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Nikon Z objektif yuvası sistemi 

fotoğrafçılık alanında yeni  

olanaklar sunmak için tasarlandı
Z objektif yuvası sistemi, herhangi bir aynasız fotoğraf makinesi sisteminden çok daha fazlasıdır. 

Nikon'un, durağan görüntülerde ve videolarda üstün görüntü kalitesine yönelik sürekli artan  

talebe, optik üretiminde bir asrı aşkın deneyimine dayanan cevabı niteliğindedir. 

Yeni Z objektif yuvası, objektiflerin optik tasarımına muazzam bir esneklik getiriyor. Neticede, yeni 

NIKKOR Z objektifler, görüntülerinizde benzeri görülmemiş bir çözünürlük ve derinlik düzeyi 

sağlayabiliyor. 

Bu sistem, Nikon'un aynasız fotoğraf makinesi sistemi dünyasına yönelik taahhüdünü genişletiyor.  

Çığır açan optikler etrafında kurgulanan bu sistem; görüntü kalitesi, inovasyon ve güvenilirlik  

konusunda sürekli gelişen bir yola yatırım yaparak yaratıcılığınızı her daim canlı bir  

şekilde ortaya koymanıza yardımcı oluyor. 

Yeni Nikon Z objektif yuvası sistemi ile tanışın.

Profesyonel Fotoğrafçıların  

Görüşleri sayfa 4 - 9
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TOPLAM SİSTEM 
ENTEGRASYONU  sayfa 37

SET BİLGİLERİ sayfa 38 - 39

TEKNİK ÖZELLİKLER sayfa 40 - 43



Uzundur bekliyordum Z7’yi. Nikon’un her profesyonel makinesini kullandım. Hepsi ile tensel uyum 
mükemmel. Tarz olarak fotoğrafın birçok alanında varım. En sevdiklerimden birisi de sokak fotoğrafçılığı. 
Sahada çekim yaparken, tanımadığımız mekanlarda, yeni yüzleri çekebiliyoruz. Zaman o kadar önemli 
ki; bir salisede yüzdeki ifade geri dönülmez bir şekilde değişebiliyor. Işık ölçümü, netlik çok seri bir şekilde 
yapılmalı. İşte bu yüzden; sahip olduğum objektifleri kullanma imkânı da sunan Z7 ile sokaklardayız. 
Hafifliği değil, vizör hakimiyeti oldu beni cezbeden.
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@muammeryanmaz
www.muammeryanmaz.com

MUAMMER YANMAZ "İşte bu yüzden;
sahip olduğum objektifleri 
kullanma imkânı da sunan 

Z7 ile sokaklardayız. Hafifliği 
değil, vizör hakimiyeti oldu

beni cezbeden".



Çekimlerimde Z 6’yı kullanmaya başladığımda beni ilk etkileyen işimde sağladığı esneklik oldu. Bu sayede 
fotoğraf çekimlerimde yaratıcı açıları zorlayabiliyorum, ayrıca netleme performansı sayesinde düğün 
fotoğrafçılığında çok önemli olan anları kaçırmadan yakalayabiliyorum. Üstelik elektronik vizörü sayesinde 
ne çekeceğimi önceden görebiliyorum. Bu da özellikle zamanla yarıştığım durumlarda işimi çok 
kolaylaştırıyor. Hem Z6’nın gövdesinin hem de NIKKOR Z objektiflerin hafifliği ise işimde yorulmadan 
uzun saatler boyunca çalışabilmemi sağlıyor.
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ARZU DEDEOĞLU "Hem Z6’nın gövdesinin hem 
de NIKKOR Z objektiflerin 

hafifliği ise işimde 
yorulmadan uzun saatler 

boyunca çalışabilmemi 
sağlıyor".



Z 50 ile İtalya'da inanılmaz bir yolculuğa çıkma fırsatım oldu. Kutusunu ilk açtığımda, bu kadar küçük boyutlu ve hafif 
oluşu beni çok etkiledi. Birlikte maceraya atılmak için daha iyi bir kombinasyon düşünemiyorum. Z 50, Nikon fotoğraf 
makinelerinin o sevdiğim ergonomisine sahipti. İtalya'da yapmak istediğim şeylere ayak uydurduğunu hissettim. İkili 
objektif seti, geniş açılı görüntülerden zoom yapılmış detaylara kadar bana lazım olan odak uzaklığını sağladı. Yalnızca 
fotoğraf kalitesinden değil, 4K video kalitesinden de çok etkilendim. Yeni başlayan veya aynasız fotoğraf makinesi 
sistemine terfi etmek isteyen bir fotoğrafçı için Z 50, kesinlikle düşünülmesi gereken bir fotoğraf makinesi.

