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Sistem cu montură Nikon Z,  

conceput pentru a oferi noi 

posibilități de fotografiere
Sistemul cu montură Z este mai mult decât un sistem foto mirrorless. Este răspunsul companiei Nikon la 

cererea din ce în ce mai mare de calitate superioară a imaginilor statice și a filmelor, bazându-se  

pe o experiență de peste un secol în domeniul producției de sisteme optice. 

Noua montură Z aduce o flexibilitate enormă designului optic al obiectivelor. Drept rezultat, noile 

obiective NIKKOR Z sunt capabile să ofere imaginilor dumneavoastră un nivel de  

definiție și de profunzime fără precedent. 

Grație acestui sistem, angajamentul companiei Nikon se extinde pe viitor în lumea sistemelor mirrorless. 

Având la bază caracteristici optice inovatoare, acesta vă ajută să vă dezlănțuiți un nou gen de 

creativitate investind într-o cale ce promite o calitate din ce în ce mai bună a imaginilor,  

din ce în ce mai multă inovație și o fiabilitate din ce în ce mai mare. 

Bun venit la noul sistem cu montură Nikon Z.
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Când am luat prima dată în mâini aparatul foto Z 7, am fost imediat impresionat de cât de echilibrat se simțea. Are un mâner 
consistent, grație căruia aparatul foto nu se simte ca un mini DSLR. Chiar de la început a fost ușor de folosit, deoarece toate 
butoanele sunt acolo unde te-ai aștepta să fie. Vizorul unui DSLR îți arată aspectul scenei, dar pe un vizor electronic vezi cum va 
arăta imaginea când utilizezi setările curente: ceea ce vezi este ceea ce obții. Acesta este un mod complet diferit de a face fotografii. 
După ce am folosit Z 7 câteva săptămâni în locuri pline de praf din Madagascar, știu că poate face față condițiilor. Este o 
adevărată bucurie să fotografiezi și pentru că atât aparatul foto cât și obiectivele NIKKOR Z sunt atât de compacte și de ușoare, 
întotdeauna găsesc un loc în geanta mea de aparate foto pentru a-l lua în călătoriile mele.

„După ce am folosit Z 7 în 
locuri pline de praf din 

Madagascar, știu că 
poate face față 

condițiilor”

© Marsel van Oosten

© Marsel van Oosten

©
 M

a
rs

el
 v

a
n 

O
os

te
n

4 5

@marselvanoosten
www.squiver.com/

MARSEL VAN OOSTEN



Sunt o fotografă australiană, specializată în mâncăruri și stil de viață și am documentat povești de viață în ultimii 15 ani. 
Fiind foarte dornică să surprind momente candide, abordarea mea este proaspătă, spirituală și convingătoare prin 
utilizarea luminii naturale și de aceea am ales Z 6. Fiind ușor, Z 6 este un tovarăș de călătorie comod și parcă mă 
completează, permițându-mi să mă contopesc mai ușor în mediul meu. Oferă o calitate fantastică a imaginii și este 
excelent în lumină scăzută, fiind potrivit pentru fotografiile mele din restaurante. Funcția AF detecție ochi îmbunătățește 
captarea subiectelor în mișcare când fotografiez stilul de viață sau bucătăriile în care fiecare este foarte ocupat, iar 
sistemul de stabilizare încorporat facilitează fotografierea cu aparatul foto ținut în mână. Este foarte accesibil și versatil 
și a avut o contribuție esențială la captarea unor imagini care au energie în sine și care spun o poveste.

„Abordarea mea este 
proaspătă, spirituală și 

convingătoare prin 
utilizarea luminii naturale 
și de aceea am ales Z 6.”
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Am avut oportunitatea incredibilă de a lua aparatul foto Z 50 într-o călătorie în Italia. Când l-am scos din cutie, m-a 
impresionat cât de mic și de ușor era. Nu mă puteam gândi la vreo combinație mai bună cu care să plec într-o 
aventură. Z 50 păstrează caracteristicile ergonomice pe care le ador la aparatele foto de la Nikon. Am simțit că ține 
pasul cu ceea ce voiam să fac în Italia. Cele două obiective din kit mi-au asigurat distanțele focale de care aveam 
nevoie, de la imaginile fotografiate cu unghi larg până la cele apropiate de detalii. Am fost impresionat nu doar de 
calitatea fotografiilor, dar și de imaginile video cu rezoluție 4K. Pentru un fotograf care este la început sau dorește să 
avanseze la un sistem mirrorless, Z 50 este cu siguranță aparatul foto pe care trebuie să îl ia în considerare.

„Pentru un fotograf care este 
la început, Z 50 este cu 

siguranță aparatul foto pe 
care trebuie să îl ia în 

considerare.”
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T E H N O L O G I A  
SISTEMULUI Z   

55 mm

16 mm

Montură cu 
4 prinderi

Sistemul cu montură Nikon Z țintește viitorul imaginii
Nikon a investit un secol de know-how acumulat în domeniul opticii și tehnologiile sale remarcabile de 
prelucrare și de fabricație în noul sistem cu montură Z, pentru a duce imaginile într-o nouă eră. 
Indiferent dacă este vorba de imagini statice sau de filme, noul sistem captează ceea ce este în fața 
aparatului foto cu un realism extraordinar, oferind același fel de rezoluție înaltă și de gradație tonală de 
care ne bucurăm cu propriii noștri ochi.

Inovație și continuitate: de la montura F la montura Z
Există o nevoie din ce în ce mai mare de un nou sistem care să creeze noi posibilități pentru imagini și 
să continue extinderea acestor posibilități în viitor. Așa cum montura F a ținut pasul cu cele mai noi 
tehnologii imagistice, noul sistem cu montură Z va răspunde în mod continuu nevoii de îmbogățire a 
mijloacelor de realizare a imaginilor în anii care vin. Potențialul incredibil al noii monturi va propulsa 
tehnicile imagistice spre noi înălțimi.

Montură mare pentru obiective, cu diametru interior de 55 mm și distanță mică de 
la montura obiectivului la planul focal, de 16 mm.
Cum am obținut impresionanta performanță optică a monturii Z cu noua dimensiune? Soluția optimă la 
care am ajuns a fost să combinăm un diametru interior de 55 mm al monturii cu o distanță de 16 mm de 
la montura obiectivului la planul focal. Această combinație oferă o flexibilitate enormă în designul optic, 
oferind sistemului cu montură Z un potențial imens de a depăși cerințele și așteptările fotografilor nu numai 
pentru prezent, ci și pentru viitor. S-a realizat, de asemenea, dezvoltarea unui obiectiv cu deschidere foarte 
mare a diafragmei, care înainte era imposibil de produs.

Comunicare de mare viteză, de mare volum, care permite o procesare precisă de la 
un cadru la altul
Datorită capacității sale de comunicare de mare viteză și de mare volum, montura Z transferă în timp 
real o varietate de informații extrem de detaliate între obiectiv și corpul aparatului foto. Existând 
posibilitatea de a se aplica fiecărui cadru cele mai eficiente reglări ale focalizării automate (AF) și cea 
mai utilă procesare a imaginii, vor rezulta imagini cu un sentiment mult mai puternic de realism. 
Comunicarea de mare viteză și de mare volum este eficientă și la înregistrarea imaginilor video. Chiar 
dacă în cazul înregistrărilor video se utilizează cadențe de cadre mult mai mari decât la fotografierea 
continuă, va fi posibil să se aplice fiecărui cadru compensarea foarte precisă a imaginii. 

MONTURA Z
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T E H N O L O G I A  

SISTEMULUI Z

Tehnologii pentru corpurile aparatelor foto Tehnologii pentru obiectivele NIKKOR Z 

Sistem de înaltă performanță optim pentru un senzor de imagine cu număr 
mare de pixeli
Sistemul de procesare a imaginii EXPEED 6 utilizat de modelele din seria Z a fost dezvoltat 
pentru a ca experiența utilizării seriei Z să ofere aproape același sentiment de care se bucură 
utilizatorii aparatelor foto DSLR profesionale. Acesta procesează o serie de informații – inclusiv 
pentru generarea imaginilor afișate pe vizorul electronic (EVF), precum și a fotografiilor și 
filmelor cu număr mare de pixeli – într-o manieră rapidă și fidelă, care le oferă utilizatorilor 
senzația unui plus de naturalețe.

Acoperire ARNEO pentru o reducere superioară a formelor dublate 
și a petelor luminoase
Acoperirea ARNEO este un sistem de acoperire anti-reflexie cu care se obține o 
reflectare foarte scăzută a luminii incidente care atinge suprafața lentilei dintr-o 
direcție verticală. Fiind utilizat împreună cu acoperirea cu nanocristale, care este 
eficientă în special pentru lumina incidentă dintr-o direcție diagonală, se pot obține 
imagini clare și precise, cu efecte minimale de forme dublate și pete luminoase chiar 
și atunci când în cadru se află o sursă de lumină.

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

Calitatea imaginii filmelor s-a îmbunătățit dramatic
Sistemul cu montură Z este capabil să ofere o calitate îmbunătățită a imaginii atât în fotografii, 
cât și în filme, datorită mai multor factori: obiective care asigură un nivel ridicat al rezoluției pe 
întregul cadru, un mecanism extrem de precis care maximizează performanțele obiectivului și 
funcția AF de mare precizie. Mai mult decât atât, schimbul rapid al unui mare volum de date 
între corpul aparatului foto și obiectiv permite utilizarea informațiilor detaliate primite de la 
obiectiv în procesarea imaginii.

Robustețe care permite fotografierea în condiții variate
Seria Z își propune să ofere aceeași fiabilitate ca DSLR-urile convenționale – sau mai mare – 
pentru a oferi utilizatorilor încrederea de a profita de greutatea mai mică a sistemului și de a 
produce imagini de calitate superioară într-o gamă mai largă de scenarii. Numele Nikon este 
sinonim cu fiabilitatea și este o calitate evidentă în exteriorul elegant al seriei Z.

Senzori de imagine care maximizează caracteristicile optice de nivel următor
Senzorii de imagine ai aparatelor foto din seria Z sunt optimizați pentru a maximiza atât 
caracteristicile optice ale obiectivelor, cât și capacitatea de procesare – primul și al doilea  
pas în procesul de creare a imaginii. Aceștia sunt concepuți să funcționeze bine cu fiecare 
obiectiv NIKKOR Z lansat în viitor și să scoată în evidență performanțele pure ale acestora, 
funcționând împreună cu procesorul de imagine într-un sistem imagistic total.

Sistem multiplu de focalizare care îmbunătățește performanțele fotografierii
Prin combinarea mai multor unități de acționare AF, care asigură puterea de 
acționare la viteză ridicată și o acuratețe ridicată, poziția grupurilor de focalizare este 
controlată cu exactitate, rezultând un control AF extrem de precis și de rapid. De 
asemenea, prin reducerea efectivă a aberațiilor, se obțin performanțe imagistice 
superbe pe întregul interval de fotografiere, inclusiv la distanțe mici.

