M A I S D O Q U E M I R RO R L E S S
N I KO N M I R RO R L E S S

CAPTURE TOMORROW

Sistema de encaixe Z da Nikon,
concebido para oferecer novas
possibilidades no domínio da
imagem
O sistema de encaixe Z é muito mais do que um sistema mirrorless. É a resposta da Nikon às crescentes
exigências em termos de qualidade de imagem superior em fotografias e filmagens, assente em
mais de um século de experiência no fabrico de equipamento ótico.
O novo encaixe Z proporciona uma enorme flexibilidade em termos de design ótico de objetivas.
Em resultado, as novas objetivas NIKKOR Z obtêm um nível de definição e profundidade
sem precedentes para as suas imagens.
Este sistema aprofunda o empenho da Nikon para o futuro no universo mirrorless. Baseado numa
tecnologia ótica revolucionária, desbrava fronteiras criativas investindo numa via destinada a
proporcionar cada vez mais qualidade de imagem, inovação e fiabilidade.
Bem-vindo ao novo sistema de encaixe Z da Nikon.
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"Tendo usado a Z 7
no poeirento
Madagáscar, sei que
é capaz de lidar com
a situação"

Quando segurei pela primeira vez na Z 7, fiquei instantaneamente impressionado com a sensação de equilíbrio que transmite. O
motivo para tal é o generoso punho, pelo que a câmara não dá a sensação de ser uma mini DSLR. Começar a usá-la foi fácil,
pois todos os botões estão onde esperamos que estejam. O visor de uma D-SLR mostra o aspeto da cena, mas um visor eletrónico
mostra a imagem que obtemos quando são usadas as definições no momento: o que vemos é o que obtemos. Esta é uma forma
inteiramente diferente de fotografar. Tendo usado a Z 7 durante duas semanas no poeirento Madagáscar, sei que é capaz de lidar
com a situação. Usá-la é um prazer. Além disso, sendo a câmara e as objetivas NIKKOR Z tão compactas e leves, há sempre lugar
para elas na minha bolsa quando viajo.
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"A minha abordagem é
nova, enérgica e
estimulante através do
uso da luz natural. Por
isso, escolhi a Z 6."

Sou uma fotógrafa de gastronomia e estilo de vida residente na Austrália a documentar histórias do dia-a-dia há
15 anos. Com um desejo irreprimível de capturar momentos de simplicidade, a minha abordagem é nova, enérgica e
estimulante através do uso da luz natural. Por isso, escolhi a Z 6. Sendo leve, a Z 6 transporta-se confortavelmente e dá
a sensação de ser uma extensão de nós próprios, o que me facilita a tarefa de passar despercebida no ambiente. Possui
uma qualidade de imagem fantástica e é excelente com pouca luz, o que se adapta às minhas sessões em restaurantes.
A Deteção de rostos e olhos ativada melhora a captura de motivos em movimento em fotografia de estilo de vida ou
em cozinhas movimentadas, e a estabilização integrada no corpo faz com que seja prático usá-la na mão. O ecrã
inclinável é perfeito para fotografias tiradas de cima. É muito acessível e versátil, e tem sido um elemento fundamental
nas minhas capturas de imagens com energia própria que servem para contar uma história.
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"Para um fotógrafo
iniciante, a Z 50 é, sem
margem para dúvidas, a
câmara a considerar."

Tive a incrível oportunidade de levar a Z 50 numa viagem de carro na Itália. Quando a desembalei pela primeira
vez, fiquei impressionado com o seu reduzido tamanho e leveza. Não há melhor combinação para levar comigo
numa aventura. A Z 50 continua a ter a ergonomia que me agrada nas câmaras Nikon. Senti que me acompanhava
perfeitamente no que queria fazer em Itália. As duas objetivas do kit deram-me as distâncias focais de que
necessitava, desde as imagens de grande angular aos detalhes de uma imagem ampliada com zoom. Fiquei
impressionado não só com a qualidade das fotografias, mas também do vídeo a 4K. Para um fotógrafo iniciante
ou que pretenda evoluir para o sistema mirrorless, a Z 50 é, sem margem para dúvidas, a câmara a considerar.
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TECNOLOGIA DO

SISTEMA Z

ENCAIXE Z
O sistema de encaixe Z coloca o foco no futuro da imagem
A Nikon recorreu a um século de know-how ótico acumulado e às suas excecionais tecnologias de
processamento e produção para criar o novo sistema de encaixe Z, catapultando as imagens para
uma nova era. Seja em imagens estáticas ou em filmagens, o novo sistema captura o que está diante
da câmara com extraordinário realismo, proporcionando o mesmo tipo de alta resolução e gradação
tonal só acessível ao olho humano.

Inovação e continuidade: do encaixe F ao encaixe Z
Existe uma necessidade cada vez maior de um novo sistema que crie novas possibilidades ao nível da
imagem, e que continue a alargar essas possibilidades no futuro. Da mesma forma que o encaixe F
se foi adaptando às mais recentes tecnologias de imagem, a novo sistema de encaixe Z dará uma
resposta contínua à necessidade de criar imagens cada vez mais complexas nos anos vindouros.
O incrível potencial do novo encaixe catapultará a fotografia para novos níveis.

Montagem da objetiva de grandes dimensões, com um diâmetro interno de 55 mm
e uma distância focal ao rebordo de 16 mm.
Como obtivemos o impressionante salto quantitativo em termos de desempenho ótico do encaixe Z?
A solução ideal que concebemos foi combinar um diâmetro interno do encaixe de 55 mm com uma
distância focal ao rebordo de 16 mm. Esta combinação oferece uma enorme flexibilidade em termos
de design ótico, dando ao sistema de encaixe Z um imenso potencial para ultrapassar as exigências
e expetativas dos fotógrafos não só hoje, mas muito para além no futuro. Conseguimos também
desenvolver uma objetiva ultrarrápida, anteriormente impossível de produzir.

Comunicação de alta velocidade e grande volume que permite um processamento
preciso, fotograma a fotograma
Graças à sua capacidade de comunicação de alta velocidade e grande volume, o encaixe Z transfere
uma variedade de informações extremamente detalhadas entre a objetiva e o corpo da câmara em
tempo real. A possibilidade de aplicar os mais eficazes ajustes de AF e processamento de imagem
a cada fotograma resulta em imagens com uma muito maior sensação de realismo.
A comunicação de alta velocidade e grande volume também é eficaz em filmagens de vídeo. Embora
o vídeo recorra a muito mais fotogramas por segundo do que o disparo contínuo de imagens
estáticas, é possível aplicar compensação de imagem de alta precisão a cada fotograma.
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TECNOLOGIA DO

SISTEMA Z
Tecnologias dos corpos das câmaras

Tecnologias das objetivas NIKKOR Z

Sensores de imagem que maximizam o desempenho ótico da próxima geração
Os sensores de imagem das câmaras da série Z estão otimizados para maximizar tanto o
desempenho ótico da objetiva como a capacidade de processamento - o primeiro e segundo
passos do processo de criação de imagens. Foram concebidos para funcionar na perfeição
com todas as objetivas NIKKOR Z a lançar no futuro e evidenciar o seu desempenho,
funcionando em conjunto com o processador de imagem num sistema de imagem total.

Motor de alto desempenho otimizado para sensores de imagem com
elevado número de pixels
O motor de processamento de imagem EXPEED 6 usado nos modelos da série Z foi
desenvolvido para tornar o seu uso uma experiência semelhante à proporcionada pelas
D-SLR profissionais. É por ele processada uma série de informações, incluindo as da geração
da imagem exibida no visor eletrónico, bem como das imagens estáticas ou filmagens com
elevado número de pixels, de uma forma rápida e fiel que dá uma sensação de maior
naturalidade aos utilizadores.

Melhoria drástica da qualidade de imagem das filmagens
O sistema de encaixe Z permite uma melhor qualidade, tanto em imagens estáticas como
em filmagens, graças a uma série de fatores: objetivas com alta resolução em todo o
enquadramento, um mecanismo altamente preciso que maximiza o desempenho da
objetiva e um desempenho preciso de AF. Além disso, a troca rápida de um elevado
volume de informação entre o corpo e a objetiva permite a utilização no
processamento de imagem da informação detalhada da objetiva.

AF híbrida altamente precisa, eficaz tanto em fotografias como em filmagens
A série Z recorre a um sistema AF híbrido que utiliza uma combinação de AF com deteção de
fase em plano focal e AF de deteção de contraste. Uma das suas mais importantes
vantagens é a ampla cobertura proporcionada pelos pontos de focagem na área de
imagem. Nos modelos da série Z,
tal aumenta significativamente para
cerca de 90% quando se utiliza a
AF de ponto simples. A Deteção de
rostos e olhos ativada é uma
poderosa ferramenta para retratos.
Segue e bloqueia o foco num dos
olhos do motivo, especialmente útil
quando este permanece em
movimento.
* Com a utilização de AF de área automática em
imagens estáticas.

Visor eletrónico de elevada ampliação e alta resolução que proporciona
uma vista de aspeto natural
O aspeto de uma cena vista através do visor da câmara é fundamental para permitir que o
fotógrafo se concentre nos disparos. A Nikon tirou partido das suas complexas tecnologias
óticas e de diversas tecnologias de visualização para criar um visor eletrónico extremamente
confortável de usar.

Robustez para utilização em diferentes condições
A série Z pretende proporcionar uma fiabilidade idêntica à das D-SLR convencionais, ou até
superior, para dar aos utilizadores a confiança para tirarem partido do menor peso do sistema
e produzirem imagens de maior qualidade num leque mais amplo de situações. O nome Nikon
é sinónimo de fiabilidade, e essa é uma característica evidente no elegante exterior das
câmaras da série Z.
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Sistema de multi-focagem para maior desempenho na captura de imagens
Combinando várias unidades de AF que proporcionam potência mecânica a alta
velocidade com grande precisão, a posição dos grupos de focagem é controlada
de forma rigorosa, obtendo-se um controlo de AF extremamente rápido e preciso.
Além disso, com a redução eficaz das aberrações, obtém-se um excelente
desempenho de imagem em toda gama de disparo, mesmo a distâncias curtas.
• Objetivas visadas: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S, NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

Sem revestimento ARNEO
Luz incidente

Revestimento ARNEO para uma superior redução dos efeitos
fantasma e dos reflexos
O revestimento ARNEO é um sistema de revestimento antirreflexo que obtém uma
refletância ultra-reduzida da luz incidente que atinge a objetiva de uma direção
vertical. Utilizado com o revestimento de nanocristais, especialmente eficaz para a
luz incidente desde uma direção diagonal, permite a captura fiel de imagens claras
e nítidas com um mínimo de efeitos fantasma e reflexos , mesmo em presença de
uma fonte de luz no enquadramento.
• Objetivas visadas: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S, NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

Luz refletida
Revestimento multicamada
convencional
Lente

Revestimento ARNEO
Luz incidente
Luz refletida
Revestimento ARNEO

Lente asférica polida de grande diâmetro que obtém uma correção
eficaz das aberrações

Lente

Permitindo a produção de lentes com uma superfície uniformemente precisa, o vidro
com um índice de alta refração, anteriormente considerado difícil de usar em lentes
asféricas de vidro moldado, compensa eficazmente diversas aberrações óticas e
permite uma melhor capacidade de correção.
• Objetiva visada: NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct
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A primeira câmara mirrorless de
formato FX da Nikon, com
45,7 megapixels efetivos, tira o
máximo partido do desempenho
ótico sem precedentes das
objetivas NIKKOR Z.

