniu
wykorzystać zarówno parametry optyczne obiektywu, jak i wydajność procesora — pierwsze
dwa etapy rejestrowania zdjęcia. Są tak zaprojektowane, aby dobrze współpracowały
z każdym obiektywem NIKKOR Z, który zostanie wprowadzony w przyszłości, i wykorzystywały
jego parametry optyczne współdziałając z procesorem przetwarzania obrazu w ramach
systemu Total Digital Imaging System.

Zaawansowany procesor przetwarzania obrazu zoptymalizowany do
matryc o dużej liczbie pikseli
Procesor przetwarzania obrazu EXPEED 6 zastosowany w aparatach z serii Z został
opracowany tak, aby fotografowanie aparatami z serii Z było bliskie doświadczeniom
użytkowników profesjonalnych lustrzanek cyfrowych. Przetwarza różnorodne informacje –
w tym na potrzeby wyświetlania obrazu w wizjerze elektronicznym (EVF), a także zdjęć
i filmów o wysokiej rozdzielczości — szybko i wiernie, w sposób zapewniający
naturalny wygląd obrazu.

Znacznie podwyższona jakość obrazu podczas filmowania
Dzięki obiektywom o wysokiej rozdzielczości w całym kadrze, precyzyjnemu mechanizmowi
pozwalającemu na maksymalne wykorzystanie parametrów optycznych obiektywu, a także
wysokiej dokładności autofokusa, system Z zapewnia podwyższoną jakość rejestrowanego
obrazu, zarówno podczas fotografowania, jak i filmowania. Ponadto, szybkie przesyłanie dużych
ilości danych między korpusem aparatu a obiektywem pozwala na dostarczanie szczegółowych
informacji z obiektywu, wykorzystywanych podczas przetwarzania obrazu.

Hybrydowy AF o wysokiej precyzji, skuteczny zarówno podczas
fotografowania, jak i filmowania
W serii Z zastosowano hybrydowy AF, który wykorzystuje detekcję fazy
w płaszczyźnie ogniskowej oraz detekcję kontrastu. Jedną z głównych zalet tego AF jest duże
pokrycie obszaru zdjęcia polami AF.
W aparatach z serii Z zwiększono je
aż do ok. 90%, gdy jest używany
jednopolowy AF. AF z detekcją oka*
to efektywne narzędzie do
wykonywania zdjęć portretowych.
Śledzi on jedno z oczu
fotografowanej osoby i blokuje na
nim ostrość — co jest szczególnie
przydatne, gdy fotografowana
osoba porusza się.
* Gdy włączony jest automatyczny wybór pola AF
podczas fotografowania.

Wizjer elektroniczny o dużym powiększeniu i wysokiej rozdzielczości
wyświetlający obraz o naturalnym wyglądzie
Dobra widoczność kadru w wizjerze aparatu jest dla fotografa kluczowa, aby mógł skupić się
na fotografowaniu. Firma Nikon zastosowała różne technologie optyczne oraz technologie
wyświetlania obrazu, aby opracować wizjer elektroniczny (EVF), który jest niezwykle wygodny
w użyciu.

Wytrzymałość pozwalająca na fotografowanie w różnych warunkach
Aparaty z serii Z zaprojektowano tak, aby pod względem niezawodności dorównywały
konwencjonalnym lustrzankom cyfrowym lub je przewyższały. Dzięki temu, w różnorodnych
sytuacjach użytkownicy mogą swobodnie korzystać z lżejszego systemu i rejestrować zdjęcia
o wyższej jakości. Marka Nikon jest kojarzona z niezawodnością oraz jakością, którą
odzwierciedla stylowy wygląd aparatów z serii Z.
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Wielosilnikowy AF podwyższający jakość obrazowania
Dzięki połączeniu wielu silników AF zapewniających moc przy dużej prędkości
i wysokiej dokładności, położenie grup soczewek odpowiedzialnych za ustawienie
ostrości jest precyzyjnie kontrolowane, co gwarantuje niezwykle dokładną i szybką
pracę układu AF. Ponadto, dzięki skutecznemu ograniczeniu aberracji, zapewniane
jest doskonałe obrazowanie w całym zakresie odległości, w tym przy niewielkich
odległościach.

Bez powłoki ARNEO

• Stosowany w obiektywach: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S, NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

Światło padające
Światło odbite
Konwencjonalna powłoka
wielowarstwowa

Powłoka ARNEO znakomicie ograniczająca refleksy i flarę
używany

Powłoka przeciwodblaskowa ARNEO zapewnia bardzo niski współczynnik odbić dla
światła padającego pionowo na powierzchnię soczewki. Zastosowanie jej razem
z powłoką nanokrystaliczną, która doskonale sprawdza się przy świetle padającym
ukośnie, umożliwia dokładne uchwycenie kontrastowego i ostrego obrazu z minimalnym efektem poświaty i flary, nawet wtedy, gdy źródło światła znajduje się kadrze.
• Stosowana w obiektywach: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S, NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

Soczewka

Powłoka ARNEO
Światło padające
Światło odbite
Powłoka ARNEO

Specyficznie szlifowana soczewka asferyczna o dużej średnicy
zapewniająca skuteczną korekcję aberracji

Soczewka

W celu skutecznego kompensowania rozmaitych aberracji obiektywu zastosowano
soczewkę o precyzyjnie jednorodnej powierzchni, wykonaną ze szkła o wysokim
współczynniku załamania, które wcześniej uznawano za sprawiające trudności
podczas wytwarzania odlewanych soczewek asferycznych.
• Stosowana w obiektywie: NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct
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Pierwszy aparat bezlusterkowy Nikon

• Opracowana przez firmę Nikon matryca CMOS

formatu FX o rozdzielczości 45,7 mln

• Procesor przetwarzania obrazu EXPEED 6

efektywnych pikseli pozwala na

formatu FX wykonana w technologii BSI ma
rozdzielczość 45,7 mln efektywnych pikseli oraz
wbudowany AF z detekcją fazy w płaszczyźnie
ogniskowej.
obsługuje standardowy zakres czułości
ISO 64–25600 (z możliwością rozszerzenia
do odpowiednika ISO 32-102400).

• Hybrydowy AF z 493 polami* zapewniającymi
1

pokrycie około 90% kadru w pionie i poziomie.

pełne wykorzystanie wyjątkowych

• Funkcja autofokus z detekcją oka automatycznie

parametrów optycznych

• System Picture Control z opcją wyostrzania

obiektywów NIKKOR Z

• Funkcja rejestrowania pełnoklatkowych filmów 4K

wykrywa ludzkie oczy i ustawia na nich ostrość
w trybie automatycznego wyboru pola AF (AF-S,
AF-C) (z oprogramowaniem w wersji 2.0).
w średnim zakresie i 20 dodatkowymi opcjami
ustawień kreatywnych.
UHD (3840 x 2160)/30p pozwala na nagrywanie
materiałów z wyraźnym, ostrym obrazem i pełne
wykorzystanie doskonałych parametrów
optycznych obiektywów NIKKOR Z.

• Wizjer elektroniczny (EVF) Quad-VGA

o rozdzielczości około 3,69 mln punktów,
wyposażony w doskonałe nikonowskie
technologie optyczne i przetwarzania obrazu,
pozwala na wyraźne i wygodne wyświetlanie
obrazu.

• 10-bitowe wyjście HDMI obsługujące format

N-Log pozwala na wykorzystanie szerokiego
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Obiektyw: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S © Kenta Aminaka

zakresu głębi kolorów i rejestrowanie bogatszych
informacji o odcieniach, co umożliwia
efektywniejszą gradację kolorów.

• Wbudowany w aparat system redukcji drgań
na matrycy zapewnia efekt odpowiadający
czasowi otwarcia migawki krótszemu o około
5,0*2 stopni.

• Tryb szybkich zdjęć seryjnych z prędkością do ok.
9 kl./s*3 ułatwia fotografowanie poruszających
się obiektów.

• Fotografowanie z interwalometrem umożliwia
tworzenie filmów poklatkowych 8K*4.

*1 W formacie FX
z jednopolowym AF.
*2 Zgodnie ze standardami
stowarzyszenia Camera &
Imaging Products Association.
Ta wartość jest osiągana po
podłączeniu obiektywu
NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
i ustawieniu najdłuższej
ogniskowej.
*3 Przy zapisie w 12-bitowym
formacie RAW, JPEG lub TIFF
w trybie szybkich zdjęć
seryjnych (rozszerzone).
Automatyczna ekspozycja (AE)
jest ustawiana przy pierwszym
zdjęciu.
*4 Wymagane jest
oprogramowanie innej firmy
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Twoje wszystkie twórcze marzenia
— wszechstronny bezlusterkowiec
formatu FX o wysokiej czułości
wyposażony w funkcje wideo

• Opracowana przez firmę Nikon matryca CMOS
formatu FX wykonana w technologii BSI ma
rozdzielczość 24,5 mln efektywnych pikseli oraz
wbudowany AF z detekcją fazy w płaszczyźnie
ogniskowej.

• Procesor przetwarzania obrazu EXPEED 6

obsługuje standardowy zakres czułości
ISO 100-51200 (z możliwością rozszerzenia
do odpowiednika ISO 50–204800).

• Hybrydowy AF z 273 polami* zapewniającymi
1

pokrycie około 90% kadru w pionie i poziomie.

• Funkcja autofokus z detekcją oka automatycznie

wykrywa ludzkie oczy i ustawia na nich ostrość
w trybie automatycznego wyboru pola AF (AF-S,
AF-C) (z oprogramowaniem w wersji 2.0).

• Funkcja rejestrowania pełnoklatkowych filmów

4K UHD (3840 x 2160)/30p z pełnym odczytem
pikseli pozwala na nagrywanie materiałów
z wyraźnym, ostrym obrazem i pełne
wykorzystanie doskonałych parametrów
optycznych obiektywów NIKKOR Z.

• 10-bitowe wyjście HDMI obsługujące format

N-Log pozwala na wykorzystanie szerokiego
zakresu głębi kolorów i rejestrowanie bogatszych
informacji o odcieniach, co umożliwia
efektywniejszą gradację kolorów.

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

Obiektyw:: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S © Dominique Cherry

• Tryb szybkich zdjęć seryjnych z prędkością do ok.
12 kl./s*2 pozwalający na uwiecznienie ulotnych
chwil.

•

Wizjer elektroniczny (EVF) Quad-VGA o rozdzielczości około 3,69 mln punktów, wyposażony
w doskonałe nikonowskie technologie optyczne
i przetwarzania obrazu, pozwala na wyraźne
i wygodne wyświetlanie obrazu.

• Wbudowany w aparat system redukcji drgań

na matrycy zapewnia efekt odpowiadający
czasowi otwarcia migawki krótszemu o około 5,0*3
stopni.