• Obiective aplicabile: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S, NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

Vizor electronic de înaltă rezoluție, cu magnificare mare, care oferă o 
imagine naturală
Cum arată o scenă văzută prin vizorul aparatului foto este esențial pentru a permite 
fotografului să se concentreze asupra fotografierii. Nikon a valorificat bogatele sale tehnologii 
optice și diverse tehnologii de afișare pentru a crea un vizor electronic (EVF) extrem de 
confortabil de utilizat. Lentilă asferică obținută prin prelucrare mecanică, cu diametru 

mare, pentru corecția efectivă a aberațiilor
În timp ce asigură precizia uniformă a suprafeței lentilei, materialul din sticlă cu 
indice mare de refracție, care a fost considerat anterior dificil de utilizat pentru 
lentilele asferice din sticlă turnată, este utilizat pentru a compensa efectiv diverse 
aberații, având o capacitate de corecție îmbunătățită. 

• Obiectiv aplicabil: NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

Sistem AF hibrid extrem de precis, eficient atât pentru fotografii,  
cât și pentru filme
Seria Z este prevăzută cu un sistem AF hibrid, care utilizează o combinație de AF în plan focal 
cu detecție fază și AF detectare contrast. Unul dintre avantajele majore ale acestui sistem este 
acoperirea largă oferită de punctele 
de focalizare din zona de imagine. 
La modelele din seria Z, aceasta 
este crescută semnificativ până la 
aprox. 90% când este utilizată 
funcția punct unic AF. Funcția AF 
detecție ochi* este un instrument 
puternic pentru captarea portretelor. 
Aceasta urmărește și blochează 
focalizarea pe unul din ochii 
subiectului – lucru util mai ales când 
subiectul continuă să se miște.
* Când se utilizează zonă AF automată la fotografierea imaginilor statice.

Fără acoperire ARNEO

Acoperire ARNEO

Lumină incidentă

Lumină reflectată

Acoperire convențională cu 
mai multe straturi

Lentilă

Lumină incidentă

Lumină reflectată

Acoperire ARNEO

Lentilă



Primul aparat foto mirrorless în format 

FX de la Nikon, cu 45,7 megapixeli 

efectivi valorifică la maximum 

performanțele optice fără precedent 

ale obiectivelor NIKKOR Z

• Senzorul CMOS cu iluminare din spate, în format 
FX de la Nikon are 45,7 megapixeli efectivi și 
funcție AF în plan focal cu detecție de fază. 

• Sistemul de procesare a imaginii EXPEED 6 
acceptă un interval de sensibilități standard ISO 
64-25600 (extensibil până la echivalentul ISO 
32-102400).

• Sistemul AF hibrid cu 493 de puncte de 
focalizare*1 permite o acoperire largă, de 
aproximativ 90% din suprafața imaginii pe 
orizontală și pe verticală.

• Funcția AF detecție ochi detectează și 
focalizează automat pe ochii oamenilor în modul 
zonă AF automată (AF-S, AF-C) (cu firmware ver. 
2.0).

• Sistem Picture Control cu parametru de claritate 
de nivel mediu și 20 de opțiuni suplimentare 
Creative Picture Control (Picture Control creativ).

• Înregistrările video 4K UHD (3840 x 2160)/30p pe 
întregul cadru oferă segmente de film clare și 
limpezi, utilizând la maximum caracteristicile 
optice superioare ale obiectivelor NIKKOR Z.

• Vizor electronic (EVF) Quad-VGA cu aprox. 
3.690.000 puncte, cu tehnologii superioare de la 
Nikon în domeniile opticii și procesării imaginii, 
care oferă o vizualizare clară și confortabilă.

• N-Log utilizează gama extinsă de adâncimi de 
culoare în ieșirea HDMI pe 10 biți, înregistrând 
informații de gradare mai bogate, pentru o 
gradare mai eficientă a culorilor.

• Mecanism de reducere a vibrațiilor (VR) în 
aparatul foto, cu deplasarea senzorului de 
imagine, care oferă un efect echivalent unui timp 
de expunere cu până la 5 trepte*2 mai scurt.

• Fotografierea continuă cu viteză ridicată, de 
până la aprox. 9 fps*3 facilitează captarea 
subiectelor în mișcare.

• Fotografiere cu temporizator de interval, care 
face posibilă crearea filmelor secvenţiale 8K*4.

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

*1 În format FX cu punct unic AF. 
*2 Conform standardelor CIPA. 

Această valoare se obține 
când este atașat obiectivul 
NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, cu 
zoomul setat la poziția 
maximă de telefotografie.

*3 Când se utilizează formatele 
RAW, JPEG sau TIFF pe 12 biți 
la fotografierea continuă cu 
viteză ridicată (extinsă). 
Expunerea automată (AE) este 
fixată la primul cadru.

*4 Este necesar software de la 
terți

14 15



Pentru toate dorințele 
dumneavoastră creative – un 
aparat foto mirrorless în format FX, 
multifuncțional, cu excelente 
caracteristici video și performanțe 
de înaltă sensibilitate

*1 În format FX cu punct unic AF.
*2 Când se utilizează formatele 

RAW, JPEG sau TIFF pe 12 biți 
la fotografierea continuă cu 
viteză ridicată (extinsă). 
Expunerea automată (AE) este 
fixată la primul cadru.

*3 Conform standardelor CIPA. 
Această valoare se obține 
când este atașat obiectivul 
NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, cu 
zoomul setat la poziția 
maximă de telefotografie.

• Senzorul CMOS cu iluminare din spate, în format 
FX de la Nikon are 24,5 megapixeli efectivi și 
funcție AF în plan focal cu detecție de fază.

• Sistemul de procesare a imaginii EXPEED 6 
acceptă un interval de sensibilități standard  
ISO 100-51200 (extensibil până la echivalentul  
ISO 50-204800).

• Sistemul AF hibrid cu 273 de puncte de focalizare*1 
permite o acoperire largă, de aproximativ 90% din 
suprafața imaginii pe orizontală și pe verticală.

• Funcția AF detecție ochi detectează și focalizează 
automat pe ochii oamenilor în modul zonă AF 
automată (AF-S, AF-C) (cu firmware ver. 2.0).

• Înregistrările video 4K UHD (3840 x 2160)/30p pe 
întregul cadru, cu interpretarea tuturor pixelilor 
oferă segmente de film clare și limpezi, utilizând 
 la maximum caracteristicile optice superioare  
ale obiectivelor NIKKOR Z.

• N-Log utilizează gama extinsă de adâncimi de 
culoare în ieșirea HDMI pe 10 biți, înregistrând 
informații de gradare mai bogate, pentru o 
gradare mai eficientă a culorilor.

• Sistem Picture Control cu parametru de claritate 
de nivel mediu și 20 de opțiuni suplimentare 
Creative Picture Control (Picture Control creativ).

• Fotografierea continuă cu viteză ridicată, de până 
la aprox. 12 fps*2 face posibilă captarea 
momentelor trecătoare.

• Vizor electronic (EVF) Quad-VGA cu aprox. 
3.690.000 puncte, cu tehnologii superioare de la 
Nikon în domeniile opticii și procesării imaginii, 
care oferă o vizualizare clară și confortabilă.

• Mecanism de reducere a vibrațiilor (VR) în 
aparatul foto, cu deplasarea senzorului de 
imagine, care oferă un efect echivalent unui timp 
de expunere cu până la 5 trepte*3 mai scurt.

Obiectiv: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S   © Dominique Cherry
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Kit de filmat esențial Z 6

MAI MULTĂ LIBERTATE 
PENTRU A CREA
Indiferent dacă sunteți profesionist sau începător, Kitul de 

filmat esențial Nikon Z 6 vă oferă instrumentele de bază de 

care aveți nevoie pentru a duce conținutul video mai aproape 

de perfecțiune. Cu un echipament de bază atât de puternic și 

de flexibil, puteți să alegeți orice destinație doriți.

• Nikon Z 6 realizează înregistrări video de calitate 
superioară la orice cadență de cadre. Acesta oferă 
segmente de film 4K de excepție, supraeșantionate 
din 6K, cu interpretarea tuturor pixelilor. Sistemul optic 
de reducere a vibrațiilor pe cinci axe, care este 
încorporat în aparatul foto, lucrează împreună cu 
sistemul VR electronic pentru a oferi înregistrări extrem 
de stabile. Iar protocolul deschis de la Atomos este 
acceptat pentru a permite integrarea nemijlocită a 
monitorului-recorder Atomos Ninja V, care este inclus  
în kit.*1 

• Cu adaptorul pentru montură FTZ atașat la aparatul 
foto Z 6, aveți posibilitatea de a utiliza obiective 
NIKKOR cu montură F. Nu se pierde nimic din calitatea 
imaginii. Iar obiectivele fără sistem de reducere a 
vibrațiilor (VR) vor descoperi noi niveluri de claritate cu 
sistemul VR din aparatul foto.

• Montura Z largă a aparatului foto Z 6 și distanța mică 
dintre montură și senzor vă permit să utilizați o gamă 
largă de obiective cinematografice. De la obiectivul 
dumneavoastră preferat cu distanță focală fixă, până 
la zoomul recomandat din clasa respectivă. Tot ce 
aveți nevoie este adaptorul pentru montură potrivit.*2

• Beneficiați de flexibilitatea monitorizării și înregistrării în 
formate ProRes și DNxHR gata de editare. Înregistrați 
în 4K pe 10 biți cu N-log. Sau înregistrați simultan 
fișiere de film necomprimate 4K/UHD pe 8 biți pe 
cardul de memorie și pe Atomos. Este inclus un 
adaptor de alimentare, precum și un suport adaptor 
pentru unitatea de disc.  

• Carcasa pentru aparatul foto și mânerul cu montare 
superioară sunt prevăzute cu găuri de montare de 
două dimensiuni și găuri pentru instalarea blocurilor 
de extensie compatibile ARRI. Mânerul asigură o 
stabilitate mai bună când filmați, astfel încât să puteți 
mișca brațul cu ușurință pentru a urmări scena.

*1 NINJA și ATOMOS sunt mărci 
comerciale înregistrate ale 
companiei ATOMOS.

*2 Adaptoarele sunt disponibile de 
la furnizori terți. 

* Acest kit nu include un obiectiv 
sau o unitate de disc.

• Comutați rapid între scenariile de filmare. Carcasa 
SmallRig pentru aparatul foto are un sistem 
încorporat de eliberare rapidă compatibil cu 
Manfrotto, astfel încât să puteți transfera în câteva 
secunde echipamentul de pe trepied pe monopied și 
invers. 

• Montați monitorul-recorder Atomos Ninja V la carcasa 
pentru aparatul foto utilizând clema Magic Arm. 
Reglați clemele cu două șuruburi cu cap bilă pentru 
o monitorizare extrem de stabilă la orice unghi. O 
piuliță rotundă cu aripi din partea centrală blochează 
și eliberează întregul braț.

• Nu încetați să creați. Două acumulatoare de câte 
5200 mAh și un încărcător rapid mențin sistemul 
Atomos în funcțiune chiar și la cele mai lungi filmări. 
Un acumulator EN-EL15b suplimentar vă asigură că  
Z 6 este întotdeauna pregătit pentru următoarea 
înregistrare. 
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Primul aparat foto mirrorless în 
format DX de la Nikon, cu 
performanțe de redare 
excepționale și o gamă largă de 
expresii, concentrate într-un corp 
compact și ușor, dar durabil

* În format DX cu punct unic AF. 

• Senzorul CMOS în format DX de la Nikon are 
20,9 megapixeli efectivi și funcție AF în plan focal 
cu detecție de fază. 