"Yeni başlayan bir fotoğrafçı 
için Z 50, kesinlikle 

düşünülmesi gereken bir 
fotoğraf makinesi".
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Z SİSTEMİ    
T E K N O L O J İ S İ

55 mm

16 mm

4 Connecting 
clips

Nikon Z objektif yuvası sistemi, fotoğrafçılığın geleceğine odaklanıyor
Nikon, bir asırlık optik bilgi birikimini ve muazzam işleme ve üretim teknolojilerini, görüntüleri yeni bir çağa 
taşımak üzere bu yeni Z objektif yuvası sisteminde toplamayı başardı. İster durağan görüntülerde ister 
filmlerde olsun, bu yeni sistem; fotoğraf makinesinin önündeki her şeyi olağanüstü bir gerçekçilikle 
yakalıyor, gerçekte gördüğümüzle aynı türden yüksek çözünürlük ve ton geçişleri sunuyor.

İnovasyon ve süreklilik: F objektif yuvasından Z objektif yuvasına
Görüntüler konusunda yeni olanaklar yaratan ve bu olanakları geleceğe taşımaya devam eden yeni bir 
sisteme yönelik ihtiyaç sürekli artıyor. Tıpkı F objektif yuvasının en son fotoğrafçılık teknolojilerine ayak 
uydurması gibi, yeni Z objektif yuvası sistemi de önümüzdeki yıllarda daha zengin görüntülere olan 
ihtiyaca sürekli olarak cevap veriyor. Yeni objektif yuvasının muazzam potansiyeli, fotoğrafçılığı yeni 
zirvelere taşıyacak.

55 mm'lik iç çapa ve 16 mm'lik kısa bayonet netleme mesafesine sahip büyük 
objektif yuvası
Z objektif yuvasının etkileyici yeni optik performans boyutunu nasıl ortaya çıkardık? Ulaştığımız en uygun 
çözüm, 55 mm'lik objektif yuvası iç çapını 16 mm'lik bir bayonet odak mesafesiyle birleştirmekti. Bu 
kombinasyon, optik tasarım konusunda harikulade esneklik sağlayarak Z objektif yuvası sistemine hem 
bugün hem de ileride fotoğrafçıların taleplerinin ve beklentilerinin ötesine geçme konusunda muazzam bir 
potansiyel sunuyor. Önceden üretilmesi imkansız olan çok büyük maksimum diyafram açıklığına sahip 
objektifin geliştirilmesi de mümkün oldu.

Her bir kareyi doğru şekilde işlemeye olanak tanıyan yüksek hızlı, büyük hacimli 
iletişim
Yüksek hızlı, büyük hacimli iletişim özelliği sayesinde Z objektif yuvası, muazzam detaylar içeren çok çeşitli 
bilgileri objektif gövdesi ve fotoğraf makinesi arasında gerçek zamanlı olarak aktarır. En etkili AF 
ayarlarının ve görüntü işleme seçeneklerinin her bir kareye uygulanabiliyor oluşu, daha fazla gerçeklik 
algısına sahip görüntülerle sonuçlanır. 
Yüksek hızlı, büyük hacimli iletişim ayrıca, video çekiminde de etkilidir. Sürekli durağan çekimlere nazaran 
videolarda çok daha yüksek kare hızları kullanılıyor olsa da, her kareye yüksek doğruluklu görüntü telafisi 
uygulamak mümkün olacaktır. 

Z OBJEKTİF YUVASI
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Z S İSTEMİ  
T E K N O LO J İ S İ 

Fotoğraf makinesi gövdeleri için teknolojiler NIKKOR Z objektiflere yönelik teknolojiler 

Yüksek pikselli görüntü sensörü için ideal, yüksek performanslı motor
Z serisi modellerinde kullanılan EXPEED 6 görüntü işleme sistemi, Z serisi kullanma deneyimini 
kullanıcıların profesyonel DSLR'larda aşina olduğu kullanıma yakın kılmak üzere geliştirilmiştir. 
Elektronik vizör (EVF) ekranı görüntüsünü oluşturmanın yanı sıra, yüksek pikselli durağan 
görüntüler ve filmler dahil bir dizi bilgiyi hızlı ve aslına sadık şekilde işler.