• O sensor com retroiluminação CMOS de formato

FX da Nikon possui 45,7 megapixels efetivos e
pixels de AF com deteção de fase em plano focal.

• O motor de processamento de imagem EXPEED
6 é compatível com uma gama standard de
64-256 000 ISO (expansível ao equivalente a
32-102 400 ISO).

• O sistema de AF híbrida com 493 pontos de

focagem*1 permite uma ampla cobertura de cerca
de 90% da área de imagem na horizontal e na
vertical.

• A função Deteção de rostos e olhos ativada
deteta automaticamente e foca os olhos
humanos no modo AF de área automática
(AF-S, AF-C) (com a versão 2.0 do firmware).

• Sistema Picture Control, com um parâmetro de

nitidez na gama média e 20 opções adicionais
de Creative Picture Control (Picture Control
criativo).

• O vídeo 4K UHD de imagem completa (3840 x
2160)/30p produz filmagens claras e nítidas,
tirando o máximo partido do superior
desempenho ótico das objetivas NIKKOR Z.

• Visor eletrónico VGA quádruplo de cerca de

3 690 000 pontos, com a superior tecnologia
ótica e de processamento de imagem da Nikon,
que oferece uma vista clara e confortável.

• O N-Log utiliza a ampla gama de profundidade
de cores na saída HDMI de 10 bits, gravando
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Objetiva: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S © Kenta Aminaka

informação de gradação mais complexa para
obter uma mais eficaz gradação de cores.

• Mecanismo de deslocamento do sensor de

imagem e redução da vibração (VR) na câmara
que proporciona um efeito equivalente a uma
velocidade de obturador até cerca de 5,0 stops*2
mais rápida.

• O disparo contínuo de alta velocidade até cerca
de 9 fps *3 facilita a captura de motivos em
movimento.

• Fotografia com intervalos de disparo que permite
a criação de filmagens temporizadas a 8K*4.

*1 No formato FX com AF de
ponto simples.
*2 Com base nas normas CIPA.
Este valor é obtido com uma
objetiva NIKKOR Z 24-70mm
f/4 S com o zoom ajustado na
posição máxima de
teleobjetiva.
*3 Com RAW de 12 bits, JPEG ou
TIFF em disparo contínuo de
alta velocidade (ampliado).
A AE é fixada no primeiro
fotograma.
*4 É necessário utilizar software
de terceiros.
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Para todos os seus ímpetos
criativos: uma câmara mirrorless
multifuncional, de formato FX,
com uma excelente sensibilidade
e funcionalidades de vídeo

• O sensor com retroiluminação CMOS de formato
FX da Nikon possui 24,5 megapixels efetivos e
pixels de AF com deteção de fase em plano
focal.

• O motor de processamento de imagem

EXPEED 6 é compatível com uma gama standard
de 100-512 000 ISO (expansível ao equivalente a
50-204 800 ISO).

• O sistema de AF híbrida com 273 pontos de

focagem*1 proporciona uma ampla cobertura de
cerca de 90% da área de imagem na horizontal e
na vertical.

• A função Deteção de rostos e olhos ativada
deteta automaticamente e foca os olhos
humanos no modo AF de área automática
(AF-S, AF-C) (com a versão 2.0 do firmware).

• O vídeo 4K UHD de imagem completa (3840 x
2160)/30p com leitura total de pixels produz
filmagens claras e nítidas, aproveitando ao
máximo o superior desempenho ótico das
objetivas NIKKOR Z.

• O N-Log utiliza a ampla gama de profundidade
de cores na saída HDMI de 10 bits, gravando
informação de gradação mais complexa para
uma mais eficaz gradação de cores.

• Sistema Picture Control, com um parâmetro de

nitidez na gama média e 20 opções adicionais
de Creative Picture Control (Picture Control
criativo).
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Objetiva: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S © Dominique Cherry

• O disparo contínuo de alta velocidade até cerca
de 12 fps*2 permite a captura de momentos
fugazes.

• Visor eletrónico VGA quádruplo de cerca de

3 690 000 pontos com a superior tecnologia
ótica e de processamento de imagem da Nikon
para proporcionar uma vista clara e confortável.

• Mecanismo de deslocamento do sensor de

imagem e redução da vibração na câmara que
proporciona um efeito equivalente a uma
velocidade de obturador até cerca de 5,0 stops*3
mais rápida.

*1 No formato FX com AF
de ponto simples.
*2 Com RAW de 12 bits, JPEG ou
TIFF em disparo contínuo de
alta velocidade (ampliado).
A AE é fixada no primeiro
fotograma.
*3 Com base nas normas CIPA.
Este valor é obtido com uma
objetiva NIKKOR Z 24-70mm
f/4 S com o zoom ajustado na
posição máxima de
teleobjetiva.
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M AI S L I B ERDADE PAR A
CRI AR
Seja para profissionais ou para iniciantes, o Kit essencial para
filmagens Z 6 da Nikon possui as ferramentas básicas
necessárias para elevar os conteúdos de vídeo ao nível
seguinte. Com uma base tão potente e flexível, o próximo
destino é o que escolher.

Ki t es s e n c i a l p a ra f i l m ag e n s Z 6

• A Nikon Z 6 produz vídeos de qualidade

excecionalmente elevada, seja qual for o número de
fotogramas por segundo. Os seus filmes 4K com
sobreamostragem a partir de 6K com leitura total de
pixels são requintados. A redução da vibração (VR) ótica
de cinco eixos integrada na câmara funciona em
conjunto com o VR eletrónico para obter um disparo
estável. Além disso, a câmara é compatível com o
protocolo aberto Atomos, permitindo a integração
perfeita do Atomos Ninja V incluído.*1

• Com o adaptador de encaixe FTZ acoplado à câmara

Z 6, é possível utilizar as objetivas NIKKOR de encaixe F.
Não há perda de qualidade de imagem. Além disso, as
objetivas sem VR proporcionarão níveis inteiramente
novos de nitidez com a VR da câmara.

• O amplo encaixe Z da câmara Z 6 e a curta distância

entre o encaixe e o sensor implicam que é possível usar
uma vasta gama de objetivas para cinema. Desde a sua
objetiva de distância focal fixa favorita até ao zoom
recomendado na sua classe. Necessita apenas do
adaptador de encaixe adequado.*2

•

Desfrute da flexibilidade de monitorização e gravação
nos formatos ProRes e DNxHR, prontos para a edição.
Grave em 4K de 10 bits com o N-log. Ou grave
simultaneamente ficheiros de vídeo 4K/UHD de 8 bits
sem compressão no cartão de memória e no Atomos.
Inclui-se um adaptador de alimentação e um suporte
para o disco rígido.

• Este suporte para a câmara e a pega de montagem
superior possuem orifícios de montagem de dois
tamanhos, bem como orifícios para localização de
blocos de extensão compatíveis com o equipamento
ARRI. A pega garante imagens em movimento mais
estáveis, pelo que poderá varrer e monitorizar com
facilidade.
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• Alterne rapidamente entre situações de disparo.

O suporte SmallRig para a câmara possui um
sistema integrado de abertura rápida compatível com
equipamento Manfrotto, pelo que pode transferi-lo de
e para tripés ou monopés numa questão de segundos.

• Monte o Atomos Ninja V no suporte para a câmara com
a pinça Magic Arm. Ajuste as braçadeiras de rosca de
cabeça esférica dupla para obter um controlo firme
como uma rocha em qualquer ângulo. Uma porca
central bloqueia e desbloqueia todo o braço.

• Nunca deixe de criar. As duas baterias recarregáveis de
5200 mAh e o carregador rápido vão manter o seu
Atomos em pleno funcionamento até nas sessões de
filmagem mais longas. Uma bateria EN-EL15b
recarregável adicional garante que a Z 6 está sempre
pronta para filmar a próxima cena.

*1 NINJA, ATOMOS são marcas
registadas da ATOMOS.
*2 Existem adaptadores de outros
fornecedores.
* Este kit não inclui objetiva nem
disco rígido.
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A primeira câmara mirrorless de
formato DX da Nikon, com um
excecional desempenho de
reprodução e uma ampla
gama de expressões,
concentradas num corpo tão
compacto e leve como durável

• O sensor CMOS de formato DX da Nikon possui
20,9 megapixels efetivos e pixels de AF com
deteção de fase em plano focal.

• O motor de processamento de imagem EXPEED

6 é compatível com uma gama standard de
100-512 000 ISO (até 256 000 ISO em filmagens)

• O sistema de AF híbrida com 209 pontos de

focagem* proporciona uma ampla cobertura de
cerca de 90% da área de imagem na horizontal
e na vertical.

• A função Deteção de rostos e olhos ativada

deteta automaticamente e foca os olhos
humanos, permitindo a obtenção de retratos em
momentos espontâneos.

• É fácil fazer autorretratos em imagens estáticas e
filmagens de alta qualidade rodando o monitor
inclinável 180° para baixo para o orientar para o
fotógrafo.

• Sistema Picture Control, com um parâmetro de

nitidez de gama média e 20 opções adicionais
de Creative Picture Control (Picture Control
criativo).

• O vídeo 4K UHD de imagem completa

(3840 x 2160)/30p, sem limitações do fator de
recorte, produz filmagens nítidas, aproveitando
ao máximo o desempenho ótico superior das
objetivas NIKKOR Z.
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• Visor eletrónico VGA quádruplo de cerca de

2 360 000 pontos, com a superior tecnologia
ótica e de processamento de imagem da Nikon,
que proporciona uma vista clara e confortável.