• Sistemul de procesare a imaginii EXPEED 6 
acceptă un interval de sensibilități standard  
ISO 100-51200 (până la ISO 25600 pentru 
înregistrarea filmelor).

• Sistemul AF hibrid cu 209 puncte de focalizare* 
permite o acoperire largă, de aproximativ 90% 
din suprafața imaginii pe orizontală și pe 
verticală.

• Funcția AF detecție ochi detectează și 
focalizează automat pe ochii oamenilor, pentru 
portrete naturale în momente spontane.

• Autoportrete simplu de realizat în fotografii și 
filme de înaltă calitate, prin înclinarea monitorului 
cu 180° în jos, pentru a fi în fața dumneavoastră.

• Sistem Picture Control cu parametru de claritate 
de nivel mediu și 20 de opțiuni suplimentare 
Creative Picture Control (Picture Control creativ).

• Înregistrările video 4K UHD (3840 x 2160)/30p, 
fără limitări legate de factorul de decupare, oferă 
segmente de film clare și limpezi, utilizând la 
maximum caracteristicile optice superioare ale 
obiectivelor NIKKOR Z.

• Vizor electronic (EVF) cu aprox. 2.360.000 puncte, 
cu tehnologii superioare de la Nikon în domeniile 
opticii și procesării imaginii, care oferă o 
vizualizare clară și confortabilă.

• Fotografierea continuă cu viteză ridicată, de 
până la aprox. 11 fps cu AF/AE facilitează 
captarea subiectelor în mișcare.

• Blițul încorporat cu ridicare manuală, cu un 
număr de ghid de aprox. 7 m adaugă mai multă 
lumină atunci când aveți nevoie.
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Obiect ive NIKKOR Z
Proiectate exclusiv pentru sistemul de montură Z de la Nikon și prevăzute cu o montură mai mare
Obiectivele NIKKOR Z adoptă sistemul de montură Z de la Nikon, care prezintă specificații complet noi, cum ar fi un 
diametru interior mare, de 55 mm și o distanță scurtă de la montura obiectivului la planul focal, de 16 mm. Aceste 
specificații asigură o flexibilitate mult mai mare în proiectarea obiectivelor, ceea ce permite urmărirea atingerii unor noi 
dimensiuni ale caracteristicilor optice. 

În timp ce extind foarte mult gama de expresii imagistice, obiectivele NIKKOR Z oferă un potențial remarcabil și posibilități 
deosebite prin integrarea tehnologiilor optice tradiționale, moștenite consecutiv din conceptul NIKKOR, cu dinamismul 
tehnologiilor Nikon în continuă dezvoltare. 

Caracteristici optice pentru următoarea generație: obiectivele NIKKOR Z din Linia S

Pentru seria de obiective NIKKOR Z din Linia S s-a stabilit recent un nivel mult mai înalt de 
standarde privind principiile de proiectare și controlul calității, care sunt și mai stricte decât 
standardele moștenite ale companiei Nikon, care au fost utilizate mult timp. Denumirea „Linia S” 
este rezervată numai pentru obiectivele care au îndeplinit cerințele acestor standarde mai 
riguroase pentru evaluarea diferiților factori precum curbele MTF, caracteristicile de bokeh și 
performanțele filmelor. 

Model de top în seria Liniei S: punctul 
culminant al incursiunii brandului NIKKOR 
în căutarea caracteristicilor optice 
inovatoare

Acest obiectiv are capacitatea de a înfățișa 
subiectele în moduri care nu au mai fost 
văzute până acum, inclusiv prin redarea lor 
cu o profunzime de câmp extrem de 
scăzută.

Obiective versatile care oferă o nouă 
dimensiune a caracteristicilor optice 

Aceste obiective aduc un nivel mai mare de 
putere imagistică, obținând reproducerea 
superioară cu rezoluție înaltă chiar și la 
periferia imaginii și utilizând întregul 
potențial al obiectivului la diafragma 
maximă, pentru orice subiect.

Obiective bine echilibrate, de înaltă 
performanță

Aceste obiective realizează un echilibru 
optim între funcționalitatea avansată, 
compactitate și eficiența costurilor, păstrând 
în același timp conceptul de bază al seriei 
Liniei S.

(NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct)
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NIKKOR Z
DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
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NIKKOR Z 58mm 
f/0.95 S Noct

• Noul Noct cu diafragmă maximă de f/0.95 asigură performanțe 
de redare de noi dimensiuni, datorită unui nou sistem de 
montură. 

• Puterea de rezoluție remarcabilă la diafragma maximă este 
obținută prin compensarea intensă a diferitelor aberații care sunt 
de obicei sesizate la obiectivele cu deschidere mare a 
diafragmei. 

• Utilizând un design optic în căutarea posibilităților pentru 
efectele de bokeh, se obține o continuitate optimă a bokeh-ului, 
care se transformă delicat de la planul focalizat clar. 

• Obiectivul este prevăzut cu o lentilă asferică obținută prin 
prelucrare mecanică de înaltă precizie, cu diametru mare și 
indice mare de refracție, pentru compensarea efectivă a 
diferitelor aberații ale obiectivului.  

• Este adoptată acoperirea ARNEO, care asigură performanțe 
anti-reflexie aproape echivalente cu ale acoperirii cu nanocristale 
pentru lumina incidentă dintr-o direcție verticală. 

• Operare confortabilă în timpul fotografierii, cu inelul de focalizare 
de înaltă precizie, care asigură focalizarea manuală precisă cu 
un cuplu adecvat și un unghi mare de rotație, precum și cu inelul 
de control căruia îi sunt atribuite funcții precum setarea 
diafragmei și compensarea expunerii. 

• Panou de informații pe obiectiv, care permite verificarea 
diafragmei, a distanței focale și a profunzimii de câmp fără a 
privi în vizor – o noutate pentru obiectivele NIKKOR. 

• Numărul de funcții care pot fi atribuite butonului Fn al 
obiectivului a fost crescut pentru a corespunde funcțiilor asociate 
butoanelor Fn1/Fn2 de pe corpul aparatului foto. 

• Acoperirea cu fluor este aplicată pe elementul frontal pentru 
îmbunătățirea protecției împotriva murdăriei.

Obiectiv de top din seria Liniei S, cu focalizare 
manuală, cu diafragmă maximă de f/0.95, care 
dezlănțuie întregul potențial al monturii Z
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Corp aparat foto: Z 7   © Christian Ammann   
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NIKKOR Z 24mm f/1.8 S

• Prin adoptarea unui sistem multiplu de focalizare, se obțin 
performanțe fotografice superbe pe întregul interval de 
fotografiere, inclusiv la distanțe mici, prin reducerea efectivă 
a aberațiilor.

• Acoperirea cu nanocristale reduce efectiv formele dublate 
și petele luminoase cauzate de lumina incidentă, rezultând 
imagini clare chiar și atunci când o sursă de lumină este 
localizată în cadru.

• Grație diafragmei cu deschidere mare, cu un maxim de 
f/1.8, se pot utiliza timpi de expunere mai scurți chiar și 
pentru scenele de interior și întunecate, reducându-se la 
minimum estomparea imaginii cauzată de mișcarea 
subiectelor.

• Prin compensarea efectivă a aberației coma care apare de 
obicei la diafragma maximă, sursele de lumină de mici 
dimensiuni aflate chiar și la periferia cadrului sunt 
reproduse fidel ca imagini punctiforme.

• Inelul de control simplu de operat, căruia i se pot atribui 
diverse funcții, cum ar fi focalizarea (M/A), diafragma sau 
compensarea expunerii, asigură confortul în timpul 
fotografierii sau filmării.

• Performanțele autentice de înregistrare a filmelor au fost 
obținute prin acordarea unei atenții deosebite la detalii 
precum minimizarea sunetului operațional, controlul stabil 
al diafragmei și compensarea efectivă a efectului „focus-
breathing”.

Obiectiv pentru unghi larg cu distanță focală fixă, cu deschidere mare a diafragmei, care permite redarea 
detaliilor cu rezoluție superioară pe întregul cadru, la orice distanță de fotografiere

Corp aparat foto: Z 7   © Ong Ying Sin Corp aparat foto: Z 7   © Ross Harvey

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

• Performanțele optice superioare se obțin prin puterea de 
rezoluție ridicată, reproducerea superbă a imaginilor 
punctiforme, caracteristicile fine și naturale ale bokeh-ului și 
reducerea aberației cromatice axiale. 

• Acoperirea cu nanocristale, care reduce efectiv formele 
dublate și petele luminoase, este utilizată pentru a asigura o 
redare clară chiar și în situațiile în care subiectul este iluminat 
din spate.

• Controlul extrem de precis și de mare viteză al focalizării 
automate se realizează prin adoptarea unui sistem multiplu 
de focalizare care contribuie, de asemenea, la îmbunătățirea 
performanțelor optice. 

• Un motor pas cu pas care permite controlul silențios și precis 
al focalizării automate este adoptat ca dispozitiv de 
acționare AF pentru îmbunătățirea preciziei focalizării.

• Performanțele remarcabile de înregistrare a filmelor au fost 
obținute prin acordarea unei atenții deosebite la detalii 
precum compensarea efectului „focus-breathing” și 
minimizarea sunetului operațional.

• Inelul de control, căruia i se pot atribui funcții precum 
focalizarea (M/A), diafragma și compensarea expunerii, 
asigură o fotografiere confortabilă prin simplitatea cu care 
poate fi operat.

Un obiectiv pentru unghi larg, cu deschidere mare a diafragmei, util într-o multitudine de situații, care 
asigură o redare superioară, depășind alte obiective f/1.8 de 35 mm.
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NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

•  Performanțele remarcabile de redare se obțin prin 
puterea de rezoluție ridicată, caracteristicile frumoase și 
naturale ale bokeh-ului, reducerea aberației cromatice 
axiale și reproducerea superbă a imaginilor punctiforme. 

• Acoperirea cu nanocristale, care reduce efectiv formele 
dublate și petele luminoase, este utilizată și pentru a 
asigura o redare clară chiar și în situațiile în care 
subiectul este iluminat din spate.

• Un motor pas cu pas puternic, care permite 
fotografierea silențioasă cu AF și asigură obținerea unor 
performanțe optice înalte greu de atins în mod obișnuit, 
este adoptat ca dispozitiv de acționare AF.

• Performanțele autentice de înregistrare a filmelor au fost 
obținute prin acordarea unei atenții deosebite la detalii 
precum compensarea efectului „focus-breathing” și 
minimizarea sunetului operațional.

• Inelul de control, căruia i se pot atribui funcții precum 
focalizarea (M/A), diafragma și compensarea expunerii, 
asigură o fotografiere confortabilă prin simplitatea cu 
care poate fi operat.

Un obiectiv cu distanță focală fixă și deschidere mare a diafragmei, cu capabilitate de reproducere 
superioară, care redefinește percepția despre ce poate face un obiectiv f/1.8 de 50 mm

NIKKOR Z 85mm f/1.8 S

• Aberația cromatică din afara zonei de focalizare a fost 
eliminată meticulos, iar marginile bokeh-ului sunt gradate 
cursiv. În plus, prin realizarea modificării treptate a gra-
dului de bokeh de la planul focal, subiectele pot fi scoase 
mai bine în evidență pe un fundal estompat natural.