*1 W formacie FX
z jednopolowym AF.
*2 Przy zapisie w 12-bitowym
formacie RAW, JPEG lub TIFF
w trybie szybkich zdjęć
seryjnych (rozszerzone).
Automatyczna ekspozycja (AE)
jest ustawiana przy pierwszym
zdjęciu.
*3 Zgodnie ze standardami
stowarzyszenia Camera &amp;
Imaging Products Association.
Ta wartość jest osiągana po
podłączeniu obiektywu
NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
i ustawieniu najdłuższej
ogniskowej.
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WI ĘCEJ WOLNOŚCI
W TWÓRCZOŚCI
Zestaw Nikon Z 6 Essential Movie zawiera najważniejsze
elementy, dzięki którym osiągniesz nową jakość filmowania,
niezależnie od tego, czy jesteś zawodowcem, czy dopiero
zaczynasz. Stanowi on solidną i uniwersalną podstawę,
dzięki której zrealizujesz wszystkie swoje zamysły.

Zestaw Z 6 Essential Movie
• Nikon Z 6 zapewnia niezwykle wysoką jakość filmów

niezależnie od liczby klatek na sekundę. Dzięki
nadpróbkowaniu do jakości 6K z pełnym odczytem
pikseli, umożliwia nagrywanie wyjątkowych materiałów
w jakości 4K. Wbudowana w aparat funkcja
pięcioosiowej optycznej redukcji drgań współpracuje
z elektroniczną redukcją drgań zapewniając niezwykłą
stabilność obrazu. Ponadto, obsługa otwartego
protokołu Atomos umożliwia bezproblemową
integrację dołączonego monitora/rejestratora Atomos
Ninja V.*1

• Zamocowanie adaptera FTZ na aparacie Z 6 pozwala
na swobodne korzystanie z obiektywów NIKKOR
z mocowaniem F. Nie następuje żadna utrata jakości.
Dodatkowo obiektywy bez redukcji drgań (VR) zyskują
zupełnie nową ostrość dzięki mechanizmowi redukcji
drgań w aparacie.

• Ze względu na dużą średnicę bagnetu Z oraz małą

odległość od płaszczyzny bagnetu do matrycy, Z 6
umożliwia korzystanie z szerokiego wyboru
obiektywów filmowych. Od ulubionego obiektywu
stałoogniskowego po polecany obiektyw o zmiennej
ogniskowej. Wystarczy zamontować odpowiedni
adapter do mocowania.*2

• Skorzystaj z możliwości elastycznego monitorowania

i rejestrowania w gotowych do edycji formatach
ProRes i DNxHR. Nagrywaj 10-bitowe filmy 4K
w formacie N-log. Możesz też jednocześnie zapisywać
nieskompresowane 8-bitowe filmy 4K/UHD na karcie
pamięci i w rejestratorze Atomos. W skład zestawu
wchodzi zasilacz, a także kieszeń na dysk twardy.

• Klatka operatorska oraz górny uchwyt mają otwory

montażowe o dwóch średnicach, a także otwory do
mocowania przedłużeń uchwytu zgodnych ze
standardem ARRI. Uchwyt zapewnia większą
stabilność podczas rejestrowania ujęć w ruchu, dzięki
czemu można łatwo filmować panoramy oraz śledzić
obiekty.
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• Dzięki szybkozłączce możesz błyskawicznie zmieniać
sposób filmowania. Klatka operatorska SmallRig jest
wyposażona w system szybkozłączki kompatybilny
z akcesoriami firmy Manfrotto, pozwalający na
zmienianie statywów w zaledwie kilka sekund.

• Ramię Magic Arm z dwoma przegubami kulowymi

pozwala na przymocowanie monitora/rejestratora
Atomos Ninja V do klatki operatorskiej i ustawienie
go pod kątem zapewniającym pełną stabilność
monitorowania kadru. Centralna nakrętka motylkowa
blokuje i zwalnia całe ramię.

• Nie przerywaj filmowania. 2 akumulatory 5200 mAh

i szybka ładowarka pozwalają na ciągłe korzystanie
z monitora/rejestratora Atomos przez długi czas.
Dodatkowy akumulator EN-EL15b gwarantuje, że
aparat Z 6 jest zawsze gotowy do rejestrowania
kolejnych ujęć.

*1 NINJA, ATOMOS są
zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy ATOMOS.
*2 Adaptery są dostępne osobno
w sklepach.
Ten zestaw nie zawiera obiektywu
ani dysku twardego.
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Pierwszy bezlusterkowiec Nikon
formatu DX wyróżnia się
wyjątkową charakterystyką
obrazowania, zapewnia szeroki
wybór środków ekspresji,
a jednocześnie ma mały,
lekki ale wytrzymały korpus.

• Nikonowska matryca CMOS formatu DX ma

rozdzielczość 20,9 mln efektywnych pikseli oraz
wbudowany AF
z detekcją fazy w płaszczyźnie ogniskowej.

• Procesor przetwarzania obrazu EXPEED 6

obsługuje standardowy zakres czułości ISO
100-51200 (do ISO 25600 w trybie filmowania).

• Hybrydowy AF z 209 polami* zapewniającymi

pokrycie około 90% kadru w pionie i poziomie.

• Funkcja autofokus z detekcją oka automatycznie
wykrywa ludzkie oczy i ustawia na nich ostrość
zapewniając naturalny wygląd spontanicznie
wykonywanych portretów.

• Monitor, który można odchylić w dół o 180°,

tak aby był skierowany w tą samą stronę co
obiektyw pozwala na łatwe wykonywanie
autoportretów, zarówno na zdjęciach o wysokiej
jakości, jak i na filmach.

• System Picture Control z opcją wyostrzania

w średnim zakresie i 20 dodatkowymi opcjami
kreatywnych ustawień Creative Picture Control.

• Funkcja rejestrowania filmów 4K UHD

(3840 x 2160)/30p bez ograniczeń związanych
z kadrowaniem pozwala na nagrywanie
materiałów z wyraźnym, ostrym obrazem i pełne
wykorzystanie doskonałych parametrów
optycznych obiektywów NIKKOR Z.
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• Wizjer elektroniczny (EVF) o rozdzielczości około
2,36 mln punktów, wyposażony przez Nikona
w doskonałe technologie optyczne
i przetwarzania obrazu, pozwala na wyraźne i
wygodne wyświetlanie obrazu.

• Tryb szybkich zdjęć seryjnych z prędkością do ok.
11 kl./s z AF/AE ułatwia fotografowanie
poruszających się obiektów.

• Manualnie podnoszona, wbudowana lampa

błyskowa o liczbie przewodniej około 7 m
zapewnia dodatkowe światło, gdy tylko jest to
potrzebne.

* W formacie DX z jednopolowym AF.

O biek ty wy N I KKO R Z
Opracowane specjalnie do systemu Nikon Z i wyposażone
w nowy bagnet obiektywu o dużej średnicy
Obiektywy NIKKOR Z korzystają z bagnetu Nikon Z, posiadającego zupełnie nową specyfikację, m.in. dużą średnicę
wewnętrzną wynoszącą 55 mm i małą odległość matrycy od płaszczyzny mocowania bagnetowego, wynoszącą 16 mm.
Daje ona znacznie większą elastyczność podczas projektowania obiektywów, co umożliwia osiąganie nowych, lepszych
parametrów.
Poza poszerzeniem zakresu ekspresji obrazu, obiektywy NIKKOR Z stanowią źródło niezwykłego potencjału i możliwości,
łącząc tradycyjne technologie optyczne dziedziczone wraz z marką NIKKOR z dynamiką stale rozwijających się
technologii firmy Nikon.
Flagowy model z serii S: zwieńczenie
dążenia marki NIKKOR do uzyskania
zupełnie nowego poziomu jakości
optycznej
Obiektyw ten daje możliwość uchwycenia
obiektów w niespotykany dotąd sposób,
na przykład poprzez odwzorowanie ich
z wyjątkowo małą głębią ostrości.

Seria S

NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

NIKKOR Z
24mm f/1.8S

NIKKOR Z
35mm f/1.8 S

NIKKOR Z
50mm f/1.8 S
Uniwersalne obiektywy zapewniające
zupełnie nowy wymiar jakości optyki
Obiektywy te gwarantują wyższą jakość
rejestrowanego obrazu, ponieważ
zapewniają znakomitą wierność
odwzorowania i dużą rozdzielczość nawet
na obrzeżach kadru, a także pozwalają,
niezależnie od obiektu, na pełne
wykorzystanie możliwości obiektywu przy
maksymalnym otworze przysłony.

NIKKOR Z
85mm f/1.8 S

Inne obiektywy

NIKKOR Z
14-30mm f/4 S

NIKKOR Z
24-70mm f/4 S

NIKKOR Z
24-70mm f/2.8 S

Dobrze wyważone, wysokiej jakości
obiektywy

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

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

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

Parametry optyczne dla nowej generacji: obiektywy NIKKOR Z z serii S
Z myślą o obiektywach NIKKOR Z z serii S ustanowiono znacznie wyższy poziom standardów
projektowania i kontroli jakości, który jest jeszcze bardziej rygorystyczny niż długoletnie, poprzednie
standardy firmy Nikon. Oznaczenie „seria S” jest zarezerwowane tylko dla obiektywów, które są
zgodne z podwyższonymi wymaganiami dotyczącymi między innymi krzywych MTF, efektu bokeh,
czy jakości obrazu podczas nagrywania filmów.
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NIKKOR Z 58mm
f/0.95 S Noct
Flagowy obiektyw z serii S, z ręcznym ustawianiem
ostrości i maksymalnym otworem względnym f/0,95,
w pełni wykorzystujący potencjał bagnetu Z

• Dzięki nowemu systemowi mocowania, nowy obiektyw Noct
•
•

OBIEKTYWY NIKKOR Z FORMATU FX

•

Aparat: Z 7 © Christian Ammann

•
•

•
•
•
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o maksymalnym otworze względnym f/0,95 zapewnia
niespotykaną dotąd charakterystykę obrazowania.
Wyjątkowa zdolność rozdzielcza przy maksymalnym otworze
względnym jest osiągana poprzez kompensację rozmaitych
aberracji, które zazwyczaj są zauważalne w przypadku jasnych
obiektywów.
Konstrukcja optyczna opracowana z myślą o znakomitych
efektach bokeh zapewnia optymalną płynność efektu rozmycia
tła, delikatnie narastającego w miarę oddalania się od
płaszczyzny ostrości.
W celu skutecznego kompensowania rozmaitych aberracji
obiektywu zastosowano precyzyjną, specyficznie szlifowaną
soczewkę asferyczną o dużej średnicy, wykonaną ze szkła
o wysokim współczynniku załamania.
W obiektywie zastosowano powłokę ARNEO, która przeciwdziała
efektom powodowanym przez światło padające pionowo
i ma właściwości przeciwodblaskowe niemal
dorównujące powłoce nanokrystalicznej.
Obiektyw gwarantuje wygodę fotografowania, ponieważ jest
wyposażony w precyzyjny pierścień ustawiania ostrości,
gwarantujący dokładność ręcznego ustawiania ostrości przy
odpowiednim oporze i dużym kącie obrotu, a także pierścień
sterujący, do którego można przypisać funkcje, takie jak
regulacja przysłony lub kompensacja ekspozycji.
Pierwszy obiektyw NIKKOR z wyświetlaczem na tubusie,
pozwalającym na szybkie sprawdzenie parametrów
przysłony, odległości zdjęciowej i głębi ostrości
bez spoglądania w wizjer aparatu.
Zwiększona liczba funkcji, które można przypisać do przycisku
Fn obiektywu, w celu dostosowania do funkcji przycisków
Fn1/Fn2 na korpusie aparatu.
Powłoka fluorowa na przedniej soczewce zapewniająca
doskonałą ochronę przed zabrudzeniami.
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Aparat: Z 7 © Ong Ying Sin

Aparat: Z 7 © Ross Harvey

NIKKOR Z 24mm f/1.8 S

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

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

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

• Dzięki zastosowaniu wielosilnikowego AF oraz skutecznemu

• Bezkonkurencyjne parametry optyczne uzyskano dzięki

• Powłoka nanokrystaliczna eliminuje refleksy i flary

pozwalając na uchwycenie ostrego obrazu, nawet gdy
źródło światła znajduje się w kadrze.