• O disparo contínuo de alta velocidade até cerca
de 11 fps com AF/AE* facilita a captura de
motivos em movimento.

• O flash de elevação manual incorporado com
um número guia de cerca de 7 (m) adiciona
mais luz quando é precisa.

* No formato DX com AF
de ponto simples.
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O bjetiva s N I KKO R Z
Concebidas exclusivamente para o sistema de encaixe Z da Nikon,
com uma montagem da objetiva de tamanho maior
As objetivas NIKKOR Z adotam o sistema de encaixe Z da Nikon, baseado em especificações inteiramente novas, tais como um
grande diâmetro interno de 55 mm e uma reduzida distância focal ao rebordo de 16 mm. Estas especificações oferecem uma
flexibilidade muito maior no design da objetiva para atingir uma nova dimensão em termos de características óticas.
Ampliando grandemente o âmbito da expressão fotográfica, as objetivas NIKKOR Z oferecem um potencial e possibilidades incríveis
com a integração das tecnologias óticas tradicionais, sucessivamente herdadas do conceito NIKKOR, no dinamismo das tecnologias
da Nikon em contínua evolução.

O topo de gama da linha S: o culminar da
missão da NIKKOR em busca de um
desempenho ótico revolucionário
Este objetiva é capaz de retratar motivos
de formas nunca antes vistas, podendo até
reproduzi-los com uma profundidade de
campo extremamente reduzida.

Linha S (S-Line)

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
Objetivas versáteis que atingem uma nova
dimensão de desempenho ótico
Estas objetivas trazem consigo um nível
mais elevado de poder ótico, obtendo uma
reprodução superior com alta resolução,
mesmo na periferia da imagem, e
aproveitando todo o potencial na abertura
máxima, seja qual for o motivo.

NIKKOR Z
85mm f/1.8 S

Outras objetivas

NIKKOR Z
14-30mm f/4 S

NIKKOR Z
24-70mm f/4 S

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

NIKKOR Z
24-70mm f/2.8 S

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

Objetivas bem equilibradas com elevado
desempenho
Estas objetivas atingem o equilíbrio perfeito
entre as funcionalidades avançadas, o
tamanho compacto e a eficiência em
termos de custo, preservando o conceito
básico da série da linha S.

Desempenho ótico da próxima geração: as objetivas NIKKOR Z da linha S
Para a série de objetivas NIKKOR Z da linha S, estabeleceu-se um nível muito mais elevado de
padrões de princípios de design e um controlo de qualidade ainda mais rigoroso do que os
padrões herdados da Nikon. A designação "linha S" está reservada às objetivas que superaram
estes padrões mais rigorosos para avaliar diversos fatores, tais como as curvas de MTF, as
características do efeito bokeh e o desempenho em filmagens.
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NIKKOR Z 58mm
f/0.95 S Noct
Objetiva topo de gama de focagem manual,
com abertura máxima de f/0.95, que liberta
todo o potencial do encaixe Z

• A nova Noct com uma abertura máxima de f/0.95 atinge um
•
•
•
•
OBJETIVAS NIKKOR Z DE FORMATO FX

Câmara: Z 7 © Christian Ammann
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•
•
•
•

novo nível de desempenho de reprodução graças a um novo
sistema de encaixe.
O excecional poder de resolução desde a abertura máxima é
obtido com a compensação intensiva das diversas aberrações
geralmente visíveis em objetivas rápidas.
Recorrendo a um design ótico que visa aproveitar as
possibilidades dos efeitos bokeh, obtém uma perfeita continuidade
do bokeh que se transforma subtilmente a partir do plano
nitidamente focado.
É utilizada uma lente asférica polida de grande diâmetro,
altamente precisa, fabricada em vidro com um índice de alta
refração, para compensar várias aberrações da objetiva.
Foi adotado o revestimento ARNEO, que proporciona um
desempenho contra os reflexos virtualmente equivalente ao do
revestimento de nanocristais para a luz incidente de uma direção
vertical.
Disparos confortáveis com o anel de focagem de alta precisão,
que assegura uma focagem manual precisa com o binário
adequado e um grande ângulo de rotação, e o anel de controlo
ao qual é possível atribuir funções como o ajuste da abertura e a
compensação de exposição.
Existe um painel de informação na objetiva que permite confirmar
a abertura, a distância de focagem e a profundidade de campo
sem olhar pelo visor, uma estreia nas objetivas NIKKOR.
O número de funções atribuíveis ao botão Fn da objetiva foi
aumentado para corresponder às dos botões Fn1/Fn2 no corpo
da câmara.
A lente frontal possui um revestimento de flúor para melhorar o
efeito repelente da sujidade.
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Câmara: Z 7 © Ong Ying Sin

Câmara: Z 7 © Ross Harvey

NIKKOR Z 24mm f/1.8 S

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

Objetiva de distância focal fixa rápida de grande angular, que permite uma reprodução de detalhes
com resolução superior em todo o enquadramento e a qualquer distância de disparo

Objetiva rápida de grande angular prática numa variedade de situações, com uma capacidade de
reprodução muito superior à de outras objetivas de 35 mm e f/1.8

um desempenho de imagem superior em toda a gama de
disparo, incluindo a distâncias curtas, com uma redução
eficaz das aberrações.

• O revestimento de nanocristais reduz os efeitos fantasma e os
reflexos causados pela luz incidente, resultando em imagens
claras mesmo quando existe uma fonte de luz no
enquadramento.

• Recorrendo a uma rápida abertura máxima de f/1.8, podem

ser utilizadas velocidades do obturador mais elevadas,
mesmo em cenas no interior e na escuridão, para reduzir ao
mínimo o efeito tremido causado pelo movimento do motivo.

• Compensando eficazmente a aberração de coma sagital

desde a abertura máxima, as pequenas fontes de luz, mesmo
que na periferia, são fielmente reproduzidas como pontos de
luz.

• O anel de controlo fácil de usar, ao qual podem ser
•
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atribuídas várias funções como a focagem (M/A), a abertura
ou a compensação da exposição, torna a obtenção de
imagens estáticas e filmagens mais confortável.
Obteve-se um genuíno desempenho de gravação
cinematográfica com uma forte ponderação até de detalhes
como a redução ao mínimo do ruído de funcionamento, a
estabilidade do controlo de abertura e a compensação eficaz
do deslocamento da focagem.

• O superior desempenho ótico é obtido através de um maior
OBJETIVAS NIKKOR Z DE FORMATO FX

OBJETIVAS NIKKOR Z DE FORMATO FX

• Com a adoção de um sistema de multi-focagem, obtém-se

poder de resolução, uma soberba reprodução de pontos de
luz, características de bokeh suaves e naturais e a redução da
aberração cromática longitudinal.

• Foi utilizado o revestimento de nanocristais, que reduz

eficazmente o efeito fantasma e os reflexos, proporcionando
uma reprodução clara e nítida, mesmo em contraluz.

• O controlo da AF, extremamente preciso e rápido, é obtido

com a adoção de um sistema de multi-focagem que também
contribui para melhorar o desempenho ótico.

• Foi integrado um motor de passo (STM) que permite um

controlo silencioso e preciso da AF como atuador da AF para
melhorar ainda mais a precisão da focagem.

• O excecional desempenho de gravação cinematográfica foi

obtido com uma forte ponderação até de detalhes como a
compensação do deslocamento da focagem e a redução ao
mínimo do som de funcionamento.

• O anel de controlo, ao qual podem ser atribuídas várias
funções como a focagem (M/A), a abertura e a
compensação de exposição, permite disparos com uma
superior sensação de controlo.
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Câmara: Z 7 © Kenta Aminaka

Câmara: Z 7 © Chloé Lapeyssonnie

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

NIKKOR Z 85mm f/1.8 S

Objetiva rápida de distância focal fixa, com uma excecional capacidade de reprodução,
que redefine a perceção do que se pode conseguir com uma objetiva de 50 mm e f/1.8

Objetiva de distância focal fixa rápida, do tipo teleobjetiva média, ideal para retratos que dão ênfase aos
motivos com bokeh natural e alta resolução no plano focal

através de um maior poder de resolução, características
de bokeh suaves e de grande beleza, a redução
significativa da aberração cromática longitudinal e uma
soberba reprodução de pontos de luz.

• Foi também utilizado o revestimento de nanocristais,

que reduz eficazmente o efeito fantasma e os reflexos,
assegurando uma reprodução clara e nítida, mesmo em
contraluz.

• Foi adotado como atuador da AF um poderoso motor
•

de passo (STM) que permite disparos com AF silenciosos
e assegura um elevado desempenho ótico, geralmente
difícil de obter.
O excelente desempenho de gravação cinematográfica
foi obtido com uma forte ponderação até de detalhes
como a compensação do deslocamento da focagem e
a redução ao mínimo do som de funcionamento.

• O anel de controlo, ao qual podem ser atribuídas várias
funções como a focagem (M/A), a abertura ou a
compensação de exposição, permite disparos com uma
superior sensação de controlo.

• A coloração na área desfocada foi meticulosamente
OBJETIVAS NIKKOR Z DE FORMATO FX

OBJETIVAS NIKKOR Z DE FORMATO FX

• O excecional desempenho de reprodução é obtido

eliminada e as extremidades do bokeh são suavizadas.
Além disso, obtendo uma alteração progressiva do grau
de bokeh desde o plano focal, é possível dar mais ênfase
aos motivos com um fundo naturalmente desfocado.

• Obtém-se um requintado bokeh circular com uma cor

clara e profunda e vinhetagem ótica mínima na periferia,
mesmo na abertura máxima.

• O sistema de multi-focagem proporciona um plano focal
extremamente nítido em toda a gama de disparo,
incluindo a curtas distâncias, contribuindo também para
a elevada precisão e rapidez da AF.

• Foi utilizado o revestimento de nanocristais, que reduz

eficazmente o efeito fantasma e os reflexos,
proporcionando uma reprodução clara e nítida, mesmo
em contraluz.

• O anel de controlo fácil de usar, ao qual podem ser
atribuídas várias funções como a focagem (M/A), a
abertura ou a compensação de exposição, torna a
obtenção de imagens estáticas e filmagens mais
confortável.

• O genuíno desempenho de gravação cinematográfica

foi obtido com uma forte ponderação até de detalhes
como a redução ao mínimo do ruído de funcionamento
e a estabilidade do controlo de abertura.
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Câmara: Z 7 © Jimmy McIntyre

Câmara: Z 7 © Tamara Lackey

NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

Objetiva com zoom de ultragrande angular compatível com filtros que oferece portabilidade,
elevada qualidade de imagem e amplas possibilidades fotográficas

Objetiva com zoom standard portátil de elevado desempenho, com uma
excelente capacidade de reprodução que transforma cada cena numa obra de arte

•

foi conseguido graças ao mecanismo retrátil, que lhe
confere uma agilidade notável para disparos mais
rápidos.