• Bokeh-ul circular rafinat, cu o culoare clară și profundă și 
cu o vignetare optică minimă este obținut la periferie 
chiar și atunci când se utilizează diafragma maximă.

• Sistemul multiplu de focalizare oferă un plan focal extrem 
de clar pe întregul interval de fotografiere, inclusiv la 
distanțe mici, contribuind în același timp la asigurarea 
unei focalizări automate precise, de mare viteză.

• Acoperirea cu nanocristale, care reduce efectiv formele 
dublate și petele luminoase, este utilizată pentru a asigura 
o redare clară chiar și în situațiile în care subiectul este 
iluminat din spate.

• Inelul de control simplu de operat, căruia i se pot atribui 
diverse funcții, cum ar fi focalizarea (M/A), diafragma sau 
compensarea expunerii, asigură confortul în timpul 
fotografierii sau filmării.

• Performanțele autentice de înregistrare a filmelor au fost 
obținute prin acordarea unei atenții deosebite la detalii 
precum minimizarea sunetului operațional și controlul 
stabil al diafragmei.

Obiectiv de telefotografie de distanță medie, cu distanță focală fixă și deschidere mare a diafragmei, 
ideal pentru portrete care evidențiază subiectele pe un fundal cu bokeh natural și cu rezoluție  
ridicată în planul focal

Corp aparat foto: Z 7   © Kenta Aminaka Corp aparat foto: Z 7   © Chloé Lapeyssonnie
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NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

• Corpul ușor, simplu de transportat al acestuia, de aprox.  
485 g este prevăzut cu un mecanism retractabil, care oferă  
o agilitate remarcabilă, grație căreia fotografierea se poate 
efectua mai rapid.

• Intervalul de distanțe focale se întinde de la unghi ultra-larg la 
14 mm până la unghi larg la 30 mm, oferind imagini cu 
perspective dinamice.

• Primul* obiectiv cu zoom din lume cu unghi ultra-larg și filtru 
atașabil, care acoperă distanțe focale începând de la 14 mm 
permite fotografilor să fotografieze mai creativ utilizând filtre 
de polarizante sau ND.

•  Performanțele impresionante de înregistrare a filmelor au fost 
obținute prin acordarea unei atenții deosebite la detalii 
precum compensarea efectului „focus-breathing” și 
minimizarea sunetului operațional.

• Inelul de control, căruia i se pot atribui funcții precum 
focalizarea (M/A), diafragma și compensarea expunerii, 
asigură o fotografiere confortabilă prin simplitatea cu care 
poate fi operat.

• Acoperirea cu fluor originală de la Nikon este aplicată pe 
suprafața lentilei frontale pentru a asigura performanțe înalte 
de protecție împotriva murdăriei.

Obiectiv cu zoom pentru unghi ultra-larg, cu filtru atașabil, care oferă portabilitate,  
calitate înaltă a imaginii și posibilități de fotografiere extinse

*  În rândul obiectivelor interschimbabile (format FX de la Nikon) pentru fotografiere 
pe întregul cadru pentru aparate foto digitale cu obiective interschimbabile cu 
interval de distanțe focale începând de la 14 mm sau mai puțin, disponibile la 8 
ianuarie 2019. Declarație bazată pe cercetarea efectuată de compania Nikon.

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

• Caracteristicile optice remarcabile sunt obținute prin 
utilizarea unei lentile asferice din sticlă ED, a unei lentile din 
sticlă ED și a trei lentile asferice. 

• Rezoluția clară este păstrată chiar și în zonele periferice ale 
cadrului pe întregul interval de zoom de la diafragma 
maximă atât pentru fotografiere, cât și pentru înregistrarea 
filmelor.

• Performanțele impresionante de înregistrare a filmelor au 
fost obținute prin acordarea unei atenții deosebite la detalii 
precum compensarea efectului „focus-breathing” și 
minimizarea sunetului operațional.

• Acoperirea cu nanocristale, care reduce efectiv formele 
dublate și petele luminoase, este utilizată pentru a asigura 
o redare clară chiar și în situațiile în care subiectul este 
iluminat din spate.

• Inelul de control, căruia i se pot atribui funcții precum 
focalizarea (M/A), diafragma și compensarea expunerii, 
asigură o fotografiere confortabilă prin simplitatea cu care 
poate fi operat.

• Acoperirea cu fluor originală de la Nikon este aplicată pe 
suprafața lentilei frontale pentru a asigura performanțe 
înalte de protecție împotriva murdăriei.

Obiectiv cu zoom standard de înaltă performanță, portabil, cu redare superbă,  
care poate transforma fiecare scenă într-o operă de artă

30 31

Corp aparat foto: Z 7   © Jimmy McIntyre Corp aparat foto: Z 7   © Tamara Lackey
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• Prin utilizarea celor mai recente tehnologii optice și 
maximizând înalta flexibilitate oferită de designul obiectivului, 
caracteristicile optice superioare sunt obținute cu un corp 
ușor și compact.

• Sistemul multiplu de focalizare oferă un plan focal extrem de 
clar pe întregul interval de fotografiere, inclusiv la distanțe 
mici, contribuind în același timp la asigurarea unei focalizări 
automate precise, de mare viteză.

• Efectul de bokeh vast pe care îl oferă diafragma maximă de 
f/2.8, precum și caracteristicile naturale, frumoase ale 
bokeh-ului cu colorare minimă, vă permit să evidențiați 
foarte bine subiectele principale.

• Performanțele autentice de înregistrare a filmelor au fost 
obținute prin acordarea unei atenții deosebite la detalii 
precum compensarea efectului „focus-breathing” și 
minimizarea sunetului operațional.

• În acest obiectiv este încorporat noul sistem de strat anti-
reflexie cu acoperire ARNEO, care este eficient în special 
pentru lumina incidentă dintr-o direcție verticală. 

• Un inel de focalizare dedicat este adoptat independent de 
inelul de control, pentru operarea confortabilă în timpul 
focalizării manuale.

• Acoperirea cu fluor originală de la Nikon este aplicată pe 
lentilele frontală și posterioară pentru a asigura performanțe 
înalte de protecție împotriva murdăriei.

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S
Zoom standard cu deschidere mare a diafragmei, realizat ca un obiectiv versatil ideal,  
care oferă o calitate a imaginii excelentă, indiferent de scena fotografiată

32 33

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

•  Oferind un interval de zoom extrem de practic*1, de la unghi 
larg la 16 mm până la telefotografie medie la 50 mm, acest 
obiectiv este ideal pentru o mare varietate de scene și 
subiecte. 

• Portabilitatea este remarcabilă, prin adoptarea unui mecanism 
de obiectiv retractabil care scurtează lungimea atunci când 
obiectivul este păstrat în geantă.

• Utilizându-se o distanță minimă de focalizare extrem de mică, 
de 0,2 m (la poziția de zoom de 24 mm), chiar și subiectele 
apropiate pot fi focalizate clar, obținându-se imagini 
frumoase.

• Cu un efect superb de reducere a vibrațiilor, echivalent unui 
timp de expunere cu 4,5 trepte mai scurt*2, chiar și pentru 
scene precum peisaje de noapte și situații de interioare cu 
lumină scăzută, estomparea imaginii cauzată de tremuratul 
aparatului foto este compensată efectiv. 

• Performanțele autentice de înregistrare a filmelor au fost 
obținute prin acordarea unei atenții deosebite la detalii 
precum compensarea efectului „focus-breathing” și 
minimizarea sunetului operațional.

• Inelul de control simplu de operat, căruia i se pot atribui 
diverse funcții, cum ar fi focalizarea (M/A), sensibilitatea ISO, 
diafragma sau compensarea expunerii, asigură confortul în 
timpul fotografierii sau filmării.

Könnyen hordozható, DX-formátumú általános zoomobjektív, amely valódi  
teljesítményével mindig és mindenhol elősegíti a lenyűgöző minőség képek készítését 

*1 Unghiul de câmp este echivalent cu al unui obiectiv de 24-75 mm în 
format FX/35 mm.

*2 Această valoare se obține când este atașat la un aparat foto mirrorless 
echipat cu un senzor de imagine de dimensiune APS-C și când zoomul 
este setat la poziția maximă de telefotografie.

Corp aparat foto: Z 7   © Ami Vitale Corp aparat foto: Z 50   © Shawn Corrigan
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FX

DX*

  
  

 14 mm 24 mm 35 mm 50 mm 70 mm 85 mm 140 mm 200 mm 300 mm 400 mm 600 mm 

 21 mm 36 mm 52.5 mm 75 mm 105 mm 127.5 mm 210 mm 300 mm 450 mm 600 mm 900 mm

34

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

• Cu un interval de zoom de la telefotografie medie la 50 mm 
până la telefotografie la 250 mm*1, fotografierea prin utilizarea 
efectului telefotografic este posibilă pentru o mai mare 
varietate de scene.

• Rezoluția superioară obținută cu o montură Z cu diametru 
mare este asigurată de la diafragma maximă indiferent de 
intervalul de distanțe focale sau de distanța de la care se 
fotografiază.

• Cu un efect superior de reducere a vibrațiilor, echivalent unui 
timp de expunere cu 5 trepte mai scurt*2, minimul din istoria 
obiectivelor interschimbabile NIKKOR*3, estomparea imaginii 
este compensată efectiv chiar și la fotografierea în lumină 
scăzută.

• Distanța minimă de focalizare este scurtă, de 0,5 m (la poziția 
de zoom de 50 mm) și permite captarea unor cadre de close-
up impresionante, inclusiv pentru fotografii ale obiectelor 
așezate pe masă.

• Performanțele autentice de înregistrare a filmelor au fost 
obținute prin acordarea unei atenții deosebite la detalii precum 
compensarea efectului „focus-breathing” și minimizarea 
sunetului operațional.

• Agilitatea este remarcabilă, prin adoptarea unui mecanism de 
obiectiv retractabil care scurtează lungimea atunci când 
obiectivul este păstrat în geantă.

• Inelul de control simplu de operat, căruia i se pot atribui 
diverse funcții, cum ar fi focalizarea (M/A), sensibilitatea ISO, 
diafragma sau compensarea expunerii, asigură confortul în 
timpul fotografierii sau filmării.

Obiectiv cu zoom de telefotografie în format DX, care permite captarea foarte reușită a diferitelor scene 
cu un singur obiectiv, folosind un interval de zoom larg și un efect superior de reducere a vibrațiilor

*1 Unghiul de câmp este echivalent cu al unui obiectiv de 75-375 mm în format FX/35 mm.
*2 Această valoare se obține când este atașat la un aparat foto mirrorless echipat cu un 

senzor de imagine de dimensiune APS-C și când zoomul este setat la poziția maximă 
de telefotografie.

*3 Situația din octombrie 2019

Corp aparat foto: Z 50   © Shawn Corrigan
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• Pentru cele mai recente informații, consultați site-ul web Nikon www.europe-nikon.com
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*Distanța focală efectivă în format DX.
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Conținutul acestei succesiuni poate fi modificat fără înștiințare prealabilă și 
fără obligații din partea producătorului.