• Maksymalny otwór względny f/1,8 umożliwia stosowanie

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

• Skuteczna minimalizacja efektu komy przy maksymalnym
otworze względnym pozwala doskonale odwzorować
punktowe źródła światła nawet na obrzeżach kadru.

• Łatwy w użyciu pierścień sterujący, do którego można

przypisać różne funkcje, takie jak ustawianie ostrości (M/A),
regulowanie przysłony lub kompensacji ekspozycji, pozwala
na wygodne fotografowanie i filmowanie.

•
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Najwyższą jakość rejestrowania filmów osiągnięto dzięki
skrupulatnemu uwzględnieniu nawet takich szczegółów,
jak zminimalizowane odgłosy pracy, stabilne sterowanie
przysłoną, czy skuteczna kompensacja „oddychania”
obiektywu.

OBIEKTYWY NIKKOR Z FORMATU FX

OBIEKTYWY NIKKOR Z FORMATU FX

ograniczeniu aberracji, zapewniane jest doskonałe
obrazowanie w całym zakresie odległości.

wysokiej zdolności rozdzielczej, doskonałemu odwzorowaniu
punktowych źródeł światła, miękkiemu i naturalnemu efektowi
bokeh oraz zredukowaniu podłużnej aberracji chromatycznej.

• Przeciwodblaskowa powłoka nanokrystaliczna, która

skutecznie ogranicza refleksy i flarę, pozwala uzyskać ostre
i wyraźne odwzorowane nawet podczas fotografowania pod
światło.

• Niezwykle precyzyjne i szybkie sterowanie AF jest

zrealizowane dzięki przyjęciu systemu wieloogniskowego co
również przyczynia się do poprawy jakości optycznej.

• W celu dodatkowego podwyższenia precyzji ustawiania

ostrości zastosowano silnik krokowy (STM), który gwarantuje
dokładną i cichą pracę AF.

• Wyjątkową jakość rejestrowania filmów osiągnięto dzięki
skrupulatnemu uwzględnieniu nawet takich szczegółów,
jak kompensacja „oddychania” obiektywu, czy
zminimalizowane odgłosy pracy.

• Ze względu na łatwość obsługi, pierścień sterujący, do

którego można przypisać różne funkcje, takie jak ustawianie
ostrości (M/A), regulowanie przysłony lub kompensacji
ekspozycji, pozwala na wygodne fotografowanie i filmowanie.
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Aparat: Z 7 © Kenta Aminaka

Aparat: Z 7 © Chloé Lapeyssonnie

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

NIKKOR Z 85mm f/1.8 S
Jasny obiektyw o stałej ogniskowej, idealny do portretów, o naturalnym efekcie bokeh i wysokiej
rozdzielczość w płaszczyźnie ogniskowej.

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

wysokiej zdolności rozdzielczej, miękkiemu i pięknemu
efektowi bokeh, znacznemu zredukowaniu podłużnej
aberracji chromatycznej oraz doskonałemu
odwzorowaniu punktowych źródeł światła.

• Przeciwodblaskowa powłoka nanokrystaliczna,

skutecznie ograniczająca refleksy i flarę, pozwala
uzyskać ostre i wyraźne odwzorowane nawet podczas
fotografowania pod światło.

•

• Wspaniałą jakość rejestrowania filmów uzyskano dzięki

skrupulatnemu uwzględnieniu nawet takich szczegółów,
jak kompensacja „oddychania” obiektywu,
czy zminimalizowane odgłosy pracy.

•
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Do sterowania autofokusem zastosowano silnik krokowy
(STM), który umożliwia cichą pracę AF przy
jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości optycznej,
co przeważnie jest trudne do osiągnięcia.

Ze względu na łatwość obsługi, pierścień sterujący,
do którego można przypisać różne funkcje, takie jak
ustawianie ostrości (M/A), regulowanie przysłony lub
kompensacji ekspozycji, pozwala na wygodne
fotografowanie i filmowanie.

• Starannie wyeliminowano występowanie przebarwień
OBIEKTYWY NIKKOR Z FORMATU FX

OBIEKTYWY NIKKOR Z FORMATU FX

• Wyjątkową jakość odwzorowania uzyskano dzięki

•
•
•
•
•

w nieostrych obszarach, a także wygładzono krawędzie
efektu bokeh. Ponadto, stopniowe narastanie efektu
bokeh w miarę oddalenia od płaszczyzny ogniskowej
pozwala silniej uwydatnić obiekt na naturalnie
rozmytym tle.
Piękny efekt bokeh z wyraźnym i głębokim kolorem oraz
minimalne winietowanie są zapewnione nawet przy
maksymalnym otworze względnym.
Wielosilnikowy AF System gwarantuje wyjątkowo ostrą
płaszczyznę ogniskową w całym zakresie odległości,
w tym przy niewielkich odległościach, jednocześnie
przyczyniając się do bardzo precyzyjnego i szybkiego
działania AF.
Przeciwodblaskowa powłoka nanokrystaliczna, która
skutecznie ogranicza refleksy i flarę, pozwala uzyskać
ostre i wyraźne odwzorowane nawet podczas
fotografowania pod światło.
Łatwy w użyciu pierścień sterujący, do którego można
przypisać różne funkcje, takie jak ustawianie ostrości
(M/A), regulowanie przysłony lub kompensacji ekspozycji,
pozwala na wygodne fotografowanie i filmowanie.
Najwyższą jakość rejestrowania filmów osiągnięto dzięki
skrupulatnemu uwzględnieniu nawet takich szczegółów,
jak zminimalizowane odgłosy pracy oraz stabilne
sterowanie przysłoną.
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Aparat: Z 7 © Jimmy McIntyre

Aparat: Z 7 © Tamara Lackey

NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

Ultraszerokokątny obiektyw zmiennoogniskowy z możliwością zamontowania filtra, oferuje poręczność,
wysoką jakość zdjęć i jeszcze większe możliwości podczas fotografowania i filmowania

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

• Dzięki chowanemu mechanizmowi, korpus obiektywu waży

• Świetna jakość optyki uzyskana dzięki zastosowaniu jednej

• Zakres ogniskowych od ultraszerokokątnej 14 mm do

szerokokątnej 30 mm pozwala na wykonywanie zdjęć
o dynamicznej perspektywie.

• Pierwszy na świecie* ultraszerokokątny obiektyw

zmiennoogniskowy o minimalnej ogniskowej 14 mm, który jest
wyposażony w gwint filtrów, pozwala na wykonywanie zdjęć
z jeszcze większą dozą kreatywności, przy wykorzystaniu filtrów
polaryzacyjnych lub ND.

• Imponującą jakość rejestrowania filmów uzyskano dzięki

skrupulatnemu uwzględnieniu nawet takich szczegółów, jak
kompensacja „oddychania” obiektywu, czy zminimalizowane
odgłosy pracy.

• Ze względu na łatwość obsługi, pierścień sterujący, do którego
można przypisać różne funkcje, takie jak ustawianie ostrości
(M/A), regulowanie przysłony lub kompensacji ekspozycji,
pozwala na wygodne fotografowanie i filmowanie.

• Powłoka fluorowa firmy Nikon naniesiona na przednią

soczewkę zapewnia skuteczną ochronę przed zabrudzeniami.

* Wśród pełnoklatkowych (formatu FX firmy Nikon) wymiennych obiektywów do
aparatów cyfrowych z wymienną optyką o minimalnej ogniskowej 14 mm lub
krótszej, dostępnych 8 stycznia 2019 r.; na podstawie badań firmy Nikon.
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asferycznej soczewki ED, jednej soczewki ED i trzech
soczewek asferycznych.

OBIEKTYWY NIKKOR Z FORMATU FX

OBIEKTYWY NIKKOR Z FORMATU FX

tylko 485 g i jest poręczny, zapewniając doskonałą ergonomię
podczas szybszego fotografowania.

• Wysoka rozdzielczość jest zachowana również na

obrzeżach kadru, w całym zakresie ogniskowych przy
maksymalnym otworze względnym, zarówno podczas
fotografowania, jak i podczas filmowania.

• Imponującą jakość rejestrowania filmów uzyskano dzięki

skrupulatnemu uwzględnieniu nawet takich szczegółów, jak
kompensacja „oddychania” obiektywu, czy zminimalizowane
odgłosy pracy.

• Przeciwodblaskowa powłoka nanokrystaliczna, która

skutecznie ogranicza refleksy i flarę, pozwala uzyskać ostre i
wyraźne odwzorowane nawet podczas fotografowania pod
światło.

• Ze względu na łatwość obsługi, pierścień sterujący, do

którego można przypisać różne funkcje, takie jak ustawianie
ostrości (M/A), regulowanie przysłony lub kompensacji
ekspozycji, pozwala na wygodne fotografowanie i
filmowanie.

• Powłoka fluorowa firmy Nikon naniesiona na przednią
soczewkę zapewnia skuteczną ochronę przed
zabrudzeniami.
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Aparat: Z 7 © Ami Vitale

Aparat: Z 50 © Shawn Corrigan

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

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

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

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

•

przy jednoczesnym zwiększeniu do maksimum elastyczności
konstrukcji obiektywów, nowoczesny układ optyczny został
zamknięty w lekkiej, kompaktowej obudowie.
Wielosilnikowy AF System gwarantuje wyjątkowo ostrą
płaszczyznę ogniskową w całym zakresie odległości, w tym
przy niewielkich odległościach, jednocześnie przyczyniając
się do bardzo precyzyjnego i szybkiego działania AF.

• Wyraźny efekt bokeh, uzyskany dzięki maksymalnemu

otworowi względnemu f/2,8, a także naturalna
charakterystyka rozmycia tła z minimalnymi przebarwieniami,
pozwalają w imponujący sposób wyróżnić główny obiektu
na zdjęciu.

• Znakomitą jakość rejestrowania filmów osiągnięto dzięki

skrupulatnemu uwzględnieniu nawet takich szczegółów,
jak kompensacja „oddychania” obiektywu, czy
zminimalizowane odgłosy pracy.

• Ze względu na bardzo praktyczny zakres ogniskowych* od
1

szerokokątnej 16 mm do 50 mm, obiektyw ten idealnie nadaje
się do fotografowania różnorodnych scen i obiektów.

• Dzięki mechanizmowi chowania, podczas przerw

OBIEKTYWY NIKKOR Z FORMATU DX

OBIEKTYWY NIKKOR Z FORMATU FX

• Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii optycznych,

w fotografowaniu można zmniejszyć długość obiektywu,
co znacznie ułatwia przenoszenie.