A gama de distâncias focais abrange desde a
ultragrande angular de 14 mm até à grande angular de
30 mm, permitindo a captura de imagens com
perspetivas dinâmicas.

• A objetiva com zoom de ultragrande angular compatível
•

com filtros, uma estreia mundial*, abrange distâncias
focais desde os 14 mm e dá mais liberdade criativa aos
fotógrafos com a possibilidade de utilização de filtros de
polarização ou ND.
O impressionante desempenho de gravação
cinematográfica foi obtido com uma forte ponderação
até de detalhes como a compensação do
deslocamento da focagem e a redução ao mínimo do
som de funcionamento.

• O anel de controlo, ao qual podem ser atribuídas várias
* Entre as objetivas intermutáveis de imagem completa (formato FX
da Nikon) para câmaras digitais com lentes intermutáveis com uma
gama de distâncias focais de 14 mm ou menos, disponíveis em
8 de janeiro de 2019. Declaração baseada nos estudos da Nikon.
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•

funções como a focagem (M/A), a abertura ou a
compensação de exposição, permite disparos com uma
superior sensação de controlo.
Foi aplicado à superfície frontal da lente o revestimento
de flúor original da Nikon, que repele eficazmente a
sujidade.

• O excecional desempenho ótico é obtido graças a uma
OBJETIVAS NIKKOR Z DE FORMATO FX

OBJETIVAS NIKKOR Z DE FORMATO FX

• O corpo leve e fácil de transportar, com cerca de 485 g,

lente de vidro ED asférica, um lente de vidro ED e três
lentes asféricas.

• Obtém-se uma elevada resolução, mesmo nas áreas

periféricas do enquadramento, em toda a gama de
zoom e desde a abertura máxima, tanto em imagens
estáticas como em filmagens.

• O impressionante desempenho de gravação

cinematográfica foi obtido com uma forte ponderação
até de detalhes como a compensação do
deslocamento da focagem e a redução ao mínimo do
som de funcionamento.

• Foi utilizado o revestimento de nanocristais, que reduz

eficazmente o efeito fantasma e os reflexos,
proporcionando uma reprodução clara e nítida, mesmo
em contraluz.

• O anel de controlo, ao qual podem ser atribuídas várias
funções como a focagem (M/A), a abertura ou a
compensação de exposição, permite disparos com uma
superior sensação de controlo.

• Foi aplicado à superfície frontal da lente o revestimento
de flúor original da Nikon, que repele eficazmente a
sujidade.
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Câmara: Z 7 © Ami Vitale

Câmara: Z 50 © Shawn Corrigan

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

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

Esta objetiva rápida com zoom standard é uma objetiva versátil ideal que
proporciona uma excelente qualidade de reprodução em qualquer tipo de cena

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

aproveitando ao máximo a elevada flexibilidade do design da
objetiva, obtém-se um desempenho ótico superior num corpo
leve e compacto.

• O sistema de multi-focagem proporciona um plano focal

extremamente nítido em toda a gama de disparo, incluindo a
curtas distâncias, contribuindo também para a elevada
precisão e rapidez da AF.

• O amplo efeito bokeh que a abertura máxima de f/2.8

permite, bem como as características de bokeh de grande
beleza com uma coloração mínima, dão uma ênfase
impressionante aos motivos principais.

• O genuíno desempenho de gravação cinematográfica foi

obtido com uma forte ponderação até de detalhes como a
compensação do deslocamento da focagem e a redução ao
mínimo do som de funcionamento.

• Este objetiva incorpora o recém-desenvolvido sistema de

• Com uma gama de zoom* extremamente prática, desde a
1

grande angular de 16 mm até à teleobjetiva média de 50
mm, esta objetiva é ideal para uma ampla variedade de
cenas e motivos.

OBJETIVAS NIKKOR Z DE FORMATO DX

OBJETIVAS NIKKOR Z DE FORMATO FX

• Com o recurso às mais recentes tecnologias óticas e

• A adoção de um mecanismo de objetiva retrátil que reduz o
comprimento quando guardada torna-a excecionalmente
portátil.

• Com uma distância de focagem mínima extremamente curta
de 0,2 m (na posição de zoom de 24 mm), até os motivos
próximos ficam perfeitamente focados, obtendo-se imagens
de grande beleza.

• •Com um soberbo efeito de VR equivalente a um velocidade
do obturador 4,5 stops mais rápida*2, mesmo em cenas
como paisagens noturnas e situações no interior com pouca
luz, o efeito tremido causado pela vibração da câmara é
eficazmente compensado.

• O genuíno desempenho de gravação cinematográfica foi

revestimento antirreflexo ARNEO, particularmente eficaz para a
luz incidente numa direção vertical.

obtido com uma forte ponderação até de detalhes como a
compensação do deslocamento da focagem e a redução ao
mínimo do som de funcionamento.

• O anel de focagem específico é independente do anel de

• O anel de controlo fácil de usar, ao qual podem ser

controlo, permitindo uma focagem manual confortável.

• Foi aplicado o revestimento de flúor original da Nikon às lentes
frontal e traseira, o que assegura um desempenho repelente
da sujidade excecional.
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*1 O ângulo de visão é equivalente ao de uma objetiva 24-75 no
formato FX/35 mm.
*2 Este valor é obtido quando instalada numa uma câmara mirrorless
equipada com um sensor de imagem de tamanho APS-C e quando
o zoom está ajustado na posição de teleobjetiva máxima.

atribuídas várias funções como a focagem (M/A), a
sensibilidade ISO, a abertura ou a compensação de
exposição, torna a obtenção de imagens estáticas e
filmagens mais confortável.
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E X PA N S Ã O D A G A M A D E O B J E T I VA S N I K KO R Z AT É 2 0 2 1

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

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

20 mm
f/1,8

24 mm
f/1,8

Objetivas de
distância focal
fixa compactas

Objetivas de distância focal fixa

Distância focal

*Distância focal efetiva no formato DX.

28 mm

50 mm
f/1,8

85 mm
f/1,8

40 mm

Objetivas
micro

Câmara: Z 50 © Shawn Corrigan

35 mm
f/1,8

Micro
60 mm

Micro
105 mm

24-70 mm f/2,8

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

14-24 mm f/2,8

Teleobjetiva com zoom de formato DX que permite a captura de vários tipos diferentes de cenas com
grande beleza com uma só objetiva, através de um amplo alcance de zoom e um efeito VR superior

70-200 mm f/2,8

14-30 mm f/4

24-70 mm f/4

•

50 mm até à teleobjetiva de 250 mm*1, a fotografia com o
efeito de teleobjetiva permite abordar uma ainda maior
variedade de cenas.
A superior resolução, obtida com o encaixe Z de grande
diâmetro, está disponível com fiabilidade desde a abertura
máxima, independentemente da gama de distâncias focais ou
da distância de disparo.

• Com um superior efeito de VR equivalente a uma velocidade de

Objetivas com zoom

OBJETIVAS NIKKOR Z DE FORMATO DX

• Com um alcance de zoom desde a teleobjetiva média de

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

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

obturador 5,0 stops* mais rápida, um máximo histórico nas
objetivas intermutáveis NIKKOR*3, o efeito tremido da imagem é
eficazmente compensado, mesmo em disparos com pouca luz.
2

• A curta distância de focagem de 0,5 m (na posição de zoom
de 50 mm) permite a captura de primeiros planos
impressionantes, tais como em naturezas mortas.

• O genuíno desempenho de gravação cinematográfica foi

18-140 mm
24-200 mm

obtido com uma forte ponderação até de detalhes como a
compensação do deslocamento da focagem e a redução ao
mínimo do som de funcionamento.

200-600 mm

• A adoção de um mecanismo de objetiva retrátil que reduz o
*1 O ângulo de visão é equivalente ao de uma objetiva de 75-375 mm no formato
FX/35 mm.
*2 Este valor é obtido quando instalada numa uma câmara mirrorless equipada com
um sensor de imagem de tamanho APS-C e com o zoom ajustado na posição de
teleobjetiva máxima.
*3 Em outubro de 2019
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•

comprimento quando guardada assegura uma agilidade
notável.

O anel de controlo fácil de usar, ao qual podem ser atribuídas
várias funções como a focagem (M/A), a sensibilidade ISO, a
abertura ou a compensação de exposição, torna a obtenção
de imagens estáticas e filmagens mais confortável.

As objetivas no mercado estão indicadas a azul.
As objetivas a anunciar estão indicadas a amarelo.

O equipamento desta lista está sujeito a alterações sem qualquer
aviso prévio nem obrigações por parte do fabricante.
Situação a 10 outubro de 2019.

•

Para obter as informações mais recentes, consulte o site de Nikon www.europe-nikon.com
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INTEGRAÇÃO TOTAL DO SISTEMA
MAPA DO SISTEMA
Z 7/Z 6

SPEEDLIGHTS
Unidade de alimentação
de alto desempenho SD-9

Ocular de borracha DK-29*

Speedlight SB-5000

Speedlight SB-5000

Speedlight SB-700

ACESSÓRIOS PARA
O VISOR

MICROFONES

OBJETIVAS NIKKOR

Microfone estéreo
ME-1
Objetivas NIKKOR Z

BOLSA
Bolsa semirrígida
CF-DC9

Speedlight SB-700
Speedlight SB-500

Speedlight SB-500

Microfone sem fios
ME-W1

Speedlight SB-300
Speedlight SB-300

ADAPTADOR DE
ENCAIXE

Cabo remoto TTL SC-28, 29

Speedlight SB-5000
Speedlight SB-700

Controlador de Speedlight
sem fios SU-800

AUSCULTADOR

CONTROLO REMOTO,
ACESSÓRIOS PARA GPS

Controlador remoto
sem fios WR-R10

Bajonettadapter FTZ

Speedlight SB-500

Auscultador**

Objetivas NIKKOR F

Controlador remoto
sem fios WR-T10

Speedlight SB-R200
Kit de controlador de Speedlight
de primeiro plano R1C1
Cabo de sincronização
enrolado SC-15

Unidades de flash de estúdio**

Controlador remoto
sem fios WR-1

APLICAÇÃO
PARA
DISPOSITIVOS
INTELIGENTES

Controlador remoto
sem fios WR-R10

Speedlight
SB-5000

SnapBridge†

Unidade GPS
GP-1A

Dispositivo
inteligente**
(SO iOS/Android)