Situația din 10 octombrie 2019.
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Adaptor pentru montură FTZ 

Adaptorul pentru montură FTZ permite celor care au utilizat mult timp aparate foto DSLR de la Nikon 
să utilizeze în continuare obiectivele NIKKOR cu montură F, fără nicio problemă, cu noul sistem de 
aparate foto mirrorless cu montură Z. Fotografierea cu AE este disponibilă cu un total de aprox. 360 de 
tipuri de obiective NIKKOR cu montură F, de la tipul AI mai departe, în timp ce fotografierea cu AF/AE 
este disponibilă cu peste 90 de tipuri de obiective AF-P/AF-S/AF-I.

• Se asigură calitatea imaginii și performanțele fotografierii cu AF/AE obținute când se utilizează 
obiectivele NIKKOR cu montură F atașate la aparatele foto DSLR de la Nikon.

• Sistemul VR din aparatele foto Z 7 și Z 6 este disponibil când se atașează un obiectiv CPU NIKKOR 
cu montură F fără sistem VR încorporat. 

• Componentele mobile și alte secțiuni sunt etanșate efectiv pentru a îmbunătăți performanțele de 
rezistență la praf și la picături de apă, astfel încât să fie echivalente cu ale aparatelor foto Z 7 și Z 6. 

• Stilizarea exterioară este concepută pentru a corespunde obiectivelor NIKKOR de tip G care nu au 
inel de diafragmă. 

• Corpul ușor este obținut fără a compromite durabilitatea, prin utilizarea unui aliaj de magneziu pentru 
cilindrul obiectivului și montura pentru trepied.

Caracteristicile acceptate sunt marcate cu bife (✓), iar caracteristicile neacceptate, cu liniuțe (—).

Caracteristici acceptate

Expresia individuală a vastei game de obiective NIKKOR cu montură F continuă să strălucească  
cu aparatele foto mirrorless de la Nikon

[Notă] 
Cu unele obiective, este posibil ca telemetrul electronic să 
nu funcționeze conform așteptărilor și poate fi necesară 
reglarea fină a focalizării automate pentru a se obține 
rezultatele dorite. În plus, în funcție de condițiile de 
fotografiere, este posibil ca focalizarea automată să nu 
producă rezultatele dorite cu obiectivele următoare. 
Repetați operația de focalizare automată până când 
subiectul este focalizat sau focalizați utilizând focalizarea 
manuală.
• AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR

FTZ bajonettadapter

DIAGRAMĂ DE 
SISTEM Z 7/ Z 6

DIAGRAMĂ DE 
SISTEM Z 50

Mod

Obiectiv

Mod focalizare Mod fotografiere

Mod măsurare
AF MF (cu telemetru 

electronic) MF AUTO, P, S A, M
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U

AF-S tip G, E și D;
AF-P tip G și E;
AF-I tip D

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AF tip G și D — ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Alte obiective cu AF — — ✓ ✓ ✓
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CP
U

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

— — ✓ ✓ ✓ ✓

PC Micro 85mm f/2.8D — — ✓ — ✓* ✓

Obiective AI-P — — ✓ ✓ ✓ ✓

N
on

-
CP

U

AI-, AI- modificat
Obiective NIKKOR sau din 
seria E de la Nikon

— — ✓ — ✓ ✓

*Numai modul M. *Accesorii furnizate. **Produse care nu aparțin de Nikon. † Se poate descărca (gratuit) din magazinul de aplicații al fiecărui dispozitiv inteligent. †† Se poate descărca (gratuit) de pe site-ul web Nikon.
Pentru cele mai recente informații, consultați site-ul web Nikon.

OBIECTIVE NIKKORBlițuri SPEEDLIGHT

Speedlight SB-5000

Monitor 
TV**

Videorecorder cu 
intrare HDMI**

Vizor din 
cauciuc DK-30*

Telecomandă fără fir 
ML-L7

Imprimantă**

Computer personal**Computer personal**

Cablu USB UC-E21*

ViewNX-i††

Capture NX-D††

Camera Control 
Pro 2

Server FTP**

Telecomandă prin cablu T 
TL SC-28, 29

Grip de mare 
performanță SD-9

Speedlight SB-300 

Speedlight SB-700 

Speedlight SB-500 

Speedlight SB-5000 

Speedlight SB-700 

Speedlight SB-500 

Speedlight SB-300 

Dispozitiv comandă 
Speedlight fără fir  
SU-800

Kit bliț pentru close-up 
cu comandă R1C1

Cablu de sincronizare 
spiralat SC-15 Adaptor mufă de 

sincronizare AS-15

Unități de bliț  
pentru studio**

ADAPTOARE C.A., ACUMULATOARE ȘI 
ÎNCĂRCĂTOARE

Acumulator  
Li-ion EN-

EL25*
Încărcător acumulator 

MH-32*

Cablu HDMI**(conector 
tip D  conector tip A)

ADAPTOR PENTRU 
MONTURĂ

Adaptor pentru 
montură FTZ 

MICROFOANE

Microfon stereo 
ME-1

Obiective NIKKOR Z

Obiective NIKKOR F

Microfon fără fir  
ME-W1

Card de memorie SD**

Cititor card memorie SD**

ACCESORII PENTRU 
COMPUTER

ACCESORII TV ȘI VIDEO

ACCESORIU VIZOR

ACCESORIU TELECOMANDĂ

APLICAȚIE 
PENTRU 
DISPOZITIVE 
INTELIGENTE

SnapBridge† 

Dispozitiv 
inteligent** 
(iOS/Android 
OS)

Adaptor de încărcare la 
curent alternativ EH-73P

*Accesorii furnizate. **Produse care nu aparțin de Nikon. † Se poate descărca (gratuit) din magazinul de aplicații al fiecărui dispozitiv inteligent. †† Se poate descărca (gratuit) de pe site-ul web Nikon.

OBIECTIVE NIKKORBlițuri SPEEDLIGHT

Speedlight SB-5000

ACCESORII TV ȘI VIDEO

Monitor TV**

Clip de cable
HDMI/USB*

Videorecorder cu 
intrare HDMI**

Clemă cablu 
HDMI/ 
USB*

ACCESORIU VIZOR

Vizor din cauciuc  
DK-29*

Telecomandă fără fir
WR-T10

Telecomandă fără
fir WR-1

Telecomandă fără
fir WR-1

Imprimantă**

Cablu LAN**

Acumulator Li-ion 
EN-EL15b*/EN-EL15a/EN-EL15

Computer 
personal**

Calculator 
(doar cu port 
USB tip C)

Cablu USB UC-E25

Clemă cablu 
HDMI/ 
USB*

ViewNX-i††

Capture NX-D††

Camera Control 
Pro 2

Server FTP**

Telecomandă prin cablu TTL SC-28, 29

Grip de mare 
performanță SD-9

Speedlight SB-300

Speedlight SB-700

Speedlight SB-500

Speedlight SB-5000

Speedlight SB-5000

Speedlight SB-700

Speedlight SB-700

Speedlight SB-500

Speedlight SB-500

Speedlight SB-300

Speedlight SB-R200

Dispozitiv comandă 
Speedlight fără fir  
SU-800

Kit bliț pentru close-up 
cu comandă R1C1

Cablu de sincronizare 
spiralat SC-15

Adaptor mufă de 
sincronizare AS-15

Unități de bliț  
pentru studio**

Speedlight  
SB-5000 

Telecomandă fără fir
WR-R10

ADAPTOARE C.A., ACUMULATOARE ȘI ÎNCĂRCĂTOARE

Acumulator Li-ion 
EN-EL15b*/EN-EL15a/EN-EL15

Grip MB-N10

Adaptor încarcare EH-P7*

Acumulator Li-ion EN-EL15b 

Conector a la
red eléctrica EP-5B

Adaptor c.a  
EH-5c/EH-5b

Încărcător acumulator
MH-25a*/MH-25

Cablu HDMI**(conector tip C  
conector tip A)

CĂŞTI

HUSĂ

Telecomandă fără fir
WR-R10

ADAPTOR PENTRU 
MONTURĂ

Adaptor pentru 
montură FTZ 

MICROFOANE

Microfon stereo 
ME-1

Obiective NIKKOR Z

Obiective NIKKOR F

Microfon fără fir  
ME-W1

Card de memorie XQD** Cititor card memorie XQD**

ACCESORII PENTRU COMPUTER

Cablu USB UC-E24*

Transmiţător fără fir
WT-7/A/B/C

Conector alimentare
EP-5B

Adaptor c.a  
EH-5c/EH-5b

ACCESORII TELECOMANDĂ
ŞI GPS

Dispozitiv GPS
GP-1A Telecomandă prin

cablu MC-DC2

Husă semi-rigidă
CF-DC8

Căşti**

APLICAȚIE 
PENTRU 
DISPOZITIVE 
INTELIGENTE

SnapBridge† 

Dispozitiv 
inteligent** 
(iOS/Android 
OS)
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• Kit Z 7 + 24-70 f/4  
Acest kit versatil cu zoom, în format de cadru 
întreg, include aparatul foto Z 7 și obiectivul 
compact cu zoom NIKKOR Z 24-70mm f/4 S. 
Captați mai multe detalii, profunzime mai mare și 
mai multă culoare pe toată întinderea cadrului. 
Beneficiați de focalizarea cursivă și fără sunet, 
precum și de claritatea excepțională de la o 
margine la alta a imaginii.

• Kit Z 7 + 24-70 f/4 + FTZ 
Acest kit cu zoom și adaptor include aparatul foto  
Z 7, obiectivul cu zoom NIKKOR Z 24–70mm f/4 S și 
adaptorul pentru montură FTZ. Obiectivul compact 
cu zoom, în format de cadru întreg, vă va însoți 
oriunde. Adaptorul vă permite să utilizați obiective 
NIKKOR cu montură F pe aparatul foto Nikon Z, fără 
să pierdeți din calitatea imaginii.

• Kit Z 7 + 14-30 f/4 
Intrați în scenă cu acest kit cu zoom cu unghi 
ultra-larg, ideal pentru călătorii. Include aparatul foto 
mirrorless Z 7 în format de cadru întreg și obiectivul 
NIKKOR Z 14-30mm f/4 S. Zoomul compact și ușor 
permite utilizarea filtrelor de 82 mm și încape cu 
ușurință în gențile mai mici pentru kituri. Realizați 
imagini statice și filme captivante – oriunde.

• Kit Z 7 + 14-30 f/4 + FTZ 
Lucrați fără restricții. Acest kit cu zoom cu unghi 
ultra-larg și adaptor include aparatul foto 
mirrorless Z 7 în format de cadru întreg, obiectivul 
NIKKOR Z 14-30mm f/4 S și adaptorul pentru 
montură FTZ. Zoomul compact permite utilizarea 
filtrelor de 82 mm. Adaptorul vă permite să utilizați 
obiective NIKKOR cu montură F pe aparatul foto 
Nikon Z, fără să pierdeți din calitatea imaginii.

• Kit Z 7 + FTZ 
A kit a Kit Z 7 fényképezőgépet, valamint a strapabíró, 
mégis könnyű FTZ bajonettadaptert tartalmazza. Az 
adapterrel a képminőség romlása nélkül használhatja 
az F-bajonettes NIKKOR objektíveket a Nikon Z 
fényképezőgépével. Ráadásul a fényképezőgép 
beépített VR-funkciójának köszönhetően a 
rázkódáscsökkentés (VR) nélküli F-bajonettes 
objektívek előtt is megnyílik az élesség új dimenziója.