• Ze względu na niezwykle małą minimalną odległość

zdjęciową, zaledwie 0,2 m (przy pozycji zoomu 24 mm),
można uzyskać znakomitą ostrość nawet przy zbliżeniach
obiektów.

• Doskonała funkcja redukcji drgań (VR) zapewnia efekt

odpowiadający czasowi otwarcia migawki krótszemu
o 4,5 stopnia*2. Dzięki temu skutecznie kompensuje
poruszenie powodowane przez drgania aparatu nawet
podczas fotografowania nocnych krajobrazów lub w ciemnych
wnętrzach.

• Znakomitą jakość rejestrowania filmów osiągnięto dzięki

• W obiektywie zastosowano nowo opracowaną powłokę

skrupulatnemu uwzględnieniu nawet takich szczegółów, jak
kompensacja „oddychania” obiektywu, czy zminimalizowane
odgłosy pracy.

przeciwodblaskową ARNEO, która doskonale sprawdza się
przy świetle padającym pionowo.

• Obiektyw jest wyposażony w oddzielny, pierścień ustawania
ostrości, który jest niezależny od pierścienia sterującego
i pozwala na wygodne ręczne ustawianie ostrości.

• Powłoka fluorowa Nikon naniesiona na soczewki przednią

i tylną zapewnia skuteczną ochronę przed zabrudzeniami.
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• Łatwy w użyciu pierścień sterujący, do którego można
*1 Kąt widzenia odpowiada obiektywowi o ogniskowych 24–75 mm
w formacie FX/małoobrazkowym.
*2 Ta wartość jest osiągana po podłączeniu obiektywu do aparatu
bezlusterkowego wyposażonego w matrycę formatu APS-C
i ustawieniu najdłuższej ogniskowej.

przypisać różne funkcje, takie jak ustawianie ostrości (M/A),
regulowanie czułości ISO, przysłony lub kompensacji
ekspozycji, pozwala na wygodne fotografowanie i filmowanie.
33

P L A N O WA N E O B I E K T Y W Y N I K KO R Z D O R O K U 2 0 2 1

Ogniskowa

*Efektywna ogniskowa w formacie DX.
FX

14 mm

24 mm

35 mm

50 mm

70 mm

85 mm

140 mm

200 mm

300 mm

400 mm

600 mm

DX*

21 mm

36 mm

52.5 mm

75 mm

105 mm

127.5 mm

210 mm

300 mm

450 mm

600 mm

900 mm

Obiektywy
stałoogniskowe

58 mm
f/0,95
50 mm
f/1,2

24 mm
f/1,8

Kompaktowe
obiektywy
stałoogniskowe

20 mm
f/1,8

•
•
•
•
*1 Kąt widzenia odpowiada obiektywowi o ogniskowych 75–375 mm w formacie FX/
małoobrazkowym.
*2 Ta wartość jest osiągana po podłączeniu obiektywu do aparatu bezlusterkowego
wyposażonego w matrycę formatu APS-C i ustawieniu najdłuższej ogniskowej.
*3 Według stanu z października 2019 r.
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•

Micro
60 mm

Micro
105 mm

70-200 mm f/2,8

14-30 mm f/4
Obiektywy o zmiennej ogniskowej

OBIEKTYWY NIKKOR Z FORMATU DX

•

40 mm

14-24 mm f/2,8

Teleobiektyw zmiennoogniskowy formatu DX, który ze względu na szeroki zakres ogniskowych
oraz doskonałą funkcję redukcji drgań (VR) umożliwia piękne uchwycenie różnorodnych scen
teleobiektywu 250 mm*1 pozwala na wykonywanie zdjęć
w różnorodnych warunkach otoczenia.
Doskonała rozdzielczość, uzyskana dzięki dużej średnicy
mocowania Z, jest zapewniona przy maksymalnym otworze
względnym niezależnie od ogniskowej i w całym zakresie
ogniskowych.
Znakomita funkcja redukcji drgań (VR) zapewnia efekt
odpowiadający czasowi otwarcia migawki krótszemu
o 5,0 stopni*2, największy w historii wymiennych obiektywów
NIKKOR*3, i skutecznie kompensuje poruszenie nawet
w warunkach słabego oświetlenia.
Mała minimalna odległość zdjęciowa wynosząca 0,5 m
(przy pozycji zoomu 50 mm) umożliwia wykonywanie
imponujących zbliżeń, w tym zdjęć typu tabletop.
Znakomitą jakość rejestrowania filmów osiągnięto dzięki
skrupulatnemu uwzględnieniu nawet takich szczegółów, jak
kompensacja „oddychania” obiektywu, czy zminimalizowane
odgłosy pracy.
Dzięki mechanizmowi chowania, podczas przerw
w fotografowaniu można zmniejszyć długość obiektywu,
a tym samym ułatwić przenoszenie.
Łatwy w użyciu pierścień sterujący, do którego można
przypisać różne funkcje, takie jak ustawianie ostrości (M/A),
regulowanie czułości ISO, przysłony lub kompensacji
ekspozycji, pozwala na wygodne fotografowanie
i filmowanie.

85 mm
f/1,8

24-70 mm f/2,8

NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
• Zakres ogniskowych od krótkiego teleobiektywu 50 mm do

28 mm

50 mm
f/1,8

Makroobiektywy

Aparat: Z 50 © Shawn Corrigan

35 mm
f/1,8

24-70 mm f/4

24-105 mm
100-400 mm
16-50 mm f/3,5-6,3

50-250 mm f/4,5-6,3

18-140 mm
24-200 mm
200-600 mm

Obiektywy dostępne na rynku są oznaczone kolorem niebieskim.
Obiektywy, których wprowadzenie jest planowane są oznaczone kolorem żółtym.

Skład serii obiektywów może ulec zmianom bez uprzedniego powiadomienia
i bez jakichkolwiek zobowiązań ze strony producenta.
Według stanu z 10 października 2019 r.

•

Aby uzyskać najnowsze informacje, odwiedź witrynę firmy Nikon. www.nikon.pl
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PEŁNA INTEGRACJA SYSTEMU
SCHEMAT
SYSTEMU
Z 7/ Z 6

LAMPY BŁYSKOWE

MIKROFONY

OBIEKTYWY NIKKOR

Wysokowydajny
pojemnik na baterie
SD-9

Lampa błyskowa
SB-5000

Lampa błyskowa
SB-5000

Lampa błyskowa
SB-700

AKCESORIA DO WIZJERA
Gumowa muszla oczna
DK-29*

Mikrofon
stereofoniczny ME-1
Obiektywy NIKKOR Z

FUTERAŁ
Wzmocniony
futerał
CF-DC8

Lampa błyskowa
SB-700
Lampa błyskowa
SB-500

Lampa błyskowa
SB-500
Lampa błyskowa
SB-300

Mikrofon
bezprzewodowy ME-W1
Słuchawki**

Obiektywy NIKKOR F

SŁUCHAWKI

Lampa błyskowa
SB-300
Bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania
WR-R10

ADAPTER
Przewód zdalnego sterowania
TTL SC-28, 29

Lampa błyskowa
SB-5000
Lampa błyskowa
SB-700

Bezprzewodowy sterownik
błysku SU-800

Lampa błyskowa
SB-500

AKCESORIA DO ZDALNEGO
STEROWANIA I GPS

Adapter FTZ

Bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania
WR-T10

Lampa błyskowa
SB-R200
Zestaw bezprzewodowych
lamp błyskowych ze
sterownikiem błysku R1C1
Spiralny kabel
synchronizacyjny
SC-15

Studyjne lampy błyskowe**

Lampa błyskowa
SB-5000

Adapter z gniazdem
synchronizacyjnym
AS-15

Bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania WR-R10

Bezprzewodowy pilot zdalnego
sterowania WR-1

APLIKACJA DLA
SnapBridge†
URZĄDZEŃ
INTELIGENTNYCH Urządzenie
inteligentne**

Przewód zdalnego
sterowania MCDC2

Moduł GPS
GP-1A

(z systemem
iOS/Android)

AKCESORIA ZWIĄZANE
Z KOMPUTEREM

ZASILACZE SIECIOWE, AKUMULATORY I ŁADOWARKI
Akumulator EN-EL15b

Pojemnik bateryjny
MB-N10

EH-7P, adapter do zasilacza sieciowego
Komputer**
(wyposażony Kabel USB UC-E25
w port
USB-C)

Złącze zasilania
EP-5B

Akumulator EN-EL15b*/
EN-EL15a/EN-EL15
Ładowarka
MH-25a*/MH-25

Zasilacz
sieciowy
EH-5c/ EH-5b

Zatrzask
kabla
HDMI*

Karta pamięci XQD**

Zatrzask
kabla
HDMI*

Czytnik kart pamięci XQD**

Drukarka**

Program:

Kabel USB UC-E24*

ViewNX-i††
Capture NX-D††

Kabel LAN**

Adapter FTZ

AKCESORIA DO TELEWIZORA I WIDEO

Akumulator EN-EL15b*/
EN-EL15a/EN-EL15

Zatrzask kabla
HDMI*
Kabel HDMI**
(złącze typu C 

Niezrównane możliwości obiektywów NIKKOR F nadal mogą być wykorzystywane
w nowoczesnych aparatach bezlusterkowych Nikon Z

złącze typu A)

Komputer**

Zasilacz sieciowy
EH-5c/EH-5b

Złącze zasilania
EP-5B

Przekaźnik
bezprzewodowy
WT-7/A/B/C

Serwer FTP**

*Akcesoria dostarczone w zestawie. **Produkty firm innych niż Nikon.
†Możliwość pobrania ze sklepu z aplikacjami dla danego urządzenia (bezpłatnie). †† Aplikację można pobrać z witryny internetowej firmy Nikon (bezpłatnie).

SCHEMAT
SYSTEMU
Z 50

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

LAMPY BŁYSKOWE

Wysokowydajny
pojemnik na baterie
SD-9

• Redukcja drgań VR wbudowana w aparaty Z 7 i Z 6 jest dostępna z obiektywami NIKKOR F

Lampa błyskowa
SB-5000

• Ruchome części i inne sekcje są dokładnie uszczelnione, aby zwiększyć odporność na pył i zachlapania,

Lampa błyskowa
SB-500

z wbudowanym procesorem.

OBIEKTYWY NIKKOR

Lampa błyskowa
SB-5000

MIKROFONY

AKCESORIA
DO WIZJERA

Mikrofon
stereofoniczny ME-1
Obiektywy NIKKOR Z
Gumowa muszla
oczna DK-30*

Lampa błyskowa
SB-700

Lampa błyskowa
SB-700

co odpowiada odporności aparatów Z 7 i Z 6.

Lampa błyskowa
SB-500

Mikrofon
bezprzewodowy ME-W1
Obiektywy NIKKOR F

Lampa błyskowa
SB-300

•
• Lekki korpus adaptera jest wytrzymały dzięki zastosowaniu odlewu magnezowego

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

Lampa błyskowa
SB-300

Adapter FTZ

Przewód zdalnego sterowania
TTL SC-28, 29

w konstrukcji tubusa i gniazda statywowego.