Cabo de disparo
remoto MC-DC2

ADAPTADORES CA, BATERIAS E CARREGADORES
Unidade de alimentação
MB-N10

Controlador remoto
sem fios WR-1

Adaptador do terminal
de sincronização AS-15

ACESSÓRIOS INFORMÁTICOS

Bateria de iões de lítio recarregável EN-EL15b*
Adaptador CA EH-7P*

Bateria de iões de lítio recarregável
EN-EL15b*/EN-EL15a/EN-EL15

Computador**
(apenas com Cabo USB UC-E25
ligação à porta
USB-C)

Conetor de
alimentação EP-5B

Carregador de
baterias MH-25a*/
MH-25

Adaptador
EH-5c/EH-5b

Clip para
cabos USB
ou HDMI*

Cartão de memória XQD**

Clip para
cabos USB
ou HDMI*

Leitor de cartões de memória
XQD**

Impressora**
ViewNX-i††

Cabo USB UC-E24*

Capture NX-D ††

LAN-Kabel**

Adaptador de encaixe FTZ

ACESSÓRIOS PARA TV E VÍDEO

Cabo HDMI**
(conetor tipo C  conetor tipo A)

A expressão individual da ampla gama de objetivas NIKKOR F continua
a brilhar com as câmaras mirrorless da Nikon

Computador
pessoal**

Lithium-Ionen-Akku EN-EL15b*/
EN-EL15a/EN-EL15
Clip para cabos USB ou
HDMI*

Netzadapter
EH-5c/EH-5b

Akkufacheinsatz EP-5B

Wireless-LAN-Adapter
WT-7/A/B/C

Camera Control Pro 2

Servidor de FTP**

Gravador de vídeo
com entrada
HDMI**

Monitor de
TV**

* Acessórios incluídos. **Produtos de outros fabricantes. † Pode ser transferido da loja de aplicações de cada dispositivo inteligente (gratuito). †† Pode ser transferido a partir do site da Nikon (gratuito).

Com o adaptador de encaixe FTZ, os utilizadores de câmaras D-SLR da Nikon podem continuar a utilizar
as suas objetivas NIKKOR F sem problemas com o novo sistema mirrorless com encaixe Z. O disparo com
AE é possível com um total de cerca de 360 tipos de objetivas NIKKOR F a partir do tipo AI, ao passo que
o disparo com AF/AE está disponível em mais de 90 tipos de objetivas AF-P/AF-S/AF-I.
de imagem e o desempenho de AF/AE equivalente à utilização das objetivas NIKKOR F
• Acomqualidade
as D-SLR da Nikon estão garantidos.
VR na câmara da Z 7 e da Z 6 está disponível quando se instala uma objetiva NIKKOR F
• Ocomsistema
CPU sem VR integrada.
partes móveis e outras secções estão eficazmente seladas para aumentar a resistência ao pó e a
• As
salpicos tornando-a equivalente à da Z 7 e da Z 6.
exterior concebido para combinar com as objetivas NIKKOR de tipo G desprovidas de anel de
• Estilo
abertura.
à liga de magnésio no canhão e no encaixe do tripé, consegue-se um corpo leve sem
• Graças
sacrificar a durabilidade.

MAPA DO SISTEMA
Z 50

SPEEDLIGHTS

Unidade de alimentação
de alto desempenho SD-9

Modo de focagem
AF

CPU
CPU

Focagem manual

Focagem
automática

Objetiva
AF-S tipo G, E e D;
AF-P tipo G e E;
AF-I tipo D

3

AF tipo G e D

—

3

Outras objetivas AF

—

—

Speedlight SB-5000
Speedlight SB-700
Speedlight SB-500

3

3
3

AUTO, P, S

3

A, M

3

Speedlight SB-300
Speedlight SB-300

Adaptador
de montura FTZ

Cabo remoto TTL SC-28, 29

Unidades de flash de estúdio**

3

3

3

3

3

3

—

—

3

—

3*

3

Objetivas AI-P
AI-, AI modificado
Objetivas NIKKOR ou Nikon
Série E

—

—

3

3

3

3

—

—

3

3

—

3

3

Cabo de sincronização
enrolado SC-15

Adaptador do terminal
de sincronização AS-15

3

PC Micro 85mm f/2.8D

3

ADAPTADOR DE ENCAIXE
Controlador remoto
sem fios ML-L7

Adaptador de encaixe FTZ

3

3

[Nota]
O telémetro eletrónico pode não funcionar conforme
esperado e poderá ser necessário ajustar a precisão
da focagem automática para obter os resultados
desejados com algumas objetivas. Além disso,
consoante as condições fotográficas, a focagem
automática pode não produzir os resultados desejados
com as objetivas indicadas abaixo. Repita o processo
de focagem automática até que o motivo esteja
focado ou foque manualmente.
• 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

Monitor de
TV**
Cabo HDMI** (conetor
tipo D  conetor tipo A)

APLICAÇÃO
PARA
DISPOSITIVOS
INTELIGENTES

SnapBridge

†

Cartão de memória SD**
Cabo USB UC-E21*

Carregador de
baterias MH-32*

Gravador de vídeo
com entrada
HDMI**

ACESSÓRIOS
INFORMÁTICOS

Dispositivo
inteligente**
(SO iOS/Android)

ADAPTADORES CA, BATERIAS E CARREGADORES
Adaptador CA de carregamento
EH-73P

ACESSÓRIO PARA
CONTROLO REMOTO

ACESSÓRIOS PARA TV E VÍDEO

Kit de controlador de Speedlight
de primeiro plano R1C1

Modo de
medição

—

—

Microfone sem fios
ME-W1

Speedlight SB-500
Objetivas NIKKOR F

Modo de disparo
MF

Ocular de
borracha DK-30*

Speedlight SB-700

Controlador de Speedlight
sem fios SU-800

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

*Apenas modo M.
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MF (com telémetro eletrónico)

Microfone estéreo
ME-1

Speedlight SB-5000
Objetivas NIKKOR Z

Funcionalidades suportadas
As funcionalidades suportadas estão indicadas por marcas de verificação (✓), as não suportadas estão
indicadas por travessões (—).
Modo

ACESSÓRIOS PARA
O VISOR

MICROFONES

OBJETIVAS NIKKOR

Leitor de cartões de memória
SD**

ViewNX-i††
Capture NX-D ††

Bateria de iões de
lítio recarregável
EN-EL25*

Impressora**
Computador pessoal**

Camera Control Pro 2
Computador
pessoal**

Servidor de FTP**

* Acessórios incluídos. **Produtos de outros fabricantes. † Pode ser transferido da loja de aplicações de cada dispositivo inteligente (gratuito). †† Pode ser transferido a partir do site da Nikon (gratuito).
Para obter as informações mais recentes, consulte o site de Nikon.
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INFORMAÇÕES SOBRE OS KITS

Estão disponíveis várias combinações.
• Kit Z 7 + 24-70 f/4

• Kit Z 6 + 24-70 f/4

• Kit Z 50 + 16-50 VR

Com este versátil kit com zoom de imagem
completa, poderá tirar fotografias e fazer
filmagens com um maior nível de detalhe, maior
profundidade e mais cor. Inclui a câmara Z 6 e a
compacta objetiva com zoom NIKKOR Z
24–70mm f/4 S. Obtenha uma focagem suave e
silenciosa e uma excecional nitidez do centro à
periferia.

Aqui. Ali. Em qualquer lugar. Conte a história tal
como a vê com a câmara mirrorless Z 50 e a
objetiva ultraportátil NIKKOR Z DX 16-50mm
f/3.5-6.3 VR. Este zoom de grande angular com
focagem rápida e redução da vibração na objetiva
captura desde as vistas nítidas de grande angular
até retratos com detalhes, profundidade e cor
impressionantes.

• Kit Z 7 + 24-70 f/4 + FTZ

• Kit Z 6 + 24-70 f/4 + FTZ

• Kit Z 50 + 16-50 VR + 50-250 VR

Este kit de zoom e adaptador inclui a câmara Z 7,
a objetiva com zoom NIKKOR Z 24–70mm f/4 S e
o adaptador de encaixe FTZ. A compacta objetiva
com zoom de imagem completa pode ser levada
para qualquer lugar. O adaptador permite utilizar
objetivas NIKKOR de encaixe F na câmara Nikon Z
sem perda de qualidade de imagem.

Este kit inclui a câmara Z 6, a objetiva com zoom
NIKKOR Z 24–70mm f/4 S e o adaptador de
encaixe FTZ. A compacta objetiva com zoom de
imagem completa leva-o a qualquer lugar. O
adaptador permite utilizar objetivas NIKKOR de
encaixe F na câmara Nikon Z sem perda de
qualidade de imagem. Além disso, as objetivas de
encaixe F sem Redução da vibração (VR)
proporcionarão níveis inteiramente novos de nitidez
graças à VR integrada na câmara.

Aproxime-se. Veja mais além. Chegue mais longe. Este
kit inclui a câmara mirrorless Z 50 e duas objetivas
com zoom de focagem rápida com redução da
vibração. A NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
captura desde vistas de grande angular até retratos e
é tão plana como uma panqueca quando retraída.
A NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR abrange
desde vistas normais a fotografia com teleobjetiva e
também se retrai para aumentar a portabilidade.

• Kit Z 7 + FTZ

• Kit Z 6 + FTZ

• Kit Z 50 + FTZ

Este kit inclui a câmara Z 7 e o robusto e leve
adaptador de encaixe FTZ. O adaptador permite
utilizar objetivas NIKKOR de encaixe F na câmara
Nikon Z sem perda de qualidade de imagem. Além
disso, as objetivas de encaixe F sem Redução da
vibração (VR) proporcionarão níveis inteiramente
novos de nitidez graças à VR integrada na câmara.

Este kit inclui a câmara Z 6 e o robusto e leve
adaptador de encaixe FTZ. O adaptador permite
utilizar objetivas NIKKOR de encaixe F na câmara
Nikon Z sem perda de qualidade de imagem. Além
disso, as objetivas de encaixe F sem Redução da
vibração (VR) proporcionarão níveis inteiramente
novos de nitidez graças à VR integrada na câmara.

Possui objetivas NIKKOR para câmaras D-SLR que
gosta de utilizar? Este kit inclui a câmara mirrorless
Z 50 e o adaptador de encaixe FTZ, que lhe
permite utilizar objetivas NIKKOR de encaixe F
com a câmara. Agora, pode aproveitar a
excelente qualidade de imagem da Nikon Z 50 e
continuar a utilizar as objetivas para câmaras
DSLR de que mais gosta.