Üstün gölgelenme ve parlama azaltma için ARNEO Kaplama
ARNEO Kaplama, mercek yüzeyine dikey olarak rastgele yansıyan ışık için ultra düşük 
yansıtma sağlayan bir yansıma önleyici kaplama sistemidir. Özellikle diyagonal olarak 
rastgele yansıyan ışık için etkili Nano Kristal Kaplama ile birlikte kullanılmasıyla, ışık 
kaynağı kadrajın içinde olduğunda bile minimum oranda gölgelenme ve parlama 
efekti içeren net ve canlı görüntüler güvenilir şekilde yakalanabilir.

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

Çarpıcı şekilde iyileştirilmiş film görüntü kalitesi
Z objektif yuvası sistemi; çerçeve alanının tamamında yüksek çözünürlük sağlayan objektifler, 
objektif performansını en üst düzeye çıkaran yüksek doğruluklu mekanizma ve hassas AF 
performansı gibi çeşitli faktörler sayesinde hem durağan görüntülerde hem de filmlerde daha 
yüksek görüntü kalitesi sunabilir. Dahası, fotoğraf makinesi gövdesi ile objektif arasındaki hızlı, 
yüksek hacimli veri alışverişi, detaylı objektif bilgilerinin görüntü işlemede kullanılmasına olanak 
tanır.

Çeşitli koşullarda çekime olanak tanıyan sağlamlık
Z serisi, kullanıcılara sistemin düşük ağırlığının sunduğu avantajlardan istifade etmek ve daha 
geniş bir senaryo çeşitliliğinde daha yüksek kaliteli görüntüler ortaya çıkarmak için geleneksel 
DSLR'larınkiyle aynı veya daha yüksek güvenilirlik sunmayı amaçlar. Nikon adı, güvenilirlikle eş 
anlamlıdır ve Z serisinin şık dış tasarımında bu nitelik oldukça barizdir.

Optik performansını en üst düzeye çıkaran görüntü sensörleri
Z serisi fotoğraf makinelerinin görüntü sensörleri, görüntü oluşturma sürecinde birinci ve ikinci 
adım olarak hem objektif optik performansı hem de işleme kapasitesini en üst seviyeye 
çıkarmak için optimize edilmiştir. İleride piyasaya sürülecek her NIKKOR Z objektif ile mükemmel 
sonuç vermek ve bu objektiflerin saf performansını açığa çıkararak tüm fotoğrafçılık sistemi 
içerisinde görüntü işlemcisi ile işlevsel şekilde çalışmak üzere tasarlanır.

Çekim performansını artıran çoklu netleme sistemi
Yüksek hızda ve yüksek doğrulukta hareket gücü sağlayan çoklu AF sürücü 
ünitelerinin bir arada kullanılmasıyla, netleme gruplarının konumu hassas şekilde 
kontrol edilerek son derece doğru ve yüksek hızlı AF kontrolü sağlanır. Ayrıca renk 
sapmaları etkili şekilde azaltılarak yakın mesafeli çekimler dahil olmak üzere tüm 
çekim aralığı boyunca üstün görüntü performansı sağlanır. 

• Uygun objektifler: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S, NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

Doğal bir görünüm sunan yüksek büyütme kapasiteli, yüksek çözünürlüklü 
elektronik vizör
Fotoğraf makinesi vizöründe bir mizansenin nasıl göründüğü, fotoğrafçının çekime 
yoğunlaşmasını sağlamak açısından çok önemlidir. Nikon, son derece rahat bir elektronik vizör 
(EVF) ortaya çıkarmak üzere zengin optik teknolojilerinden ve çeşitli ekran teknolojilerinden 
yararlanır. 

Etkili renk sapması düzeltmesi için geniş çaplı asferik mercek
Eşit şekilde düzgün yüzeyli bir mercek sağlarken, geliştirilmiş düzeltme özelliği ile çeşitli 
sapmaları etkili şekilde telafi etmek için, önceleri kalıplanmış camlı asferik merceklerde 
kullanılması zor olarak düşünülen yüksek kırılma endeksli cam malzeme kullanılır. 

• Uygun objektif: NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

Hem durağan görüntülerde hem de filmlerde etkili yüksek doğruluklu 
karma AF
Z serisi, odak düzlemi kademe belirlemeli AF ile kontrast ölçümlü AF'nin bir kombinasyonundan 
oluşan bir karma AF sistemine sahiptir. Bu sistemin en büyük avantajlarından biri, görüntü 
alanındaki netleme noktalarının 
sağladığı geniş kapsama alanıdır. 
Tek nokta AF kullanıldığında, Z serisi 
modellerde bu kapsama alanı 
yaklaşık %90 gibi önemli bir oranda 
artar. Göz Takibi AF*, portre çekimi 
için güçlü bir araçtır. Netlemeyi izler 
ve konularınızdan birinin gözüne 
kilitler. Bu, özellikle konularınız 
hareket etmeyi sürdürdüğünde 
faydalıdır.