ADAPTER

AKCESORIA DO
ZDALNEGO STEROWANIA
Bezprzewodowy pilot zdalnego
sterowania ML-L7

Adapter FTZ

Bezprzewodowy sterownik
błysku SU-800

AKCESORIA DO TELEWIZORA I
WIDEO

Obsługiwane funkcje
Obsługiwane funkcje zostały oznaczone fajką (✓), a funkcje nieobsługiwane myślnikiem (—).
Tryb ustawiania ostrości
AF

Z procesorem
Bez
procesora Z procesorem

Ręczne ustawianie ostrości

Autofokus

Obiektyw

*Tylko tryb M.
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MF

3

3

AF-S typu G, E i D;
AF-P typu G i E;
AF-I typu D

3

AF typu G i D

—

3

Inne obiektywy AF

—

—

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

—

—

PC Micro 85mm f/2.8D

—

Obiektywy AI-P

—

AI, modyfikowane AI
Obiektywy NIKKOR i Nikon
z serii E

—

Telewizor**

3

AUTO, P, S

3

A, M

3

Tryb pomiaru
ekspozycji

3

3

3

3

3

3

3

3

3

—

3

—

3*

3

—

3

3

3

3

3

—

3

Studyjne lampy błyskowe**

3

3

—

Zestaw bezprzewodowych
lamp błyskowych ze
sterownikiem błysku R1C1

Tryb fotografowania

MF (ze wskaźnikiem ustawienia
ostrości)

Camera Control
Pro 2

Nagrywarka wideo
ze złączem HDMI**

Telewizor**

Adapter do mocowania FTZ pozwala długoletnim użytkownikom lustrzanek Nikon na dalsze, bezproblemowe
korzystanie z obiektywów NIKKOR F zamontowanych do aparatów Nikon Z. Fotografowanie z automatyką
ekspozycji umożliwia łącznie ok. 360 typów obiektywów NIKKOR typu AI, natomiast fotografowanie z AF
umożliwia ponad 90 typów obiektywów AF-P/AF-S/AF-I.

Tryb

Bezprzewodowy
pilot zdalnego
sterowania WR-1

3

[Uwaga]
Wskaźnik ustawienia ostrości może nie działać zgodnie
z oczekiwaniami, a w przypadku niektórych
obiektywów, w celu uzyskania pożądanych rezultatów
może być konieczne korzystanie z funkcji autofokusa.
Ponadto autofokus, w zależności od warunków
fotografowania, może nie dawać pożądanych
rezultatów z następującymi obiektywami. Ponownie
skorzystaj z funkcji autofokusa, aż obiekt będzie ostry
lub ustaw ostrość ręcznie.
• 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

Spiralny kabel
synchronizacyjny
SC-15

Adapter z gniazdem
synchronizacyjnym
AS-15

ZASILACZE SIECIOWE, AKUMULATORY
I ŁADOWARKI

Kabel HDMI** (złącze
typu D  złącze
typu A)

APLIKACJA DLA
SnapBridge†
URZĄDZEŃ
INTELIGENTNYCH Urządzenie

AKCESORIA ZWIĄZANE
Z KOMPUTEREM

inteligentne**
(z systemem
iOS/Android)

Karta pamięci SD**
Kabel USB UC-E21*
Czytnik kart pamięci SD**

Program:
ViewNX-i††

Ładowarka EH-73P

Capture NX-D††

Akumulator
jonowo-litowy
EN-EL25*
Ładowarka MH-32*

Nagrywarka
wideo ze
złączem HDMI**

Drukarka**
Komputer**

Camera Control
Pro 2
Komputer**
Serwer FTP**

*Akcesoria dostarczone w zestawie. **Produkty firm innych niż Nikon. †Możliwość pobrania ze sklepu z aplikacjami dla danego urządzenia (bezpłatnie). †† Aplikację można pobrać z witryny
internetowej firmy Nikon (bezpłatnie). 					
Aby uzyskać najnowsze informacje, odwiedź witrynę firmy Nikon.
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INFORMACJE O ZESTAWACH

Oferujemy szeroki wybór zestawów.
• Zestaw Z 7 + 24–70 f/4

• Zestaw Z 6 + 24–70 f/4

Uniwersalny zestaw z pełnoklatkowym zoomem.
Zawiera aparat Z 7 i kompaktowy obiektyw
zmiennoogniskowy NIKKOR Z 24-70mm f/4 S.
Rejestruj więcej szczegółów, więcej głębi
i więcej kolorów na całej powierzchni kadru.
Obiektyw oferuje płynne, bezgłośne ustawianie
ostrości oraz wyjątkową ostrość aż po brzegi
kadru.

Uniwersalny zestaw z pełnoklatkowym zoomem
pozwala rejestrować zdjęcia i filmy z większą
ilością detali, większą głębią i pełniejszymi
kolorami. Zawiera aparat Z 6 i kompaktowy
obiektyw zmiennoogniskowy NIKKOR Z 24–70mm
f/4 S. Obiektyw oferuje płynne, bezgłośne
ustawianie ostrości oraz wyjątkową ostrość aż po
brzegi kadru.

• Zestaw Z 50 + 16–50 VR
Tu. Tam. Wszędzie. Pokaż jak widzisz świat, korzystając
z aparatu bezlusterkowego Z 50 i poręcznego obiektywu
NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR. Szerokokątny
obiektyw zmiennoogniskowy z szybkim autofokusem
i redukcją drgań pozwala rejestrować obraz
z zachwycającymi detalami, głębią i kolorami,
od ujęć szerokokątnych po portrety.

• Zestaw Z 6 + 24–70 f/4 +

Zestaw z zoomem i adapterem zawiera aparat Z 7,
obiektyw o zmiennoogniskowy NIKKOR Z 24–70mm
f/4 S i adapter FTZ. Pełnoklatkowy, a przy tym
kompaktowy obiektyw
o zmiennej ogniskowej można zabrać ze sobą
wszędzie. Adapter umożliwia fotografowanie
aparatem Nikon Z z obiektywami NIKKOR
z mocowaniem F bez utraty jakości zdjęć.

Zestaw zawiera aparat Z 6, obiektyw
zmiennoogniskowy NIKKOR Z 24–70mm f/4 S
i adapter FTZ. Pełnoklatkowy, a przy tym
kompaktowy obiektyw o zmiennej ogniskowej spisze
się doskonale w każdej sytuacji. Adapter umożliwia
fotografowanie aparatem Nikon Z
z obiektywami NIKKOR z mocowaniem F bez utraty
jakości zdjęć. Dodatkowo mechanizm redukcji drgań
(VR) wbudowany w aparat pozwala uzyskać
zupełnie nowy poziom ostrości przy użyciu
obiektywów z mocowaniem F bez tego mechanizmu.

Zbliż się. Poszerz perspektywę. Sięgaj daleko. Zestaw
zawiera aparat bezlusterkowy Z 50 oraz dwa obiektywy
zmiennoogniskowe z szybkim autofokusem i redukcją drgań.
Obiektyw NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR pozwala na
wykonywanie ujęć szerokokątnych oraz portretów, a po
schowaniu jest bardzo krótki. Obiektyw NIKKOR Z DX
50-250mm f/4.5-6.3 VR pokrywa zakres kątów widzenia od
standardowego do tele i także jest chowany, co pozwala
na łatwe przenoszenie.

• Zestaw Z 7 + FTZ

• Zestaw Z 6 + FTZ

• Zestaw Z 50 + FTZ

Zestaw zawiera aparat Z 7 oraz solidny, ale lekki
adapter FTZ. Adapter umożliwia fotografowanie
aparatem Nikon Z z obiektywami NIKKOR z
mocowaniem F bez utraty jakości zdjęć. Dodatkowo
mechanizm redukcji drgań (VR) wbudowany w
aparat pozwala uzyskać zupełnie nowy poziom
ostrości przy użyciu obiektywów
z mocowaniem F bez tego mechanizmu.

Zestaw zawiera aparat Z 6 oraz solidny, ale lekki
adapter FTZ. Adapter umożliwia fotografowanie
aparatem Nikon Z z obiektywami NIKKOR z
mocowaniem F bez utraty jakości zdjęć. Dodatkowo
mechanizm redukcji drgań (VR) wbudowany w
aparat pozwala uzyskać zupełnie nowy poziom
ostrości przy użyciu obiektywów
z mocowaniem F bez tego mechanizmu.

• Zestaw Z 7 + 14–30 f/4

• Zestaw Z 6 + 14–30 f/4

• Zestaw Z 50 + 16–50 VR + FTZ

Stań się częścią obrazu dzięki idealnemu dla
podróżników zestawowi z ultraszerokokątnym
obiektywem zoom. Zawiera pełnoklatkowy aparat
bezlusterkowy Z 7 i obiektyw NIKKOR Z 14-30mm f/4
S. Kompaktowy i lekki obiektyw zmiennoogniskowy
umożliwia stosowanie filtrów o średnicy 82 mm
i łatwo mieści się w mniejszych torbach. Rejestruj
fascynujące zdjęcia i filmy — w każdym miejscu.

Podróżuj z lżejszym bagażem. Uchwyć szeroką
perspektywę. Uniwersalny zestaw
z ultraszerokokątnym obiektywem zoom zawiera
pełnoklatkowy aparat bezlusterkowy Z 6 i obiektyw
NIKKOR Z 14-30mm f/4 S. Kompaktowy obiektyw
zmiennoogniskowy umożliwia stosowanie filtrów
82 mm i łatwo mieści się w mniejszych torbach.
Rejestruj fascynujące zdjęcia i filmy — w każdym
miejscu.

Zestaw zawierający aparat bezlusterkowy Z 50,
szerokokątny obiektyw zmiennoogniskowy oraz
adapter FTZ zapewnia ogromne możliwości.
Poręczny obiektyw NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.56.3 VR pozwala wykonywać ujęcia szerokokątne
oraz portrety, które są bogate
w kolory i detale. Dzięki adapterowi do aparatu
można mocować obiektywy NIKKOR
z mocowaniem F do lustrzanek cyfrowych.

• Zestaw Z 7 + 14–30 f/4 +
FTZ
Zachowaj szerokie możliwości fotografowania.
Zestaw z ultraszerokokątnym obiektywem zoom
i adapterem zawiera pełnoklatkowy aparat
bezlusterkowy Z 7, obiektyw NIKKOR Z 14-30mm
f/4 S i adapter FTZ. Kompaktowy obiektyw
zmiennoogniskowy umożliwia stosowanie filtrów 82
mm. Adapter umożliwia fotografowanie aparatem
Nikon Z z obiektywami NIKKOR
z mocowaniem F bez utraty jakości zdjęć.

Zestaw Z 6 + 14–30 f/4 +

FTZ

• Zestaw Z 50 + 16–50 VR + 50–250 VR

• Zestaw Z 7 + 24–70 f/4 + FTZ

Chcesz nadal korzystać z ulubionych obiektywów NIKKOR
do lustrzanek cyfrowych? Zestaw zawiera aparat
bezlusterkowy Z 50 i adapter FTZ, który umożliwia
korzystanie z obiektywów NIKKOR
z mocowaniem F. Teraz możesz cieszyć się znakomitą
jakością zdjęć wykonywanych aparatem Nikon Z 50
i nadal korzystać z ulubionych obiektywów do lustrzanek
cyfrowych.