• Kit Z 50 + 16-50 VR 
Aici. Acolo. Oriunde. Spuneți povestea așa cum o vedeți 
cu aparatul foto mirrorless Z 50 și cu obiectivul 
ultraportabil NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR. Acest 
zoom cu unghi larg, focalizare rapidă și sistem de reducere 
a vibrațiilor inclus în obiectiv captează imagini clare, de la 
unghi larg până la portrete, cu rezultate superioare în 
privința detaliilor, profunzimii și culorilor. 

• Kit Z 50 + FTZ 
Aveți și vă place să utilizați obiective NIKKOR pentru 
aparate foto DSLR? Acest kit include aparatul foto 
mirrorless Z 50 și adaptorul pentru montură FTZ, care vă 
permite să utilizați obiective NIKKOR cu montură F 
împreună cu aparatul foto. Acum puteți profita de 
superba calitate a imaginilor oferite de aparatul foto 
Nikon Z 50 și puteți continua să utilizați obiectivele 
preferate de la aparatele foto DSLR.

Sunt disponibile diverse combinații.

Oportunitățile abundă cu kitul care include 
aparatul foto mirrorless Z 50, un zoom cu unghi 
larg pentru aparate foto mirrorless și adaptorul 
pentru montură FTZ. Obiectivul NIKKOR Z DX 
16-50mm f/3.5-6.3 VR este foarte portabil și oferă 
imagini cu culori și detalii bogate, de la unghi larg 
până la portrete. Adaptorul vă permite să utilizați 
cu aparatul foto obiective NIKKOR cu montură F 
pentru aparate foto DSLR.

Acest kit include aparatul foto Z 6, obiectivul cu 
zoom NIKKOR Z 24-70mm f/4 S și adaptorul 
pentru montură FTZ. Obiectivul compact cu zoom, 
în format de cadru întreg, vă va purta oriunde. 
Adaptorul vă permite să utilizați obiective NIKKOR 
cu montură F pe aparatul foto Nikon Z, fără să 
pierdeți din calitatea imaginii. În plus, obiectivele 
cu montură F fără sistem de reducere a vibrațiilor 
(VR) vor descoperi noi niveluri de claritate, grație 
sistemului VR din aparatul foto.

• Kit Z 6 + FTZ 
Acest kit include aparatul foto Z 6 și adaptorul 
pentru montură FTZ care este ușor, dar rezistent. 
Adaptorul vă permite să utilizați obiective NIKKOR 
cu montură F pe aparatul foto Nikon Z, fără să 
pierdeți din calitatea imaginii. În plus, obiectivele cu 
montură F fără sistem de reducere a vibrațiilor (VR) 
vor descoperi noi niveluri de claritate, grație 
sistemului VR din aparatul foto.

• Kit Z 6 + 24-70 f/4 
Faceți fotografii și înregistrați filme cu mai multe 
detalii, mai multă profunzime și mai multă culoare, cu 
acest kit cu zoom versatil, în format de cadru întreg. 
Include aparatul foto Z 6 și obiectivul compact cu 
zoom NIKKOR Z 24–70mm f/4 S. Beneficiați de 
focalizarea cursivă și fără sunet, precum și de 
claritatea excepțională de la o margine la alta a 
imaginii.

• Kit Z 6 + 14-30 f/4 
Călătoriți cu un bagaj ușor. Fotografiați cu 
diafragma larg deschisă. Acest kit versatil cu zoom 
cu unghi ultra-larg include aparatul foto mirrorless 
Z 6 în format de cadru întreg și obiectivul NIKKOR 
Z 14-30mm f/4 S. Zoomul compact permite 
utilizarea filtrelor de 82 mm și încape cu ușurință în 
gențile mai mici. Realizați imagini statice și filme 
captivante – oriunde.

Arătați mai mult. Acest kit cu zoom cu unghi ultra-larg 
și adaptor include aparatul foto mirrorless Z 6 în 
format de cadru întreg, obiectivul NIKKOR Z 14-30mm 
f/4 S și adaptorul pentru montură FTZ. Zoomul 
compact permite utilizarea filtrelor de 82 mm. 
Adaptorul vă permite să utilizați obiective NIKKOR cu 
montură F pe aparatul foto Nikon Z, fără să pierdeți 
din calitatea imaginii.

Mai multă libertate pentru a crea. Acest kit esențial 
pentru cineaștii independenți include aparatul foto 
mirrorless Nikon Z 6 cu fotografiere pe întregul cadru, 
adaptorul pentru montură FTZ, Atomos Ninja V, 
carcasa pentru aparatul foto cu eliberare rapidă 
SmallRig și diverse accesorii. Duceți conținutul video 
mai aproape de perfecțiune.

• Kit Z 50 + 16-50 VR + 50-250 VR  
Vă apropiați. Lărgiți orizontul. Ajungeți departe. Acest kit 
include aparatul foto mirrorless Z 50 și două zoomuri cu 
focalizare rapidă și sistem de reducere a vibrațiilor. NIKKOR 
Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR captează imagini de la unghi 
larg până la portrete și devine foarte compact atunci când 
se retrage. NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR 
fotografiază de la distanțe normale până la telefotografice 
și, de asemenea, se retrage pentru a fi ușor de transportat.

• Kit Z 6 + 24-70 f/4 + FTZ 

Kit Z 6 + 14-30 f/4 +  FTZ 

• Essential Movie Kit Z 6 

• Kit Z 50 + 16-50 VR + FTZ 
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• XQD este o marcă comercială a Sony Corporation. • HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC. • Wi-Fi® și sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale sau 
mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance®. • Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Nikon Corporation este sub licență. • Alte denumiri 
de produse și de mărci sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective. • Imaginile din vizoare, de pe ecranele LCD și de pe monitoare prezentate în acest material sunt simulate.

Pixeli efectivi

Pixeli efectivi 45,7 milioane 24,5 milioane 20,9 milioane

Senzor imagine

Senzor imagine Senzor CMOS de 35,9 × 23,9 mm (format FX Nikon) Senzor CMOS de 23,5 × 15,7 mm (format DX Nikon)

Stocare

Dimensiune imagine (pixeli)

• Zonă imagine FX (36×24):  
8256 × 5504 (L: 45,4 milioane),  
6192 × 4128 (M: 25,6 milioane), 
4128 × 2752 (S: 11,4 milioane)
• Zonă imagine DX (24×16):  

5408 × 3600 (L: 19,5 milioane),  
4048 × 2696 (M: 10,9 milioane),  
2704 × 1800 (S: 4,9 milioane)
• Zonă imagine 5 : 4 (30×24):  

6880 × 5504 (L: 37,9 milioane),  
5152 × 4120 (M: 21,2 milioane),  
3440 × 2752 (S: 9,5 milioane)
• Zonă imagine 1 : 1 (24×24):  

5504 × 5504 (L: 30,3 milioane),  
4128 × 4128 (M: 17 milioane),  
2752 × 2752 (S: 7,6 milioane)

• Zonă imagine 16 : 9 (36×20):  
8256 × 4640 (L: 38,3 milioane),  
6192 × 3480 (M: 21,5 milioane),  
4128 × 2320 (S: 9,6 milioane)
• Fotografii realizate în timpul  

înregistrării filmelor la o
dimensiune de cadru de  

3840 × 2160: 3840 × 2160
• Fotografii realizate în timpul  

înregistrării filmelor la alte
dimensiuni de cadre: 1920 × 1080

• Zonă imagine FX (36×24):  
6048 × 4024 (L: 24,3 milioane),  
4528 × 3016 (M: 13,7 milioane), 
3024 × 2016 (S: 6,1 milioane)
• Zonă imagine DX (24×16):  

3936 × 2624 (L: 10,3 milioane),  
2944 × 1968 (M: 5,8 milioane), 
1968 × 1312 (S: 2,6 milioane)
• Zonă imagine 1 : 1 (24×24):  
4016 × 4016 (L: 16,1 milioane),  
3008 × 3008 (M: 9 milioane),  
2000 × 2000 (S: 4 milioane)

• Zonă imagine 16 : 9 (36×20):  
6048 × 3400 (L: 20,6 milioane),  
4528 × 2544 (M: 11,5 milioane), 
3024 × 1696 (S: 5,1 milioane)
• Fotografii realizate în timpul  

înregistrării filmelor la o dimensiune de 
cadru de 3840 × 2160: 3840 × 2160

• Fotografii realizate în timpul înregistrării 
filmelor la alte dimensiuni de cadre:  

1920 × 1080

• Zonă imagine DX (24×16)  
5568 × 3712 (L: 20,7 milioane) 
4176 × 2784 (M: 11,6 milioane)  
2784 × 1856 (S: 5,2 milioane)
• Zonă imagine 1 : 1 (16×16)  

3712 × 3712 (L: 13,8 milioane) 
2784 × 2784 (M: 7,8 milioane)  
1856 × 1856 (S: 3,4 milioane)
• Zonă imagine 16 : 9 (24×14)  
5568 × 3128 (L: 17,4 milioane) 
4176 × 2344 (M: 9,8 milioane)  
2784 × 1560 (S: 4,3 milioane)

• Fotografii realizate în timpul înregistrării filmelor la o 
dimensiune de cadru de 3840 × 2160: 3840 × 2160

• Fotografii realizate în timpul înregistrării filmelor la o 
dimensiune de cadru de 1920 × 1080: 1920 × 1080

Format de fișier

• NEF (RAW): 12 sau 14 biți (comprimat fără pierderi, comprimat sau necomprimat); sunt 
disponibile dimensiunile mare, medie și mică (imaginile medii și mici sunt înregistrate la o 

adâncime de 12 biți, utilizându-se compresia fără pierderi)
• TIFF (RGB) • JPEG: compatibil cu formatul de bază JPEG cu compresie fină (aprox. 1 : 4), 
normală (aprox. 1 : 8) sau de bază (aprox. 1 : 16); este disponibilă opțiunea de compresie 

pentru calitate optimă
• NEF (RAW)+JPEG: o singură fotografie înregistrată atât în format NEF (RAW), cât și în 

format JPEG

• NEF (RAW): 12 sau 14 biți
• JPEG: compatibil cu formatul de bază JPEG cu compresie fină 
(aprox. 1 : 4), normală (aprox. 1 : 8) sau de bază (aprox. 1 : 16)
• NEF (RAW)+JPEG: o singură fotografie înregistrată atât în 

format NEF (RAW), cât și în format JPEG

Suporturi de stocare Carduri de memorie XQD Carduri de memorie SD (Secure Digital) și carduri SDHC și SDXC 
compatibile cu UHS-I

Sistem de fișiere DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge

Vizor

Vizor electronic OLED (Quad VGA) de 1,27 cm, 3.690.000 puncte, cu balans de culoare și control 
al luminozității automat și manual pe 11 niveluri

Vizor electronic OLED (XGA) de 0,99 cm, cu aprox.  
2.360.000 puncte, cu balans de culoare și control  

al luminozității automat și manual pe 7 niveluri

Acoperire cadru Aprox. 100% orizontal și 100% vertical

Magnificare Aprox. 0,8× (obiectiv de 50 mm la infinit, -1 m-1) Aprox. 1,02× (obiectiv de 50 mm la infinit, −1 m−1)