• Kit Z 7 + 14-30 f/4

• Kit Z 6 + 14-30 f/4

• Kit Z 50 + 16-50 VR + FTZ

Mergulhe na cena com este kit com zoom de ultra
grande angular, ideal para viagens. Inclui a câmara
mirrorless Z 7 de imagem completa e a objetiva
NIKKOR Z 14-30mm f/4 S. A objetiva com zoom
compacta e leve permite utilizar filtros de 82 mm e
cabe facilmente em bolsas de transporte mais
pequenas. Capture fotografias estáticas e filmagens
envolventes, em qualquer lugar.

Viaje com pouco peso. Dispare à distância. Este
versátil kit com zoom de ultra grande angular
inclui a câmara mirrorless Z 6 de imagem
completa e a objetiva NIKKOR Z 14-30mm f/4 S.
O zoom compacto permite utilizar filtros de
82 mm e cabe facilmente em bolsas de transporte
mais pequenas. Capture fotografias estáticas e
filmagens envolventes, em qualquer lugar.

Contará com inúmeras oportunidades graças a
este kit, que inclui a câmara mirrorless Z 50, um
zoom mirrorless de grande angular e o adaptador
de encaixe FTZ. A objetiva ultraportátil NIKKOR Z
DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR abrange desde vistas de
grande angular até retratos com grande riqueza
de cores e detalhes. O adaptador permite-lhe
utilizar objetivas NIKKOR com encaixe F para
câmaras DSLR em conjunto com a câmara.

• Kit Z 7 + 14-30 f/4 + FTZ

• Kit Z 6 +14-30 f/4 + FTZ

Mantenha as opções em aberto. Este kit com
zoom de ultra grande angular e adaptador inclui
a câmara mirrorless Z 7 de imagem completa, a
objetiva NIKKOR Z 14-30mm f/4 S e o adaptador
de encaixe FTZ. O zoom compacto permite a
utilização de filtros de 82 mm. O adaptador
permite utilizar objetivas NIKKOR de encaixe F na
câmara Nikon Z sem perda de qualidade de
imagem.

Mostre mais. Este kit com zoom de ultra grande
angular e adaptador inclui a câmara mirrorless Z 6
de imagem completa, a objetiva NIKKOR Z
14-30mm f/4 S e o adaptador de encaixe FTZ.
O zoom compacto permite a utilização de filtros de
82 mm. O adaptador permite utilizar objetivas
NIKKOR de encaixe F na câmara Nikon Z sem
perda de qualidade de imagem.

Este versátil kit com zoom de imagem completa
inclui a câmara Z 7 e a compacta objetiva com
zoom NIKKOR Z 24-70mm f/4 S. Capture mais
detalhes, mais profundidade e mais cor em todo o
enquadramento. Obtenha uma focagem suave e
silenciosa e uma excecional nitidez do centro à
periferia.

• Kit essencial para filmagens Z 6
Mais liberdade para criar. O derradeiro kit
essencial para o cineasta independente conta
com a câmara mirrorless Nikon Z 6 de imagem
completa, o adaptador de encaixe FTZ, o Atomos
Ninja V, o suporte de abertura rápida SmallRig
para a câmara e diversos acessórios. Leve os seus
conteúdos de vídeo para o nível seguinte.
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ESPECIFICAÇÕES

Focagem

Pixels efetivos
Pixels efetivos

45,7 milhões

Sensor CMOS de 35,9 × 23,9 mm (formato FX da Nikon)

Tamanho de imagem (pixels)

Formato de ficheiro

suportes de dados

Modo de área de AF

Ponto AF localizado, AF de ponto simples e AF de área dinâmica (ponto AF localizado e AF de área dinâmica apenas disponíveis no modo de
fotografia); AF de área ampla (S); AF de área ampla (L); AF de área automática

Bloqueio de focagem

A focagem pode ser bloqueada premindo ligeiramente o botão de disparo do
obturador (AF de servo simples) ou premindo o centro do seletor secundário

Redução da vibração da câmara

Deslocamento do sensor de imagem de 5 eixos

–

Redução da vibração da objetiva

–

Deslocamento da lente (disponível com objetivas VR)

• Área de imagem FX (36×24):
6048 × 4024 (L: 24,3 milhões),
4528 × 3016 (M: 13,7 milhões),
3024 × 2016 (S: 6,1 milhões)
• Área de imagem DX (24×16):
3936 × 2624 (L: 10,3 milhões),
2944 × 1968 (M: 5,8 milhões),
1968 × 1312 (S: 2,6 milhões)
• Área de imagem 1 : 1 (24×24):
4016 × 4016 (L: 16,1 milhões),
3008 × 3008 (M: 9,0 milhões),
2000 × 2000 (S: 4,0 milhões)
• Área de imagem 16 : 9 (36×20):
6048 × 3400 (L: 20,6 milhões),
4528 × 2544 (M: 11,5 milhões),
3024 × 1696 (S: 5,1 milhões)
• Fotografias tiradas durante filmagens
num tamanho de imagem de
3840 × 2160: 3840 × 2160
• Fotografias tiradas durante filmagens
noutros tamanhos de imagem:
1920 × 1080

Flash
Controlo de flash

Sincronização de cortina dianteira, sincronização lenta, sincronização de cortina
traseira, redução do efeito de olhos vermelhos, redução do efeito de olhos
vermelhos com sincronização lenta, sincronização lenta de cortina traseira,
desligado

Sincronização de cortina dianteira, sincronização lenta,
sincronização de cortina traseira, redução do efeito de olhos
vermelhos, redução do efeito de olhos vermelhos com sincronização
lenta, sincronização lenta de cortina traseira, desligado

Compensação do flash

-3 a +1 EV em incrementos de 1/3 ou 1/2 EV disponível nos modos P, S, A e M

-3 a +1 EV (escolha entre passos de 1/3 e 1/2 EV) disponível
nos modos P, S, A, M e h

Cartões de memória XQD

Cartões de memória SD (Secure Digital) e SDHC e
SDXC compatíveis com UHS-I
DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge

OLED de 1,27 cm com 3 690 000 pontos (VGA quádruplo), equilíbrio de cores e
controlos de luminosidade automático e manual de 11 níveis
Aproximadamente 0,8× (objetiva de 50 mm em infinito, -1,0 m )
-1

De 1/8000 a 30 seg. em passos de 1/3 ou 1/2 EV, exposição B, tempo, X200

Matricial, central ponderada ou ponderada às luzes

Tamanho de imagem (pixels) e fotogramas
por segundo

• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progressivo), 25p, 24p
• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progressivo), 25p, 24p
• 1920 × 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1920 × 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1920×1080 (câmara lenta); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5 Os fotogramas
• 1920×1080 (câmara lenta); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5 Os fotogramas por segundo por segundo reais de 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p e 24p são
reais de 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p e 24p são 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97,
119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25 e 23,976 fps respetivamente; seleção
25 e 23,976 fps, respetivamente; seleção de qualidade disponível em todos os
de qualidade disponível em todos os tamanhos exceto 3840 ×
tamanhos exceto 3840 × 2160, 1920 × 1080 120p/100p e 1920 × 1080 (câmara
2160, 1920 1080 120p/100p e 1920 × 1080 (câmara lenta), quando a
lenta), quando a qualidade estiver fixada em H (elevada).
qualidade estiver fixada em (elevada)

Sensibilidade ISO
Índice de exposição recomendado

• 4: controlo automático da
• 4: controlo automático da
sensibilidade ISO (de 64 a 25 600 ISO) sensibilidade ISO (de 100 a 51 200 ISO)
• P, S, A: controlo automático da
• P, S, A: controlo automático da
• M: seleção manual (100 a 25 600 ISO; seleção entre passos
sensibilidade ISO (64 ISO até Hi 2) com sensibilidade ISO (100 ISO até Hi 2) com de 1/3 e 1/2 EV); controlo automático da sensibilidade ISO
limite superior selecionável
limite superior selecionável
(100 a 25 600 ISO) com possibilidade de selecionar o limite
• M: controlo automático da
• M: controlo automático da sensibilidade
máximo
sensibilidade ISO (64 ISO até Hi
ISO (100 ISO até Hi 2) disponível com
• P, S, A: controlo automático da sensibilidade ISO
2) disponível com limite superior
limite superior selecionável; seleção
(de 100 a 25 600 ISO) com limite superior selecionável
selecionável; seleção manual (64 ISO
manual (100 ISO até 51 200 em
• b, h, q (excluindo 4): controlo automático da
até 25 600 em passos de 1/3 ou 1/2
passos de 1/3 ou 1/2 EV) com opções
sensibilidade ISO (de 100 a 25 600 ISO)
EV) com opções adicionais disponíveis,
adicionais disponíveis, equivalentes a
• 4: Controlo automático da sensibilidade ISO
equivalentes a aproximadamente
aproximadamente 0,3, 0,5, 0,7, 1 ou 2 EV
(de 100 ISO a Hi 4)
0,3, 0,5, 0,7, 1 ou 2 EV (equivalente a
(equivalente a 204 800 ISO) acima de
102 400 ISO) acima de 25 600 ISO
51 200 ISO

Aproximadamente 1,02× (objetiva de 50 mm em infinito, -1,0 m )

X=1/200 seg.; sincronização com o obturador a 1/200 seg. ou inferior; compatível com sincronização de alta velocidade do plano focal automático

Modo de obturação

Imagem a imagem, contínuo a baixa velocidade, contínuo a alta velocidade, contínuo a alta velocidade (ampliado), autotemporizador

Obturação
• Contínuo a baixa velocidade: 1 a 5 fps
• Contínuo a alta velocidade: 5,5 fps
• Contínuo a alta velocidade (ampliado):
12 fps (NEF/RAW de 14 bits: 9 fps)

• Contínuo a baixa velocidade: 1 a 4 fps
• Contínuo a alta velocidade: 5 fps
• Contínuo a alta velocidade (ampliado): 11 fps

Outras opções de filmagem

Medição TTL com o sensor de imagem da câmara

Modos de medição

• Medição matricial
• Medição matricial
• Medição central ponderada: ponderação de 75% atribuída ao círculo com 12 mm
• Medição central ponderada: ponderação de 75% atribuída ao
no centro do enquadramento; a ponderação pode também ser baseada na média círculo com 8 mm no centro do enquadramento; a ponderação pode
de todo o enquadramento
também ser baseada na média de todo o enquadramento
• Medição localizada: mede o círculo de 4 mm (cerca de 1,5% do enquadramento)
• Medição localizada: mede o círculo de 3,5 mm (cerca de 2,5% do
centrado no ponto de focagem selecionado
enquadramento) centrado no ponto de focagem selecionado
• Medição ponderada às luzes
• Medição ponderada às luzes