FTZ

Pokaż więcej. Zestaw z ultraszerokokątnym
obiektywem zoom i adapterem zawiera
pełnoklatkowy aparat bezlusterkowy Z 6, obiektyw
NIKKOR Z 14-30mm f/4 S i adapter FTZ.
Kompaktowy obiektyw zmiennoogniskowy umożliwia
stosowanie filtrów 82 mm. Adapter umożliwia
fotografowanie aparatem Nikon Z
z obiektywami NIKKOR z mocowaniem F bez utraty
jakości zdjęć.

• Zestaw Essential Movie Z 6
Większa swoboda tworzenia. W skład
niezrównanego zestawu dla niezależnych filmowców
wchodzą bezlusterkowy pełnoklatkowy aparat Nikon
Z 6, adapter FTZ, monitor/rejestrator Atomos Ninja V,
klatka operatorska SmallRig
z szybkozłączką oraz różne akcesoria. Osiągnij
nowy poziom jakości filmów.
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DANE TECHNICZNE - APARATY

Ustawianie ostrości

Rozdzielczość
Rozdzielczość

45,7 mln

24,5 mln

20,9 mln

Matryca
Matryca

Matryca CMOS, 35,9 × 23,9 mm (format FX firmy Nikon)

Matryca CMOS, 23,5 × 15,7 mm (format DX firmy Nikon)

Pole AF
Tryb pola AF

Zapis danych

Wielkość zdjęcia (w pikselach)

Format plików

Nośnik danych

• Obszar zdjęcia FX (36×24):
8256 × 5504 (L: 45,4 mln),
6192 × 4128 (M: 25,6 mln),
4128 × 2752 (S: 11,4 mln)
• Obszar zdjęcia DX (24x16):
5408 × 3600 (L: 19,5 mln),
4048 × 2696 (M: 10,9 mln),
2704 × 1800 (S: 4,9 mln)
• Obszar zdjęcia 5 : 4 (30×24):
6880 × 5504 (L: 37,9 mln),
5152 × 4120 (M: 21,2 mln),
3440 × 2752 (S: 9,5 mln)
• Obszar zdjęcia 1 : 1 (24×24):
5504 × 5504 (L: 30,3 mln),
4128 × 4128 (M: 17,0 mln),
2752 × 2752 (S: 7,6 mln)
• Obszar zdjęcia 16 : 9 (36×20):
8256 × 4640 (L: 38,3 mln),
6192 × 3480 (M: 21,5 mln),
4128 × 2320 (S: 9,6 mln)
• Zdjęcia wykonywane podczas filmowania
z rozmiarem klatki
3840 × 2160: 3840 × 2160
• Zdjęcia wykonywane podczas filmowania
z innymi rozmiarami klatki:
1920 × 1080

• Obszar zdjęcia FX (36×24):
6048 × 4024 (L: 24,3 mln),
4528 × 3016 (M: 13,7 mln),
3024 × 2016 (S: 6,1 mln)
• Obszar zdjęcia DX (24x16):
3936 × 2624 (L: 10,3 mln),
2944 × 1968 (M: 5,8 mln),
1968 × 1312 (S: 2,6 mln)
• Obszar zdjęcia 1 : 1 (24×24):
4016 × 4016 (L: 16,1 mln),
3008 × 3008 (M: 9,0 mln),
2000 × 2000 (S: 4,0 mln)
• Obszar zdjęcia 16 : 9 (36×20):
6048 × 3400 (L: 20,6 mln),
4528 × 2544 (M: 11,5 mln),
3024 × 1696 (S: 5,1 mln)
• Zdjęcia wykonywane podczas
filmowania z rozmiarem klatki
3840 × 2160: 3840 × 2160
• Zdjęcia wykonywane podczas
filmowania z innymi rozmiarami klatki:
1920 × 1080

Ustawienie ostrości można zablokować, naciskając spust migawki do połowy
(w trybie pojedynczego AF) lub naciskając środek wybieraka dodatkowego

Redukcja drgań – aparat

5-osiowa z przesunięciem matrycy

–

Redukcja drgań – obiektyw

–

Przesunięcie obiektywu (funkcja dostępna w obiektywach
z mechanizmem VR)

Lampa błyskowa
Sterowanie błyskiem

TTL: sterowanie lampą w trybie i-TTL; zrównoważony błysk wypełniający i-TTL jest używany z pomiarem matrycowym, centralnie ważonym i z pomiarem
chroniącym jasne obszary przed prześwietleniem, standardowy błysk wypełniający i-TTL z pomiarem punktowym

Tryb lampy błyskowej

Błysk wypełniający, redukcja efektu czerwonych oczu,
synchronizacja z długimi czasami ekspozycji, synchronizacja
Synchronizacja na przednią kurtynkę migawki, synchronizacja z długimi czasami
z
długimi
czasami ekspozycji i redukcją efektu czerwonych
ekspozycji, synchronizacja na tylną kurtynkę migawki, redukcja efektu czerwonych oczu, synchronizacja
na tylną kurtynkę migawki, automatyczny,
oczu, redukcja efektu czerwonych oczu przy synchronizacji z długimi czasami
automatyczny z redukcją efektu czerwonych oczu,
ekspozycji; synchronizacja z długimi czasami ekspozycji na tylną kurtynkę migawki,
automatyczna
synchronizacja
z długimi czasami ekspozycji,
wyłączona
automatyczna synchronizacja z długimi czasami ekspozycji
i redukcją efektu czerwonych oczu, wyłączona

Kompensacja mocy błysku

Kreatywny system oświetlenia firmy Nikon
(CLS)

–3 do +1 EV w krokach co 1/3 lub 1/2 EV, dostępny w trybach P, S, A i M

Balans bieli

Automatyczny (3 rodzaje), automatyczny dla naturalnego oświetlenia, światło słoneczne, pochmurno, cień, światło żarowe, światło jarzeniowe
(7 rodzajów), lampa błyskowa, wybór temperatury barwowej (od 2500 do 10 000 K), pomiar manualny (można zapisać maks. 6 wartości), wszystkie
tryby (oprócz wyboru temperatury barwowej) z dokładną regulacją
Braketing

Typy braketingu

Ekspozycja, moc błysku, balans bieli i ADL

Wizjer elektroniczny o przekątnej 0,99 cm (0,39 cala), ok. 2,36 mln
1,27 cm (0,5 cala), około 3,69 mln punktów (technologia Quad VGA) w technologii
punktów (rozdzielczość XGA) w technologii OLED z funkcją regulacji
OLED z funkcją regulacji balansu kolorów oraz sterowaniem jasnością metodą
balansu kolorów oraz sterowaniem jasnością metodą automatyczną
automatyczną lub z wykorzystaniem 11 poziomów jasności
lub z wykorzystaniem 7 poziomów jasności
Około 100% w pionie i w poziomie
Ok. 0,8× (obiektyw 50 mm ustawiony na nieskończoność; –1 dioptria)

Czas otwarcia migawki

Od 1/8000 do 30 s w krokach co 1/3 lub 1/2 EV, czas B, ustawienie T, X200

Ok. 1,02× (obiektyw 50 mm ustawiony na nieskończoność;
–1 dioptria)

Migawka

X = 1/200 s; synchronizacja dla czasu otwarcia migawki 1/200 s lub dłuższego; obsługa automatycznej synchronizacji z krótkimi czasami migawki

Tryb wyzwalania migawki

Pojedyncze zdjęcie, wolne seryjne, szybkie seryjne, szybkie seryjne (wydłużone), samowyzwalacz

Wyzwalanie migawki
• Wolne seryjne: 1–5 kl./s
• Szybkie seryjne: 5,5 kl./s)
• Szybkie zdjęcia seryjne (rozszerzone):
12 kl./s (14-bitowy NEF/RAW: 9 kl./s)

• Wolne seryjne: 1–4 kl./s
• Szybkie seryjne: 5 kl./s)
• Szybkie zdjęcia seryjne (rozszerzone): 11 kl./s

Ekspozycja
Pomiar ekspozycji TTL za pomocą matrycy aparatu

Tryby pomiaru ekspozycji

• Pomiar matrycowy
• Pomiar matrycowy
• Pomiar centralnie ważony: przypisanie 75% wagi pomiaru do koła o średnicy 12 mm
• Pomiar centralnie ważony: przypisanie 75% wagi pomiaru do
na środku kadru; waga pomiaru może być alternatywnie przypisana na podstawie
koła o średnicy 8 mm na środku kadru; waga pomiaru może być
uśrednienia całego kadru
alternatywnie przypisana na podstawie uśrednienia całego kadru
• Pomiar punktowy: pomiar z obszaru o średnicy 4 mm (około 1,5% powierzchni
• Pomiar punktowy: pomiar z obszaru o średnicy 3,5 mm (około 2,5%
kadru) na środku wybranego pola AF
powierzchni kadru) na środku wybranego pola AF
• Pomiar chroniący jasne obszary przed prześwietleniem
• Pomiar chroniący jasne obszary przed prześwietleniem

Tryby ekspozycji

Czułość ISO (indeks zalecanych ekspozycji)

Od ISO 64 do ISO 25600 w krokach
co 1/3 lub 1/2 EV, czułość można też
zmniejszać o około 0,3, 0,5, 0,7 lub 1 EV
(odpowiednik ISO 32) poniżej czułości
ISO 64 oraz zwiększać o około 0,3, 0,5,
0,7, 1 lub 2 EV (odpowiednik ISO 102400)
powyżej czułości ISO 25600, dostępny
automatyczny dobór czułości ISO

Od ISO 100 do ISO 51200 w krokach
co 1/3 lub 1/2 EV, czułość można też
zmniejszać o około 0,3, 0,5, 0,7 lub 1 EV
(odpowiednik ISO 50) poniżej czułości
ISO 100 oraz zwiększać o około 0,3, 0,5,
0,7, 1 lub 2 EV (odpowiednik ISO 204800)
powyżej czułości ISO 51200, dostępny
automatyczny dobór czułości ISO

• b: Automatyczny, P: automatyka programowa z fleksją
programu, S: automatyka z preselekcją czasu, A: automatyka
z preselekcją przysłony, M: tryb manualny
• Programy tematyczne: k portret, l krajobraz, p dziecko,
m sport, n makro, o portret nocny, r krajobraz nocny,
s przyjęcie/wnętrza, t plaża/śnieg, d zachód słońca,
e zmierzch/świt, f portret zwierzaka, g blask świec, j kwiaty,
z barwy jesieni, 0 żywność
• Tryby efektów specjalnych: 4 noktowizor, V żywe kolory,
T pop, U ilustracja, 5 efekt aparatu zabawkowego, 6 efekt
miniatury, 7 kolor selektywny, 1 sylwetka, 2 rozjaśnienie,
3 przyciemnienie • U1 i U2: ustawienia użytkownika