Obturator

Timp de expunere 1/8000 până la 30 s în pași de 1/3 sau 1/2 EV, bulb, durată, X200 1/4000 până la 30 s (selectați între pașii de 1/3 și 1/2 EV), bulb, 
durată

Timp sincronizare bliț X=1/200 s; se sincronizează cu obturatorul la 1/200 s sau la un timp mai lung; este acceptată sincronizarea rapidă FP automată

Declanșare

Mod declanșare Cadru unic, continuu cu viteză redusă, continuu cu viteză ridicată, continuu cu viteză ridicată (extins), autodeclanșator

Viteză aproximativă avansare cadre
(măsurată în condițiile de testare specificate 

de Nikon)

• Continuu cu viteză redusă: 1 până la 5 fps
• Continuu cu viteză ridicată: 5,5 fps (NEF/

RAW de 14 biți: 5 fps)
• Continuu cu viteză ridicată (extins): 9 fps 

(NEF/RAW de 14 biți: 8 fps)

• Continuu cu viteză redusă: 1 până la 5 fps
• Continuu cu viteză ridicată: 5,5 fps

• Continuu cu viteză ridicată (extins): 12 fps 
(NEF/RAW de 14 biți: 9 fps)

• Continuu cu viteză redusă: 1 până la 4 fps
• Continuu cu viteză ridicată: 5 fps

• Continuu cu viteză ridicată (extins): 11 fps

Expunere

Sistem măsurare Măsurare TTL utilizând senzorul de imagine al aparatului foto

Moduri de măsurare

• Măsurare matricială
• Măsurare central-evaluativă: pondere de 75% acordată cercului de 12 mm din 

centrul cadrului; evaluarea poate fi realizată și în funcție de media întregului cadru
• Măsurare spot: măsoară cercul de 4 mm (aproximativ 1,5% din cadru) centrat pe 

punctul de focalizare selectat
• Măsurare evaluativă a zonelor luminoase

• Măsurare matricială
• Măsurare central-evaluativă: pondere de 75% acordată cercului de 
8 mm din centrul cadrului; evaluarea poate fi realizată și în funcție de 

media întregului cadru
• Măsurare spot: măsoară cercul de 3,5 mm (aproximativ 2,5% din 

cadru) centrat pe punctul de focalizare selectat
• Măsurare evaluativă a zonelor luminoase

 Moduri de expunere
Automat (b); mod automat program cu program flexibil (P); mod automat 

prioritate de timp (S); mod automat prioritate de diafragmă (A); manual (M); setări 
utilizator (U1, U2, U3)

• b: Automat, P: mod automat program cu program flexibil,
S: mod automat prioritate de timp, A: mod automat prioritate 

de diafragmă, M: manual
• Moduri de scenă: k portret; l peisaj; p copil; m sport; 
n prim-plan; o portret de noapte; r peisaj de noapte; s 
petrecere/interior; t plajă/zăpadă; d apus; e amurg/zori; 
f portret animal de casă; g lumânări; j flori; z culori de 

toamnă; 0 mâncare
• Moduri de efecte speciale: 4 vedere nocturnă; V foarte 
intens; T artă pop; U ilustrație foto; 5 efect aparat foto 
jucărie; 6 efect de miniaturizare; 7 culoare selectivă; 1 

siluetă; 2 cheie înaltă; 3 cheie joasă
• U1 și U2: setări utilizator

Sensibilitate ISO (index de expunere 
recomandat)

ISO 64 până la 25600 în pași de 1/3 sau 
1/2 EV; se poate seta și la aprox. 0,3, 0,5, 
0,7 sau 1 EV (echivalent ISO 32) sub ISO 
64 sau la aprox. 0,3, 0,5, 0,7, 1 sau 2 EV 

(echivalent ISO 102400) peste ISO 25600; 
funcție disponibilă de control automat al 

sensibilității ISO

ISO 100 până la 51200 în pași de 1/3 sau 
1/2 EV; se poate seta și la aprox. 0,3, 0,5, 
0,7 sau 1 EV (echivalent ISO 50) sub ISO 
100 sau la aprox. 0,3, 0,5, 0,7, 1 sau 2 EV 
(echivalent ISO 204800) peste ISO 51200; 
funcție disponibilă de control automat al 

sensibilității ISO

De la ISO 100 până la 51200 (selectați între pașii de 1/3
și 1/2 EV); se poate seta și la aprox. 1 sau 2 EV

(echivalent ISO 204800) peste ISO 51200; funcție
disponibilă de control al sensibilității ISO automate

Focalizare

Focalizare automată Mod AF hibrid cu detecție de fază/contrast cu asistență AF

Servo obiectiv
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo continuă (AF-C); AF 

permanent (AF-F; mod disponibil numai în mod film); urmărire focalizare predictivă
• Focalizare manuală (M): se poate utiliza telemetrul electronic

• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo 
continuă (AF-C); comutare automată mod AF (AF-A; mod 
disponibil numai în mod foto); AF permanent (AF-F; mod 

disponibil numai în mod film); urmărire focalizare predictivă
• Focalizare manuală (M): se poate utiliza telemetrul electronic

Puncte focalizare

Puncte focalizare 493 (punct unic AF, mod foto, zonă 
imagine FX)

273 (punct unic AF, mod foto, zonă 
imagine FX) 209 (punct unic AF, mod foto, zonă imagine DX)

Mod zonă AF AF localizată, punct unic AF și zonă dinamică AF (modurile AF localizată și zonă dinamică AF sunt disponibile numai în mod foto); AF zonă largă (S); 
AF zonă largă (L); zonă AF automată

Blocare focalizare Focalizarea poate fi blocată prin apăsarea la jumătate a butonului de declanșare 
(AF servo unică) sau prin apăsarea centrului selectorului secundar

Focalizarea poate fi blocată prin apăsarea la jumătate
a butonului de declanșare (AF servo unică) sau prin apăsarea 

butonului A (L)

Reducerea vibrațiilor (VR)

Reducere vibrații - Aparat foto Deplasare senzor imagine pe 5 axe –

Reducere vibrații - Obiectiv – Deplasare obiectiv (funcție disponibilă cu obiective cu VR)

Bliț

Control bliț TTL: control bliț i-TTL; blițul de umplere compensat i-TTL este utilizat cu măsurare matricială, măsurare central-evaluativă și măsurare evaluativă a zonelor 
luminoase, bliț de umplere i-TTL standard cu măsurare spot

Mod bliț
Sincronizare perdea frontală, sincronizare lentă, sincronizare perdea posterioară, 

reducere ochi roșii, reducere ochi roșii cu sincronizare lentă, sincronizare lentă 
perdea posterioară, dezactivată

Bliț de umplere, reducere ochi roșii, sincronizare lentă, 
sincronizare lentă + reducere ochi roșii, sincronizare perdea 

posterioară, automat, automat + reducere ochi roșii, sincronizare 
lentă automată, sincronizare lentă automată + reducere ochi 

roșii, bliț dezactivat

Compensare bliț –3 până la +1 EV în incremente de 1/3 sau 1/2 EV,  
disponibil în modurile P, S, A, și M

–3 până la +1 EV (alegeți între pașii de 1/3 și 1/2 EV)  
disponibil în modurile P, S, A, M și h

Cuplă accesorii Adaptor bliț ISO 518 cu contacte de sincronizare și de date și cu blocare de siguranță

Sistem creativ de iluminare Nikon (CLS)
Control bliț i-TTL, iluminare avansată fără fir cu radiocomandă, iluminare optică 
avansată fără fir, iluminare pentru modelare, blocare FV, comunicare informații 

culoare, sincronizare rapidă FP automată, control bliț unificat

Control bliț i-TTL, iluminare optică avansată fără fir, blocare FV, 
comunicare informații culoare, sincronizare rapidă FP automată

Balans alb

Balans alb Automat (3 tipuri), lumină naturală automată, lumina directă a soarelui, înnorat, umbră, incandescent, fluorescent (7 tipuri), bliț, alegere temperatură culoare (2500 K 
până la 10000 K), presetare manuală (se pot stoca până la 6 valori), reglare fină disponibilă pentru toate opțiunile, exceptând alegere temperatură culoare

Bracketing

Tipuri de bracketing Expunere, bliț, balans de alb și ADL Expunere, balans de alb și ADL

Film

Moduri de măsurare Matricială, central-evaluativă sau evaluativă a zonelor luminoase

Dimensiune cadru (pixeli) și cadență cadre

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

• 1920 × 1080 (redare încetinită); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5
Cadențele de cadre reale pentru 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p și 24p sunt 119,88, 
100, 59,94, 50, 29,97, 25 și 23,976 fps, respectiv; selectarea calității este disponibilă 
la toate dimensiunile, în afară de 3840 × 2160, 1920 × 1080 120p/100p și redare 

încetinită 1920 × 1080, când calitatea este fixată la H (ridicată).

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

• 1920×1080 (redare încetinită); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5 Cadențele 
de cadre reale pentru 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p și 24p sunt 

119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25 și 23,976 fps, respectiv;
selectarea calității este disponibilă la toate dimensiunile, în afară 

de 3840 × 2160, 1920 × 1080 120p/100p și redare încetinită 1920 × 
1080, când calitatea este fixată

la (ridicată)

Sensibilitate ISO
(Index de expunere recomandat)

• 4 : control al sensibilității ISO automate 
(ISO 64 până la 25600)

• P, S, A: control al sensibilității ISO 
automate (ISO 64 până la Hi 2)  
cu limită superioară selectabilă

• M: funcție disponibilă de control al 
sensibilității ISO automate (ISO 64 
până la Hi 2), cu limită superioară 

selectabilă; selectare manuală (ISO 64 
până la 25600 în pași de 1/3 sau 1/2 
EV) cu opțiuni suplimentare disponibile 
echivalente cu aproximativ 0,3, 0,5, 0,7, 
1 sau 2 EV (echivalent ISO 102400) peste 

ISO 25600

• 4 : control al sensibilității ISO automate 
(ISO 100 până la 51200)

• P, S, A: control al sensibilității ISO 
automate (ISO 100 până la Hi 2)
cu limită superioară selectabilă

• M: funcție disponibilă de control al 
sensibilității ISO automate (ISO 100 
până la Hi 2) cu limită superioară 

selectabilă; selectare manuală (ISO 100 
până la 51200 în pași de 1/3 sau 1/2 

EV) cu opțiuni suplimentare disponibile 
echivalente cu aproximativ 0,3, 0,5, 0,7, 1 
sau 2 EV (echivalent ISO 204800) peste 

ISO 51200

• M: selectare manuală (ISO 100 până la 25600; selectați 
între pașii de 1/3 și 1/2 EV); funcţie disponibilă de control al 
sensibilității ISO automate (ISO 100 până la 25600) cu limită 

superioară selectabilă
• P, S, A: control al sensibilității ISO automate (ISO 100 până la 

25600) cu limită superioară selectabilă
• b, h, q (excluzând 4): control al sensibilității ISO 

automate (ISO 100 până la 25600)
• 4 : control al sensibilității ISO automate (ISO 100 până la Hi 4)

Durată maximă înregistrare film 29 min. 59 s

Alte opțiuni pentru filme Filmare secvențială, reducere electronică a vibrațiilor, timecode, ieșire jurnal film 
(N-Log) Filmare secvențială, reducere electronică a vibrațiilor