Sensibilidade ISO (Índice de exposição
recomendado)

• b: Automática, P: programação automática com programa
flexível, S: automático com prioridade ao obturador,
A: automático com prioridade à abertura, M: manual
• Modos de cena: k retrato; l paisagem; p criança;
Automático (b); programação automática com programa flexível (P); automático m desporto; n primeiro plano; o retrato noturno; r paisagem
noturna; s festa/interior; t praia/neve; d pôr-do-sol;
com prioridade ao obturador (S); automático com prioridade à abertura (A);
e crepúsculo/madrugada; f retrato animal estimação; g luz
manual (M); definições do utilizador (U1, U2, U3)
da vela; j desabrochar; z cores de outono; 0 alimentos
• Modos de efeitos especiais: 4 visão noturna; V supervivo;
T pop; U ilustração fotográfica; 5 efeito câmara de brincar;
6 efeito miniatura; 7 cor seletiva; 1 silhueta; 2 brilho;
3 escuro • U1 e U2: definições do utilizador
ISO de 100 a 51 200 em passos de 1/3 ou
1/2 EV; também pode ser definido como
aproximadamente 0,3, 0,5, 0,7 ou 1 EV
(equivalente a 50 ISO) abaixo de 100 ISO
ou como aproximadamente 0,3, 0,5, 0,7,
1 ou 2 EV (equivalente a 204 800 ISO)
acima de 51 200 ISO; controlo automático
de sensibilidade ISO disponível

100 a 51 200 ISO (escolha entre passos de
1/3 e 1/2 EV); também é possível definir para
aproximadamente 1 ou 2 EV (equivalente a 204 800 ISO)
acima de 51 200 ISO; controlo automático da sensibilidade
ISO disponível

Focagem
Focagem automática

Servo da objetiva
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Monitor

Filmagens temporizadas, redução da vibração eletrónica

• Focagem automática (AF): AF de servo simples (AF-S); AF de
servo contínuo (AF-C); AF modo interruptor automático (AF-A;
apenas disponível no modo de fotografia); AF permanente
(AF-F; apenas disponível no modo de filmagem); seguimento
da focagem previsível
• Focagem manual (M): é possível utilizar o telémetro eletrónico

LCD TFT táctil de 8 cm com aproximadamente 2 100 000 pontos, com inclinação
e um ângulo de visualização de 170°, cobertura do enquadramento de 100%
aproximadamente, controlo de equilíbrio de cores e controlo manual de luminosidade
de 11 níveis

LCD TFT táctil de 8 cm com aproximadamente 1 040 000
pontos, com inclinação e um ângulo de visualização de 170°,
cobertura do enquadramento de 100% aproximadamente e
controlos manuais de luminosidade de 11 níveis

Reprodução
Reprodução

Reprodução de imagem completa e miniatura (4, 9 ou 72 imagens) com zoom de reprodução, recorte de zoom de reprodução, reprodução de
filmagens, apresentações de diapositivos de fotografia e/ou filmagens, apresentação de histograma, realces, informações de fotografia, visualização
de dados de localização, classificação de fotografias e rotação automática da imagem
interface
Conector tipo C (USB SuperSpeed); ligação à porta USB incorporada
recomendada

USB Hi-Speed com conector Micro-B; ligação à porta USB
incorporada recomendada

Saída HDMI

Conector HDMI tipo C

Conector HDMI tipo D

Terminal para acessórios

Pode utilizar-se com o MC-DC2 e outros acessórios opcionais

–

USB

Fonte de alimentação
Bateria
Unidade de alimentação

Uma bateria de iões de lítio recarregável EN-EL15b; também é possível utilizar a EN-EL15a/
EN-EL15, mas tenha em atenção que, com um único carregamento, podem capturar-se
menos fotografias, e que o adaptador CA de carregamento apenas pode ser utilizado para
carregar baterias EN-EL15b

Uma bateria de iões de lítio recarregável EN-EL25

Bateria opcional MB-N10 com um máximo de duas EN-EL15B

Adaptador CA de carregamento

Adaptador CA de carregamento EH-7P (fornecido apenas com a Z 7)

Adaptador CA de carregamento EH-73P

Adaptador CA

Adaptador CA EH-5c/EH-5b (é necessário o conector de alimentação EP-5B,
disponível em separado)

–

Dimensões/Peso
Dimensões (L × A × P)

Aprox. 134 × 100,5 × 67,5 mm

Aprox. 126,5 × 93,5 × 60 mm

Peso

Aproximadamente 675 g com bateria e cartão de memória, mas sem tampa do
corpo; aproximadamente 585 g (apenas corpo da câmara)

Aproximadamente 450 g com bateria e cartão de memória,
mas sem tampa do corpo; aproximadamente 395 g (apenas
corpo da câmara)

Deteção de fase híbrida/AF de deteção de contraste com auxiliar de AF
• Focagem automática (AF): AF de servo simples (AF-S); AF de servo contínuo
(AF-C); AF permanente (AF-F; apenas disponível no modo de filmagem);
seguimento da focagem previsível
• Focagem manual (M): é possível utilizar o telémetro eletrónico

Filmagens temporizadas, redução da vibração eletrónica, códigos de tempo,
saída de registo de filmagem (N-log)
Monitor

Sistema de medição

ISO de 64 a 25 600 em passos de 1/3 ou
1/2 EV; também pode ser definido como
aproximadamente 0,3, 0,5, 0,7 ou 1 EV
(equivalente a 32 ISO) abaixo de 64 ISO
ou como aproximadamente 0,3, 0,5, 0,7,
1 ou 2 EV (equivalente a 102 400 ISO)
acima de 25 600 ISO; controlo automático
de sensibilidade ISO disponível

29 min. e 59 seg.

Tempo máximo de gravação de filmagem

Exposição

Modos de exposição

Exposição, equilíbrio de brancos e ADL

Modos de medição

-1

Velocidade de sincronização do flash

Exposição, flash, equilíbrio de brancos e ADL
Filmagem

Visor eletrónico OLED de aproximadamente 0,99 cm com
2 360 000 pontos (XGA), equilíbrio de cores e controlos de
luminosidade automático e manual de 7 níveis

1/4000 a 30 seg. (seleção entre passos de 1/3 e 1/2 EV),
exposição B, tempo

Automático (3 tipos), luz natural automática, luz solar direta, nublado, sombra, incandescente, fluorescente (7 tipos), flash, seleção de temperatura de cor
(2500 K a 10 000 K), predefinição manual (podem ser armazenados até 6 valores), todos com ajuste de precisão, exceto temperatura de cor
Bracketing

Tipos de bracketing

Aproximadamente 100% na horizontal e 100% na vertical

• Contínuo a baixa velocidade: 1 a 5 fps
Velocidade de disparo das imagens
• Contínuo a alta velocidade: 5,5 fps (NEF/
aproximada
RAW de 14 bits: 5 fps)
(medida sob condições de teste especificadas
• Contínuo a alta velocidade (ampliado):
pela Nikon)
9 fps (NEF/RAW de 14 bits: 8 fps)

Controlo de flash i-TTL, Iluminação avançada sem
fios controlada via ótica, bloqueio de FV (valor do flash),
comunicação da informação da cor, sincronização
de alta velocidade do plano focal automático

Equilíbrio de brancos
Equilíbrio de brancos

Obturador
Velocidade do obturador

Sapata ativa ISO 518 com contactos de dados e de sincronização e bloqueio de segurança

Controlo de flash i-TTL, iluminação avançada sem fios controlada via rádio,
iluminação avançada sem fios ótica, iluminação de modelação, bloqueio de FV (valor
Sistema de iluminação criativa da Nikon (CLS)
do flash), comunicação da informação de cor, sincronização de alta velocidade do
plano focal automático, controlo de flash unificado

Visor

Ampliação

TTL: controlo de flash i-TTL; o flash de enchimento equilibrado i-TTL é utilizado com medição matricial, central ponderada e ponderada às luzes,
flash de enchimento i-TTL standard com medição localizada

Modo de flash

Sapata de acessórios

• NEF (RAW): 12 ou 14 bits
• JPEG: Compatível com JPEG linha base com compressão
fine (aproximadamente 1: 4), normal (aproximadamente 1: 8)
ou basic (aproximadamente 1: 16)
• NEF (RAW) + JPEG: Uma fotografia gravada em ambos
os formatos NEF (RAW) e JPEG

Cobertura do enquadramento

A focagem pode ser bloqueada premindo ligeiramente
o botão de disparo do obturador (AF de servo simples) ou
premindo o botão A (L)

Redução da vibração (VR)
• Área de imagem DX (24×16)
5568 × 3712 (L: 20,7 milhões)
4176 × 2784 (M: 11,6 milhões)
2784 × 1856 (S: 5,2 milhões)
• Área de imagem 1 : 1 (16×16)
3712 × 3712 (L: 13,8 milhões)
2784 × 2784 (M: 7,8 milhões)
1856 × 1856 (S: 3,4 milhões)
• Área de imagem 16 : 9 (24×14)
5568 × 3128 (L: 17,4 milhões)
4176 × 2344 (M: 9,8 milhões)
2784 × 1560 (S: 4,3 milhões)
• Fotografias tiradas durante filmagens num tamanho
de imagem de 3840 × 2160: 3840 × 2160
• Fotografias tiradas durante filmagens num tamanho
de imagem de 1920 × 1080: 1920 × 1080

• NEF (RAW): 12 ou 14 bits (compressão sem perda, com compressão ou sem
compressão); grande, média e pequena disponíveis (as imagens médias e pequenas são
gravadas com uma profundidade de 12 bits utilizando compressão sem perda)
• TIFF (RGB) • JPEG: Compatível com JPEG linha base com compressão fine
(aproximadamente 1: 4), normal (aproximadamente 1: 8) ou basic (aproximadamente 1: 16);
compressão de qualidade ótima disponível
• NEF (RAW) + JPEG: Uma fotografia gravada em ambos os formatos NEF (RAW) e JPEG

Sistema de ficheiros

Visor eletrónico

209 (AF de ponto simples, modo de fotografia, área de
imagem DX)

Sensor CMOS de 23,5 × 15,7 mm (formato DX da Nikon)