ISO 100 do 51200 (do wyboru regulacja w krokach co
1/3 lub 1/2 EV), można również ustawić wartość ok. 1 lub 2
EV powyżej ISO 51200 (odpowiednik ISO 204800), dostępny
automatyczny dobór ISO (indeks zalecanych ekspozycji)

Ustawianie ostrości
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Autofokus

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

Ustawianie ostrości

• Autofokus (AF): pojedynczy AF (AF-S); ciągły AF (AF-C);
automatyczne przełączanie trybu AF (AF-A, dostępne tylko
• Autofokus (AF): pojedynczy AF (AF-S); tryb ciągłego AF (AF-C); ciągły AF
w trybie zdjęć); ciągły AF (AF-F, dostępny tylko w trybie
(AF-F, dostępny tylko w trybie filmowania); wyprzedzające śledzenie ostrości
filmowania); wyprzedzające śledzenie ostrości
• Ręczne ustawianie ostrości (M): można korzystać ze wskaźnika ustawienia ostrości
• Ręczne ustawianie ostrości (M): można korzystać ze wskaźnika
ustawienia ostrości

Pomiar matrycowy, centralnie ważony lub chroniący jasne obszary przed prześwietleniem

• 3840 × 2160 (4K UHD): 30p (progresywny), 25p, 24p
• 3840 × 2160 (4K UHD): 30p (progresywny), 25p, 24p
• 1920 × 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p i 24p
• 1920 × 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p i 24p
•
1920×1080
(spowolnienie); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5 Rzeczywista
• 1920×1080 (spowolnienie); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5 Rzeczywista liczba klatek
Rozmiar klatki (w pikselach) oraz liczba klatek na
liczba
klatek
na sekundę dla szybkości 120p, 100p, 60p, 50p, 30p,
sekundę
dla
szybkości
120p,
100p,
60p,
50p,
30p,
25p
i
24p
to
odpowiednio
na sekundę
i 24p to odpowiednio 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25 i 23,976
119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25 i 23,976 kl./s; wybór jakości dostępny dla wszystkich 25p,
kl./s;
wybór
dostępny dla wszystkich rozmiarów oprócz
rozmiarów oprócz 3840 × 2160, 1920 × 1080 120p/100p i 1920 × 1080 spowolnienie, 3840 × 2160, jakości
1920 × 1080 120p/100p i 1920 × 1080 spowolnienie,
gdy wybrane jest na stałe ustawienie „Wysoka”
w przypadku których wybrane jest na stałe ustawienie „Wysoka”

Czułość ISO
(indeks zalecanych ekspozycji)

• 4: automatyczny dobór czułości ISO (od
ISO 64 do 25600) • P, S, A: automatyczny
dobór ISO (od ISO 64 do Hi 2) z możliwością
wyboru maksymalnej wartości
• M: dostępny automatyczny dobór ISO
(od ISO 64 do Hi 2) z możliwością wyboru
maksymalnej wartości; wybór ręczny (od
ISO 64 do 25600 z krokiem co 1/3 lub
1/2 EV) z dostępnymi opcjami odpowiednika
około 0,3, 0,5, 0,7, 1 lub 2 EV (odpowiednik
ISO 102400) powyżej wartości ISO 25600

• 4: automatyczny dobór czułości ISO (od
ISO 100 do 51200) • P, S, A: automatyczny
• M: wybór ręczny (ISO 100 do 25600; do wyboru regulacja
dobór ISO (od ISO 100 do Hi 2)
w krokach co 1/3 lub 1/2 EV); dostępny automatyczny dobór
z możliwością wyboru maksymalnej wartości
czułości ISO (ISO 100 do 25600) z możliwością wyboru
• M: dostępny automatyczny dobór ISO
maksymalnej wartości
(od ISO 100 do Hi 2) z możliwością wyboru
• P, S, A: automatyczny dobór ISO (od ISO 100 do 25600)
maksymalnej wartości; wybór ręczny (od
z możliwością wyboru maksymalnej wartości
ISO 100 do 51200 z krokiem co 1/3 lub
• b, h, q (oprócz 4): automatyczny dobór czułości ISO
1/2 EV) z dostępnymi opcjami odpowiednika
(od ISO 100 do 25600)
około 0,3, 0,5, 0,7, 1 lub 2 EV (odpowiednik
• 4: automatyczny dobór czułości ISO (od ISO 100 do Hi 4)
ISO 204800) powyżej wartości ISO 51200.

29 min. 59 sec.

Maksymalny czas zapisu filmu
Inne opcje filmów

System pomiaru ekspozycji

Automatyczny (b); automatyka programowa z fleksją programu (P);
automatyka z preselekcją czasu (S); automatyka z preselekcją przysłony (A);
manualny (M); ustawienia użytkownika (U1, U2, U3)

Tryby pomiaru ekspozycji

1/4000 do 30 s (do wyboru regulacja w krokach co
1/3 lub 1/2 EV), czas B, ustawienie T

Czas synchronizacji błysku

• Wolne seryjne: 1–5 kl./s
• Szybkie seryjne: 5,5 kl./s
(14-bitowy NEF/RAW: 5 kl./s)
• Szybkie zdjęcia seryjne (rozszerzone):
9 kl./s (14-bitowy NEF/RAW: 8 kl./s)

Ekspozycja, balans bieli i ADL

Film

Powiększenie

Przybliżona szybkość rejestrowania zdjęć
(pomiar w warunkach testowych stosowanych
przez firmę Nikon)

Sterowanie błyskiem i-TTL, sterowany optycznie zaawansowany
bezprzewodowy system oświetlenia, blokada mocy błysku,
informowanie o temperaturze barwowej błysku, automatyczna
synchronizacja z krótkimi czasami migawki

Balans bieli

Karty pamięci SD (Secure Digital) oraz SDHC i SDXC zgodne ze
standardem UHS-I

Pokrycie kadru

–3 do +1 EV (do wyboru regulacja w krokach co 1/3 lub
1/2 EV), dostępna w trybach P, S, A, M i h

Gniazdo „gorącej stopki” wg ISO 518 ze stykami synchronizacji i danych oraz blokadą zabezpieczającą
Sterowanie lampą w trybie i-TTL, sterowany radiowo, zaawansowany bezprzewodowy
system oświetlenia, sterowany optycznie, zaawansowany bezprzewodowy system
oświetlenia, oświetlenie modelujące, blokada mocy błysku, informowanie
o temperaturze barwowej, automatyczna synchronizacja z krótkimi czasami migawki,
ujednolicone sterowanie błyskiem

Wizjer
Wizjer elektroniczny

Ustawienie ostrości można zablokować, naciskając spust
migawki do połowy (w trybie pojedynczego AF) lub naciskając
przycisk A (L)

Blokada ostrości

Stopka mocowania akcesoriów

Standard DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge

System plików

209 (jednopolowy AF, tryb zdjęć, obszar zdjęcia formatu DX)

Precyzyjny AF, jednopolowy AF i AF z dynamicznym wyborem pola (precyzyjny AF i AF z dynamicznym wyborem pola są dostępne tylko w trybie
zdjęć); szerokie pole AF (S); szerokie pole AF (L); automatyczny wybór pola AF

Redukcja drgań (VR)
• Obszar zdjęcia DX (24×16)
5568 × 3712 (L: 20,7 mln)
4176 × 2784 (M: 11,6 mln)
2784 × 1856 (S: 5,2 mln)
• Obszar zdjęcia 1 : 1 (16×16)
3712 × 3712 (L: 13,8 mln)
2784 × 2784 (M: 7,8 mln)
1856 × 1856 (S: 3,4 mln)
• Obszar zdjęcia 16 : 9 (24×14)
5568 × 3128 (L: 17,4 mln)
4176 × 2344 (M: 9,8 mln)
2784 × 1560 (S: 4,3 mln)
• Zdjęcia wykonywane podczas filmowania z rozmiarem
klatki 3840 × 2160: 3840 × 2160
• Zdjęcia wykonywane podczas filmowania z rozmiarem
klatki 1920 × 1080: 1920 × 1080

• NEF (RAW): 12- lub 14-bitowy (z kompresją bezstratną lub stratną albo bez kompresji);
• NEF (RAW): 12- lub 14-bitowe
dostępne duże, średnie i małe (zdjęcia małe i średnie są rejestrowane z 12-bitową głębią
• JPEG: zgodność z podstawowym formatem JPEG; ustawienia
kolorów przy użyciu kompresji bezstratnej)
opcji kompresji: fine (ok. 1: 4), normal (ok. 1: 8) lub basic (ok. 1: 16)
• TIFF (RGB) • JPEG: zgodność z podstawowym formatem JPEG; ustawienia opcji kompresji:
• NEF (RAW)+JPEG: jedno zdjęcie zapisywane jednocześnie
fine (ok. 1: 4), normal (ok. 1: 8) lub basic (ok. 1: 16) dostępna opcja kompresji Optymalna jakość
w formatach NEF (RAW) i JPEG
• NEF (RAW)+JPEG: jedno zdjęcie zapisywane jednocześnie w formatach NEF (RAW) i JPEG
Karty pamięci XQD

493 (jednopolowy AF, tryb zdjęć, obszar 273 (jednopolowy AF, tryb zdjęć, obszar
zdjęcia formatu FX)
zdjęcia formatu FX)

Filmy poklatkowe, elektroniczna redukcja drgań, kody czasowe, wyjście danych wideo
w formacie logarytmicznym (N-Log)

Filmy poklatkowe, elektroniczna redukcja drgań

Monitor
Monitor

Przekątna 8 cm (3,2 cala), ok. 2,1 mln punktów, odchylany, dotykowy wyświetlacz LCD TFT o
Przekątna 8 cm (3,2 cala), ok. 1,04 mln punktów, odchylany, dotykowy
kącie oglądania wynoszącym 170°, pokryciu kadru wynoszącym około 100% z możliwością wyświetlacz LCD TFT o kącie oglądania wynoszącym 170°, pokryciu kadru
regulacji balansu kolorów oraz sterowania jasnością metodą ręczną z wykorzystaniem
wynoszącym około 100% i z możliwością sterowania jasnością metodą
11 poziomów
ręczną z wykorzystaniem 11 poziomów

Odtwarzanie

Widok pełnoekranowy lub widok miniatur (liczba zdjęć: 4, 9 lub 72), powiększenie w trybie odtwarzania, przycinanie w trybie odtwarzania, odtwarzanie
filmów, pokaz slajdów obejmujący zdjęcia i filmy, wyświetlanie histogramów, wskazanie obszarów prześwietlonych, informacje o zdjęciu, wyświetlanie
danych pozycji, ocenianie zdjęć i automatyczny obrót zdjęć

Odtwarzanie

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

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

Wyjście HDMI

Złącze HDMI typu C

Złącze HDMI typu D

Gniazdo akcesoriów

Możliwość użycia z przewodem MC-DC2 i innymi opcjonalnymi akcesoriami

–

USB

Zasilanie
Akumulator

Jeden akumulator jonowo-litowy EN-EL15b; istnieje możliwość zastosowania akumulatora
EN-EL15a/EN-EL15, należy jednak pamiętać, że liczba zdjęć po jednorazowym naładowaniu
będzie mniejsza, a ładowarkę sieciową można wykorzystać tylko do ładowania
akumulatorów EN-EL15b.