Monitor

Monitor
8 cm, LCD TFT sensibil la atingere, cu înclinare, aprox. 2.100.000 puncte, unghi de 

vizualizare de 170°, acoperire a cadrului de aprox. 100%, balans de culoare și control 
manual al luminozității pe 11 niveluri

8 cm, LCD TFT sensibil la atingere, cu înclinare, aprox. 1.040.000 
puncte, unghi de vizualizare de 170°, acoperire a cadrului de 

aproximativ 100% și control manual al luminozității pe 11 niveluri

Redare

Redare Redare cadru întreg și miniaturi (4, 9 sau 72 de imagini) cu zoom redare, decupare zoom redare, redare film, prezentare diapozitive de fotografii și/sau 
filme, afișare histogramă, zone luminoase, informații fotografie, afișare date de locație, evaluare fotografie și rotire automată a imaginii

Interfață

USB Conector tip C (SuperSpeed USB); se recomandă conectarea la portul USB 
încorporat

USB de mare viteză cu conector Micro-B; se recomandă
conectarea la portul USB încorporat

Ieșire HDMI Conector HDMI tip C Conector HDMI tip D

Mufă accesorii Se poate utiliza cu MC-DC2 și cu alte accesorii opționale –

Sursă de alimentare

Acumulator
Un acumulator Li-ion EN-EL15b; se poate utiliza și EN-EL15a/EN-EL15, dar trebuie reținut că se 
pot realiza mai puține fotografii cu o singură încărcare și că adaptorul de încărcare la curent 

alternativ se poate utiliza numai pentru încărcarea acumulatoarelor EN-EL15b
Un acumulator Li-ion EN-EL25

Grip Grip MB-N10 opțional cu până la două acumulatoare EN-EL15B 

Adaptor de încărcare la curent alternativ Adaptor de încărcare la curent alternativ EH-7P (furnizat numai cu Z 7) Adaptor de încărcare la curent alternativ EH-73P

Adaptor c.a. Adaptor c.a. EH-5c/EH-5b (necesită conector de alimentare EP-5B, care este disponibil 
separat) –

Dimensiuni/greutate

Dimensiuni (L × l × h) Aprox. 134 × 100,5 × 67,5 mm Aprox. 126,5 × 93,5 × 60 mm

Greutate Aprox. 675 g cu acumulator și card de memorie, dar fără capac corp; aprox. 585 
g (doar corpul aparatului foto)

Aprox. 450 g cu acumulator și card de memorie, dar fără 
capac corp; aprox. 395 g (doar corpul aparatului foto)

Mediu de funcționare

Mediu de funcționare Temperatură: de la 0 până la 40 °C; umiditate: 85% sau mai puțin (fără condens)
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SPECIF ICAȚI I

Nume produs NIKKOR Z  
58mm f/0.95 S Noct

NIKKOR Z  
24mm f/1.8 S

NIKKOR Z  
35mm f/1.8 S

NIKKOR Z  
50mm f/1.8 S

NIKKOR Z  
85mm f/1.8 S

NIKKOR Z  
14-30mm f/4 S

NIKKOR Z  
24-70mm f/4 S

NIKKOR Z  
24-70mm f/2.8 S

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

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

Montură Montură Nikon Z Montură Nikon Z Montură Nikon Z Montură Nikon Z Montură Nikon Z Montură Nikon Z Montură Nikon Z Montură Nikon Z Montură Nikon Z Montură Nikon Z

Distanță focală 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

Diafragmă maximă 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

Construcție obiectiv

17 elemente în 10 grupuri 
(inclusiv 4 lentile din sticlă 
ED, 3 lentile asferice, 
lentile cu acoperiri cu 
nanocristale și ARNEO și 
lentila frontală acoperită 
cu fluor)

12 elemente în  
10 grupuri (inclusiv  
1 lentilă din sticlă ED, 
4 lentile asferice și 
lentile cu acoperire cu 
nanocristale)

11 elemente în  
9 grupuri (2 lentile 
din sticlă ED, 3 lentile 
asferice și lentile 
cu acoperire cu 
nanocristale)

12 elemente în  
9 grupuri (2 lentile 
din sticlă ED,  
2 lentile asferice și 
lentile cu acoperire 
cu nanocristale)

12 elemente în  
8 grupuri (inclusiv  
2 lentile din sticlă ED 
și lentile cu acoperire 
cu nanocristale)

14 elemente în  
12 grupuri (4 lentile din 
sticlă ED,  
4 lentile asferice, 
lentile cu acoperire cu 
nanocristale și lentila 
frontală acoperită cu 
fluor)

14 elemente în  
11 grupuri (1 lentilă 
asferică din sticlă 
ED, 1 lentilă din sticlă 
ED, 3 lentile asferice, 
lentile cu acoperire cu 
nanocristale și lentila 
frontală acoperită cu 
fluor)

17 elemente în  
15 grupuri (2 lentile din 
sticlă ED,  
4 lentile asferice, 
lentile cu acoperire 
cu nanocristale și 
acoperire ARNEO, 
acoperire cu fluor pe 
lentilele frontală și 
posterioară)

9 elemente în 7 grupuri 
(inclusiv 1 lentilă din 
sticlă ED și 4 lentile 
asferice)"

16 elemente în  
12 grupuri (inclusiv  
1 lentilă din sticlă ED)

Unghi de câmp 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)

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

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

Reducere vibrații — — — — — — — — NORMAL: 4,5 trepte* NORMAL: 5 trepte* 

Focalizare

Sistem de focalizare Sistem frontal de 
focalizare

Sistem RF (Rear 
Focusing)

Sistem RF (Rear 
Focusing)

Sistem IF (Internal 
Focusing)

Sistem IF (Internal 
Focusing)

Sistem IF (Internal 
Focusing)

Sistem IF (Internal 
Focusing)

Sistem IF (Internal 
Focusing)

Sistem IF (Internal 
Focusing)

Sistem IF (Internal 
Focusing)

Sistem multiplu de 
focalizare

— Da Da — Da — — Da — —

Dispozitiv acționare 
AF

Numai MF STM STM STM STM STM STM STM STM STM

Distanță minimă de focalizare 0,5 m de la planul focal 0,25 m de la planul 
focal

0,25 m de la planul 
focal

0,4 m de la planul 
focal

0,8 m de la planul 
focal

0,28 m de la planul 
focal, în toate pozițiile 
de zoom

0,3 m de la planul 
focal, în toate pozițiile 
de zoom

0,38 m de la planul 
focal, în toate pozițiile 
de zoom

0,2 m de la planul focal 
(la 24 mm)

0,5 m de la planul focal 
(la 50 mm)

Raport de reproducere maxim 0.19× 0,15x 0.19× 0.15× 0.12× 0.16× 0.3× 0.22× 0.2× 0.23×

Lame diafragmă 11 (diafragmă circulară) 9 (diafragmă circulară) 9 (diafragmă circulară) 9 (diafragmă circulară) 9 (diafragmă circulară) 7 (diafragmă circulară) 7 (diafragmă circulară) 9 (diafragmă circulară) 7 (diafragmă circulară) 7 (diafragmă circulară)

Interval diafragmă f/0.95 - 16 f/1.8 - 16 f/1.8 - 16 f/1.8 - 16 f/1.8 - 16 f/4 - 22 f/4 - 22 f/2.8 - 22 f/3.5 – 22 (la 16 mm) 
f/6.3 – 40 (la 50 mm)

f/4.5 – 22 (la 50 mm) 
f/6.3 – 32 (la 250 mm)

Dimensiune filtru atașat 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)

Dimensiuni (diametrul max. x distanța de 
la flanșa monturii obiectivului aparatului 
foto)

Aprox. 102 × 153 mm Aprox. 78 × 96,5 mm Aprox. 73 × 86 mm Aprox. 76 × 86,5 mm Aprox. 75 × 99 mm
Aprox. 89 × 85 mm 
(când obiectivul este 
retras)

Aprox. 77, 5 × 88,5 mm 
(când obiectivul este 
retras)

Aprox. 89 × 126 mm
Aprox. 70 mm × 32 mm 
(când obiectivul este 
retras)

Aprox. 74 mm × 110 mm 
(când obiectivul este 
retras)

Greutate Aprox. 2000 g Aprox. 450 g Aprox. 370 g Aprox. 415 g Aprox. 470 g Aprox. 485 g Aprox. 500 g Aprox. 805 g Aprox. 135 g Aprox. 405 g

Filtru de polarizare 
circulară II

Numai obiectivul Compatibil Compatibil Compatibil Compatibil Compatibil Compatibil Compatibil Compatibil — Compatibil

Parasolar Compatibil Compatibil Compatibil Compatibil Compatibil Compatibil Compatibil Compatibil — Compatibil

Accesorii furnizate

• Capac frontal cu 
clic pentru obiectiv 
LC-82B, de 82 mm

• Capac posterior 
pentru obiectiv LF-N1 

• Parasolar cu înfiletare 
pentru obiectiv HN-38

• Geantă foarte 
rezistentă CT-101 

• Capac frontal pentru 
obiectiv LC-72B 

• Capac posterior 
pentru obiectiv LF-N1

• Parasolar obiectiv 
HB-88 

• Husă pentru obiectiv 
CL-C1

• Capac frontal cu 
clic pentru obiectiv 
LC-62B, de 62 mm

• Capac posterior 
pentru obiectiv LF-N1 

• Parasolar cu montură 
tip baionetă HB-89 

• Husă pentru obiectiv 
CL-C1

• Capac frontal cu 
clic pentru obiectiv 
LC-62B, de 62 mm

• Capac posterior 
pentru obiectiv 
LF-N1 

• Parasolar cu 
montură tip 
baionetă HB-90

• Husă pentru 
obiectiv CL-C1

• Capac frontal cu 
clic pentru obiectiv 
LC-67B, de 67 mm

• Capac posterior 
pentru obiectiv LF-N1

• Parasolar cu 
montură tip 
baionetă HB-91 

• Husă pentru obiectiv 
CL-C1

• Capac frontal cu 
clic pentru obiectiv 
LC-82B, de 82 mm

• Capac posterior 
pentru obiectiv LF-N1 

• Parasolar cu montură 
tip baionetă HB-86 

• Husă pentru obiectiv 
CL-C1 

• Capac frontal cu 
clic pentru obiectiv 
LC-72B, de 72 mm

• Capac posterior 
pentru obiectiv LF-N1 

• Parasolar cu montură 
tip baionetă HB-85 

• Husă pentru obiectiv 
CL-C1 

• Capac frontal cu 
clic pentru obiectiv 
LC-82B, de 82 mm

• Capac posterior 
pentru obiectiv LF-N1 

• Parasolar cu montură 
tip baionetă HB-87 

• Husă pentru obiectiv 
CL-C2 

"• Capac frontal cu 
clic pentru obiectiv 
LC-46B, de 46 mm

• Capac posterior 
pentru obiectiv LF-N1"

• Capac frontal cu 
clic pentru obiectiv 
LC-62B, de 62 mm

• Capac posterior 
pentru obiectiv LF-N1

*  Conform standardelor CIPA: această valoare se obține când este atașat la un aparat foto în format DX cu funcția VR a aparatului foto setată la „NORMAL” și când zoomul este setat la poziția 
telefotografică maximă.
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