* Durağan görüntüde otomatik alan AF kullanıldığında.

Fără acoperire ARNEO

Acoperire ARNEO

Lumină incidentă

Lumină reflectată

Acoperire convențională cu 
mai multe straturi

Lentilă

Lumină incidentă

Lumină reflectată

Acoperire ARNEO

Lentilă



Nikon'un 45,7 megapiksel efektif 

çözünürlüklü ilk FX biçimli aynasız 

fotoğraf makinesi, NIKKOR Z 

objektiflerin eşsiz optik 

performansından en iyi  

şekilde yararlanır

• Nikon FX biçimli, arka aydınlatmalı CMOS sensör, 
45,7 efektif megapiksel çözünürlüğe ve odak 
düzlemi kademe belirlemeli AF piksellere sahiptir. 

• EXPEED 6 görüntü işleme sistemi,  
ISO 64 - 25600'lük (ISO 32 - 102400 eşdeğerine 
genişletilebilir) standart hassasiyet aralığını 
destekler.

• 493 netleme noktalı karma AF sistemi*1 
görüntüleme alanının yatayda ve dikeyde yaklaşık 
%90'ında geniş kapsama sağlar.

• Göz Takibi AF işlevi, otomatik alan AF (AF-S, 
AF-C) modunda (donanım yazılımı sürüm 2.0 ile) 
otomatik olarak insan gözlerini algılar ve netler.

• Orta seviye keskinleştirme parametresi ve 20 ek 
Creative Picture Control seçeneğine sahip Picture 
Control Sistemi.

• Tam çerçeve 4K UHD (3840 x 2160)/30p video, 
NIKKOR Z objektiflerin üstün optik 
performansından en iyi şekilde yararlanarak net 
ve keskin görüntüler sunar.

• Nikon'un üstün optik ve görüntü işleme 
teknolojisine sahip yaklaşık 3690 k-nokta Quad-
VGA elektronik vizör (EVF) net ve rahat bir 
görünüm sağlar.

• N-Log; daha etkili renk geçişi için 10 bitlik HDMI 
çıkışlı geniş renk aralığını kullanarak daha zengin 
geçiş bilgileri kaydeder.

• Görüntü sensörü kaydırma, yaklaşık  
5,0 duraklamaya*2 kadar daha yüksek 
enstantane hızlarına eşdeğer bir etki sağlayan 
dahili titreşim azaltma (VR) mekanizması.

• Yaklaşık 9 fps'ye kadar yüksek hızlı sürekli çekim*3 
hareketli konuları yakalamayı kolaylaştırır.

• 8K zaman aralıklı film oluşturmayı mümkün kılan 
aralıklı çekim*4 mümkündür.

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

*1 Tek nokta AF ile FX biçiminde. 
*2 CIPA Standartlarına göre. Bu 

değere, NIKKOR Z 24-70mm 
f/4 S takılıyken, zoom 
maksimum telefoto konumuna 
ayarlıyken ulaşılır.

*3 Yüksek hızlı sürekli çekim 
(genişletilmiş) modunda  
12 bitlik RAW, JPEG veya TIFF 
kullanırken. AE ilk çerçeve 
konumunda sabittir.

*4 Üçüncü taraf yazılım gerekir

14 15



Tüm kreatif arzularınız için: 
mükemmel yüksek hassasiyetli 
performans ve video özellikleri için 
çok işlevli FX biçimli aynasız 
fotoğraf makinesi

*1 Tek nokta AF ile FX biçiminde.
*2 Yüksek hızlı sürekli çekim 

(genişletilmiş) modunda 12 bitlik 
RAW, JPEG veya TIFF 
kullanırken. AE ilk çerçeve 
konumunda sabittir.

*3 CIPA Standartlarına göre. Bu 
değere, NIKKOR Z 24-70mm 
f/4 S takılıyken, zoom 
maksimum telefoto konumuna 
ayarlıyken ulaşılır.

• Nikon FX biçimli, arka aydınlatmalı CMOS sensör, 
24,5 efektif megapiksel çözünürlüğe ve odak 
düzlemi kademe belirlemeli AF piksellere sahiptir.

• EXPEED 6 görüntü işleme sistemi,  
ISO 100 - 51200'lük (ISO 50 - 204800 eşdeğerine 
genişletilebilir) standart hassasiyet aralığını 
destekler.

• 273 netleme noktalı karma AF sistemi*1 
görüntüleme alanının yatayda ve dikeyde yaklaşık 
%90'ında geniş kapsama sağlar.