Pojemnik bateryjny

Opcjonalny pojemnik bateryjny MB-N10 z dwoma akumulatorami EN-EL15B

Jeden akumulator jonowo-litowy EN-EL25

Ładowarka sieciowa

Ładowarka sieciowa EH-7P (dostarczana tylko z aparatem Z 7)

Ładowarka EH-73P

Zasilacz sieciowy

Zasilacz sieciowy EH-5c/EH-5b (wymaga dostępnego osobno złącza zasilania EP-5B)

–

Wymiary/masa
Wymiary (szer. × wys. × głęb.)

Około 134 × 100,5 × 67,5 mm

Około 126,5 × 93,5 × 60 mm

Masa

Około 675 g z akumulatorem i kartą pamięci, bez pokrywki bagnetu korpusu;
około 585 g (sam korpus aparatu)

Około 450 g z akumulatorem i kartą pamięci, bez pokrywki
bagnetu korpusu; około 395 g (sam korpus aparatu)

Środowisko pracy
Środowisko pracy

Temperatura: od 0°C do +40°C; wilgotność: 85% lub mniej (bez kondensacji)

• XQD jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation. • HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC. • Wi-Fi® i logo Wi-Fi są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji Wi-Fi Alliance®. • Nazwa i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Znaki tego typu są wykorzystywane przez firmę Nikon Corporation
na podstawie licencji. • Nazwy pozostałych produktów i marek są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich firm. • Obrazy w wizjerach, na wyświetlaczach i monitorach LCD pokazane w niniejszych materiałach to symulacje.
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Nazwa produktu

NIKKOR Z
NIKKOR Z
58mm f/0.95 S Noct 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 2
4-70mm 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

Mocowanie

Mocowanie Nikon Z

Mocowanie Nikon Z

Mocowanie Nikon Z

Mocowanie Nikon Z

Mocowanie Nikon Z

Mocowanie Nikon Z

Mocowanie Nikon Z

Mocowanie Nikon Z

Mocowanie Nikon Z

Mocowanie Nikon Z

Ogniskowa

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

Maksymalny otwór względny

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

Budowa optyczna obiektywu

17 soczewek
w 10 grupach (w tym
4 soczewki ze szkła ED,
3 soczewki asferyczne,
soczewki z powłoką
nanokrystaliczną
i powłoką ARNEO oraz
soczewka przednia
z powłoką fluorową)

12 soczewek
w 10 grupach (w tym
1 soczewka ze szkła ED,
4 soczewki asferyczne
i soczewki z powłoką
nanokrystaliczną)

11 soczewek
w 9 grupach (w tym
2 soczewki ze szkła ED,
3 soczewki asferyczne
i soczewki z powłoką
nanokrystaliczną)

12 soczewek
w 9 grupach (w
tym 2 soczewki ze
szkła ED, 2 soczewki
asferyczne
i soczewki z powłoką
nanokrystaliczną)

12 soczewek
w 8 grupach (w tym
2 soczewki ze
szkła ED i soczewki
z powłoką
nanokrystaliczną)

14 soczewek
w 12 grupach (w tym
4 soczewki ze szkła ED,
4 soczewki asferyczne,
soczewki z powłoką
nanokrystaliczną oraz
soczewka przednia
z powłoką fluorową)

14 soczewek
w 11 grupach (w
tym 1 soczewka ze
szkła ED, 1 soczewka
asferyczna ze szkła ED,
3 soczewki asferyczne,
soczewki z powłoką
nanokrystaliczną oraz
soczewka przednia
z powłoką fluorową)

17 soczewek
w 15 grupach (w tym
2 soczewki ze szkła ED,
4 soczewki asferyczne,
soczewki z powłoką
nanokrystaliczną
i powłoką ARNEO
oraz soczewki przednia
i tylna z powłoką
fluorową)

9 soczewek
w 7 grupach (w tym
1 soczewka ze szkła ED
i 4 soczewki
asferyczne)

16 soczewek
w 12 grupach (w tym
1 soczewka ze szkła
ED)

Kąt widzenia

40°50' (format FX)
27°20' (format DX)

84° (format FX)
61° (format DX)

63° (format FX)
44° (format DX)

47° (format FX)
31°30' (format DX)

28°30' (format FX)
18°50' (format DX)

114°–72° (format FX)
90°–50° (format DX)

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

Redukcja drgań

—

—

—

—

—

—

—

—

TRYB NORMALNY:
4,5 stopnia*

TRYB NORMALNY:
5,0 stopni*

System ustawiania
ostrości

System przedniego
ustawiania ostrości

System
System tylnego
System tylnego
wewnętrznego
ustawiania ostrości (RF) ustawiania ostrości (RF) ustawiania ostrości
(IF)

System wewnętrznego
ustawiania ostrości (IF)

System wewnętrznego
ustawiania ostrości (IF)

System wewnętrznego
ustawiania ostrości (IF)

System wewnętrznego
ustawiania ostrości (IF)

System wewnętrznego
ustawiania ostrości (IF)

System wewnętrznego
ustawiania ostrości (IF)

Wielosilnikowy AF

—

Tak

Silnik AF

Tylko ręczne ustawianie
Silnik krokowy STM
ostrości

Ustawianie ostrości

Tak

—

Tak

—

—

Tak

—

—

Silnik krokowy STM

Silnik krokowy STM

Silnik krokowy STM

Silnik krokowy STM

Silnik krokowy STM

Silnik krokowy STM

Silnik krokowy STM

Silnik krokowy STM

Minimalna odległość zdjęciowa

0,5 m od płaszczyzny
fokalnej

0,25 m od płaszczyzny 0,25 m od płaszczyzny 0,4 m od
fokalnej
fokalnej
płaszczyzny fokalnej

0,28 m od płaszczyzny 0,3 m od płaszczyzny
0,8 m od płaszczyzny
fokalnej we wszystkich fokalnej we wszystkich
fokalnej
pozycjach zoomu
pozycjach zoomu

0,38 m od płaszczyzny 0,2 m od płaszczyzny
fokalnej we wszystkich fokalnej (przy
pozycjach zoomu
ogniskowej 24 mm)

0,5 m od płaszczyzny
fokalnej (przy
ogniskowej 50 mm)

Maksymalna skala odwzorowania

0,19×

0,15x

0,19×

0,15×

0,12×

0,3×

0,22×

0,2×

0,23×

Liczba segmentów przysłony

11 (zaokrąglony otwór
przysłony)

9 (zaokrąglony otwór
przysłony)

9 (zaokrąglony otwór
przysłony)

9 (zaokrąglony otwór
przysłony)

9 (zaokrąglony otwór 7 (zaokrąglony otwór
przysłony)
przysłony)

7 (zaokrąglony otwór
przysłony)

9 (zaokrąglony otwór
przysłony)

Zakres przysłon

f/0,95–16

f/1,8–16

f/1,8–16

f/1,8–16

f/1,8–16

f/4–22

f/2,8–22

7 (zaokrąglony otwór
przysłony)
"f/3,5–22 (przy
ogniskowej 16 mm)
f/6,3–40 (przy
ogniskowej 50 mm)"

7 (zaokrąglony otwór
przysłony)
"f/4,5–22 (przy
ogniskowej 50 mm)
f/6,3–32 (przy
ogniskowej 250 mm)"

Rozmiar filtra

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)

Wymiary (maksymalna średnica x
odległość od kołnierza mocowania
obiektywu w aparacie)

Około 102 × 153 mm

Około 78,0 × 96,5 mm

Około 73,0 × 86,0 mm Około 76,0 × 86,5 mm

Około
Około
Około
Około
Około 89,0 × 126,0 mm 70 mm × 32 mm (przy 74 mm × 110 mm (przy
Około 75,0 × 99,0 mm 89,0 × 85,0 mm (przy 77,5 × 88,5 mm (przy
schowanym obiektywie) schowanym obiektywie)
schowanym obiektywie) schowanym obiektywie)

Masa

Około 2000 g

Około 450 g

Około 370 g

Około 415 g

Około 470 g

Około 485 g

Około 500 g

Około 805 g

Około 135 g

Około 405 g

Tylko obiektyw

Zgodny

Zgodny

Zgodny

Zgodny

Zgodny

Zgodny

Zgodny

Zgodny

—

Zgodny

Osłona

Zgodny

Zgodny

Zgodny

Zgodny

Zgodny

Zgodny

Zgodny

Zgodny

—

Zgodny

• Przednia pokrywka
obiektywu LC-72B
• Tylna pokrywka
obiektywu LF-N1
• Osłona
przeciwsłoneczna
HB-88
• Futerał na obiektyw
CL-C1

• Zatrzaskiwana
przednia pokrywka
obiektywu LC-62B
o średnicy 62 mm
• Tylna pokrywka
obiektywu LF-N1
• Osłona
z mocowaniem
bagnetowym HB-89
• Futerał na obiektyw
CL-C1

• Zatrzaskiwana
przednia pokrywka
obiektywu LC-62B
o średnicy 62 mm
• Tylna pokrywka
obiektywu LF-N1
• Osłona
z mocowaniem
bagnetowym
HB-90
• Futerał na
obiektyw CL-C1

• Zatrzaskiwana
przednia pokrywka
obiektywu LC-67B
o średnicy 67 mm
• Tylna pokrywka
obiektywu LF-N1
• Osłona
z mocowaniem
bagnetowym HB-91
• Futerał na obiektyw
CL-C1

• Zatrzaskiwana
przednia pokrywka
obiektywu LC-82B
o średnicy 82 mm
• Tylna pokrywka
obiektywu LF-N1
• Osłona
z mocowaniem
bagnetowym HB-86
• Futerał na obiektyw
CL-C1

• Zatrzaskiwana
przednia pokrywka
obiektywu LC-72B
o średnicy 72 mm
• Tylna pokrywka
obiektywu LF-N1
• Osłona
z mocowaniem
bagnetowym HB-85
• Futerał na obiektyw
CL-C1

• Zatrzaskiwana
przednia pokrywka
obiektywu LC-82B
o średnicy 82 mm
• Tylna pokrywka
obiektywu LF-N1
• Osłona
z mocowaniem
bagnetowym HB-87
• Futerał na obiektyw
CL-C2

• Zatrzaskiwana
przednia pokrywka
obiektywu LC-46B
o średnicy 46 mm
• Tylna pokrywka
obiektywu LF-N1

• Zatrzaskiwana
przednia pokrywka
obiektywu LC-62B
o średnicy 62 mm
• Tylna pokrywka
obiektywu LF-N1

Filtr polaryzacyjny kołowy II

Akcesoria dostarczone w zestawie

• Zatrzaskiwana
przednia pokrywka
obiektywu LC-82B
o średnicy 82 mm
• Tylna pokrywka
obiektywu LF-N1
• Nakręcana osłona
przeciwsłoneczna
HN-38
• Sztywny futerał na
obiektyw CT-101

0,16×

f/4–22

* Zgodnie ze standardami stowarzyszenia Camera Imaging Products Association: ta wartość jest osiągana po podłączeniu obiektywu do aparatu formatu DX, przy funkcji VR aparatu pracującej w trybie „NORMALNYM” i ustawieniu najdłuższej ogniskowej.
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