Armazenamento
• Área de imagem FX (36×24):
8256 × 5504 (L: 45,4 milhões),
6192 × 4128 (M: 25,6 milhões),
4128 × 2752 (S: 11,4 milhões)
• Área de imagem DX (24×16):
5408 × 3600 (L: 19,5 milhões),
4048 × 2696 (M: 10,9 milhões),
2704 × 1800 (S: 4,9 milhões)
• Área de imagem 5 : 4 (30x24):
6880 × 5504 (L: 37,9 milhões),
5152 × 4120 (M: 21,2 milhões),
3440 × 2752 (S: 9,5 milhões)
• Área de imagem 1 : 1 (24×24):
5504 × 5504 (L: 30,3 milhões),
4128 × 4128 (M: 17,0 milhões),
2752 × 2752 (S: 7,6 milhões)
• Área de imagem 16 : 9 (36×20):
8256 × 4640 (L: 38,3 milhões),
6192 × 3480 (M: 21,5 milhões),
4128 × 2320 (S: 9,6 milhões)
• Fotografias tiradas durante filmagens
num tamanho de imagem de
3840 × 2160: 3840 × 2160
• Fotografias tiradas durante filmagens
noutros tamanhos de imagem:
1920 × 1080

273 (AF de ponto simples, modo de
fotografia, área de imagem FX)

Ponto de focagem

Sensor de imagem
Sensor de imagem

493 (AF de ponto simples, modo de
fotografia, área de imagem FX)

20,9 milhões

24,5 milhões

Ambiente de funcionamento
Ambiente de funcionamento

Temperatura: 0 a 40 °C; humidade: 85% ou menos (sem condensação)

• XQD é uma marca comercial da Sony Corporation. • HDMI, o logótipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI
Licensing LLC. • Wi-Fi® e o logótipo Wi-Fi® são marcas comerciais ou marcas registadas de Wi-Fi Alliance®. • A marca e os logótipos Bluetooth® são marcas
registadas detidas pela Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas pela Nikon Corporation e suas filiais é efetuada sob licença. • Os nomes dos outros produtos e marcas são marcas comerciais
ou marcas registadas das respetivas empresas. • As imagens que aparecem nos visores, nos LCDs e nos monitores apresentadas neste material são simuladas.
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ESPECIFICAÇÕES

Nome do produto

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 2
4-70mm 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

Encaixe

Encaixe Z da Nikon

Encaixe Z da Nikon

Encaixe Z da Nikon

Encaixe Z da Nikon

Encaixe Z da Nikon

Encaixe Z da Nikon

Encaixe Z da Nikon

Encaixe Z da Nikon

Encaixe Z da Nikon

Encaixe Z da Nikon

Distância focal

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

Abertura máxima

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

Construção da objetiva

17 lentes em 10 grupos
(incluindo 4 lentes
de vidro ED, 3 lentes
asféricas, lentes com
revestimentos de
nanocristais e ARNEO
uma lente frontal com
revestimento de flúor)

12 lentes em 10 grupos
(incluindo 1 lente de
vidro ED e 4 lentes
asféricas, e lentes
com revestimento de
nanocristais)

11 lentes em 9 grupos
(2 lentes de vidro ED
e 3 lentes asféricas, e
lentes com revestimento
de nanocristais)

12 lentes em
9 grupos (2 lentes de
vidro ED e 2 lentes
asféricas, e lentes
com revestimento
de nanocristais)

14 elementos em
12 grupos (incluindo
12 lentes em 8 grupos
4 lentes de vidro ED
(incluindo 2 lentes
e 4 lentes asféricas,
de vidro ED e lentes
lentes com revestimento
com revestimento de
de nanocristais e
nanocristais)
uma lente frontal com
revestimento de flúor)

14 elementos em
11 grupos (incluindo
1 lente asférica de vidro
ED, 1 lente de vidro ED
e 3 lentes asféricas,
lentes com revestimento
de nanocristais e
lente frontal com
revestimento de flúor)

17 lentes em 15 grupos
(incluindo 2 lentes de
vidro ED e 4 lentes
asféricas, lentes
com revestimento
de nanocristais ou
revestimento ARNEO, e
lentes frontal e traseira
com revestimento de
flúor)

9 lentes em 7 grupos
(incluindo 1 lente de
vidro ED e 4 lentes
asféricas)

16 lentes em 12 grupos
(incluindo 1 lente de
vidro ED)

Ângulo de visão

40°50' (formato FX)
27°20' (formato DX)

84° (formato FX)
61° (formato DX)

63° (formato FX)
44° (formato DX)

47° (formato FX)
31°30' (formato DX)

28°30' (formato FX)
18°50' (formato DX)

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

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

Redução da vibração

—

—

—

—

—

—

—

—

NORMAL: 4,5 stops*

NORMAL: 5,0 stops*

Sistema de focagem

Sistema de focagem
traseira (RF)

Sistema de focagem
traseira (RF)

Sistema de focagem
interna (IF)

Sistema de focagem
interna (IF)

Sistema de focagem
interna (IF)

Sistema de focagem
interna (IF)

Sistema de focagem
interna (IF)

Sistema de focagem
interna (IF)

Sistema de focagem
interna (IF)

Sim

Sim

—

Sim

—

—

Sim

—

—

STM

STM

STM

STM

STM

STM

STM

STM

STM

Focagem

Sistema de focagem frontal
Sistema de multifo—
cagem
Atuador da AF

MF apenas

Distância de focagem mínima

0,5 m a partir do plano 0,25 m a partir do
focal
plano focal

0,25 m a partir do
plano focal

0,4 m a partir do
plano focal

0,8 m a partir do
plano focal

0,28 m a partir do
plano focal em todas
as posições de zoom

0,3 m a partir do plano 0,38 m a partir do
focal em todas as
plano focal em todas
posições de zoom
as posições de zoom

0,2 m a partir do plano 0,5 m a partir do plano
focal (a 24 mm)
focal (a 50 mm)

Razão de reprodução máxima

0,19×

0,19×

0,15×

0,12×

0,16×

0,3×

0,2×

Lâminas do diafragma

11 (abertura redonda do 9 (abertura redonda do 9 (abertura redonda do 9 (abertura redonda
diafragma)
diafragma)
diafragma)
do diafragma)

9 (abertura redonda
do diafragma)

Intervalo de abertura

f/0.95 - 16

f/1.8 - 16

f/1.8 - 16

f/1.8 - 16

f/1.8 - 16

7 (abertura redonda do 7 (abertura redonda do 9 (abertura redonda do 7 (abertura redonda do
diafragma)
diafragma)
diafragma)
diafragma)
f/3.5 – 22 (a 16 mm)
f/4 - 22
f/4 - 22
f/2.8 - 22
f/6.3 - 40 (a 50 mm)

Tamanho do filtro

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)

Dimensões (diâmetro máximo x distância
Aproximadamente
desde o rebordo de montagem da obje- 102 × 153 mm
tiva da câmara)

Aproximadamente
78,0 × 96,5 mm

Aproximadamente
73,0 × 86,0 mm

Aproximadamente
76,0 × 86,5 mm

Aproximadamente
75,0 × 99,0 mm

Aprox. 89,5 x 85,0 mm Aproximadamente
Aproximadamente
(quando a objetiva está 77, 5 x 88,5 mm (quando
89,0 × 126,0 mm
retraída)
a objetiva está retraída)

Aprox. 70 mm × 32 mm Aprox. 74 mm × 110 mm
(quando a objetiva está (quando a objetiva está
retraída)
retraída)

Aproximadamente
2000 g

Aproximadamente
450 g

Aproximadamente
370 g

Aproximadamente
415 g

Aproximadamente
470 g

Aproximadamente
485 g

Aproximadamente
500 g

Aproximadamente
805 g

Aproximadamente
135 g

Aproximadamente
405 g

Objetiva apenas

Compatível

Compatível

Compatível

Compatível

Compatível

Compatível

Compatível

Compatível

—

Compatível

Para-sol

Compatível

Compatível

Compatível

Compatível

Compatível

Compatível

Compatível

Compatível

—

Compatível

• Tampa frontal da
objetiva de encaixar
com 82 mm LC-82B
• Tampa traseira da
objetiva LF-N1
• Para-sol de objetiva
de rosca HN-38
• Estojo resistente CT-101

• Tampa frontal da
objetiva LC-72B
• Tampa traseira da
objetiva LF-N1
• Para-sol da objetiva
HB-88
• Bolsa para objetiva
CL-C1

• Tampa frontal da
objetiva de encaixar
com 62 mm LC-62B
• Tampa traseira da
objetiva LF-N1
• Encaixe de baioneta
HB-89
• Bolsa para objetiva
CL-C1

• Tampa frontal
da objetiva de
encaixar com
62 mm LC-62B
• Tampa traseira da
objetiva LF-N1
• Encaixe de
baioneta HB-90
• Bolsa para objetiva
CL-C1

• Tampa frontal da
objetiva de encaixar
com 67 mm LC-67B
• Tampa traseira da
objetiva LF-N1
• Encaixe de baioneta
HB-91
• Bolsa para objetiva
CL-C1

• Tampa frontal da
objetiva de encaixar
com 82 mm LC-82B
• Tampa traseira da
objetiva LF-N1
• Encaixe de baioneta
HB-86
• Bolsa para objetiva
CL-C1

• Tampa frontal da
objetiva de encaixar
com 72 mm LC-72B
• Tampa traseira da
objetiva LF-N1
• Encaixe de baioneta
HB-85
• Bolsa para objetiva
CL-C1

• Tampa frontal da
objetiva de encaixar
com 82 mm LC-82B
• Tampa traseira da
objetiva LF-N1
• Encaixe de baioneta
HB-87
• Bolsa para objetiva
CL-C2

• Tampa frontal da
objetiva de encaixar
de 46 mm LC-46B
• Tampa traseira da
objetiva LF-N1

• Tampa frontal da
objetiva de encaixar
com 62 mm LC-62B
• Tampa traseira da
objetiva LF-N1

Peso
Filtro de polarização
circular II

Acessórios incluídos

0,15x

72 mm (P = 0,75 mm)

0,22×

82 mm (P = 0,75 mm)

46 mm (P = 0,75 mm)

0,23×
7 (abertura redonda do
diafragma)
f/4.5 - 22 (a 50 mm)
f/6.3 - 32 (a 250 mm)
62 mm (P = 0,75 mm)

* Com base nas normas CIPA: este valor é atingido quando montada numa câmara de formato DX com a função VR ajustada em "NORMAL" e o zoom ajustado na posição máxima da teleobjetiva.
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