• Göz Takibi AF işlevi, otomatik alan AF (AF-S, AF-C) 
modunda (donanım yazılımı sürüm 2.0 ile) 
otomatik olarak insan gözlerini algılar ve netler.

• Tam piksel görüntüleme sağlayan tam çerçeve 4K 
UHD (3840 x 2160)/30p video, NIKKOR Z 
objektiflerin üstün optik performansından en iyi 
şekilde yararlanarak net ve keskin görüntüler 
sunar.

• N-Log; daha etkili renk geçişi için 10 bitlik HDMI 
çıkışlı geniş renk aralığını kullanarak daha zengin 
geçiş bilgileri kaydeder.

• Orta seviye keskinleştirme parametresi ve 20 ek 
Creative Picture Control seçeneğine sahip Picture 
Control Sistemi.

• Yaklaşık 12 fps'ye varan yüksek hızlı sürekli çekim*2 
uçup giden anları yakalamayı mümkün kılar.

• Nikon'un üstün optik ve görüntü işleme 
teknolojisine sahip yaklaşık 3690 k-nokta Quad-
VGA elektronik vizör (EVF) net ve rahat bir 
görünüm sağlar.

• Görüntü sensörü kaydırma, yaklaşık  
5,0 duraklamaya*3 kadar daha yüksek enstantane 
hızlarına eşdeğer bir etki sağlayan dahili titreşim 
azaltma (VR) mekanizması.

Objektif: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S   © Dominique Cherry
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Z 6 Temel Film Seti

YARATMA KONUSUNDA 
DAHA ÖZGÜR OLUN
İster işinin ehli ister bir acemi olun, Nikon Z 6 Temel Film Seti, 

size video içeriklerinizi bir üst seviyeye taşımak için ihtiyacınız 

olan temel araçları sağlar. Böylesine güçlü ve esnek bir altyapı 

ile bir sonraki adımda nereye gideceğiniz tamamen size kalmış.

• Nikon Z 6, her kare hızında ultra yüksek kaliteli videolar 
sunar. Tam piksel değerinde 6K'dan örneklenmiş enfes 
4K videolar sunar. Kamera içi beş eksenli optik Titreşim 
Azaltma sistemi, inanılmaz kararlı çekimler için 
elektronik VR ile birlikte çalışır. Sete dahil olan Atomos 
Ninja V ile sorunsuz entegrasyon sağlamak için, 
Atomos açık protokol desteğine sahiptir.*1 

• Z 6 fotoğraf makinenize takılan FTZ Objektif Yuvası 
Adaptörü ile F objektif yuvasına sahip NIKKOR 
objektifleri kullanmakta özgürsünüz. Görüntü 
kalitesinde sıfır kayıp. VR olmayan objektifler de 
kamera içi VR ile keskinliğin yeni seviyelerine ulaşacak.

• Z 6 fotoğraf makinesinin geniş Z objektif yuvası ve 
objektif yuvası ile sensör arasındaki kısa mesafe, pek 
çok sinematik objektifi kullanabilmenize olanak tanır. 
En sevdiğiniz prime objektiften kendi sınıfının önerilen 
zoom objektiflerine kadar pek çok objektifi kullanma 
özgürlüğüne sahip olursunuz. İhtiyacınız olan tek şey 
doğru objektif yuvası adaptörüdür.*2

• Düzenlemeye hazır ProRes ve DNxHR biçimlerinde 
esnek izleme ve kayıt avantajından yararlanın. N-log 
ile 4K 10 bit görüntüler kaydedin. Dilerseniz, 8 bit 4K/
UHD film dosyalarını eş zamanlı olarak hafıza kartına 
ve Atomos'a kaydedin. Sabit sürücü kızağıyla birlikte bir 
güç adaptörü de sete dahildir.  

• Bu fotoğraf makinesi kafesi ve üstten montajlı kavrama 
kolu iki ayrı boyutta montaj deliğine ve ARRI uyumlu 
genişletme blokları için sabitleme deliklerine sahiptir. 
Kavrama kolu, daha kararlı ilerleyen çekimlere olanak 
tanır. Böylece, kolayca tarama ve takip yapabilirsiniz.

*1 NINJA, ATOMOS; ATOMOS'un 
tescilli ticari markalarıdır.

*2 Adaptörler üçüncü taraf 
tedarikçilerden temin edilebilir. 

* Bu set, objektif veya sabit disk 
içermez.

• Çekim senaryoları arasında hızla geçiş yapın. SmallRig 
fotoğraf makinesi kafesi, yerleşik bir Manfrotto uyumlu 
hızlı serbest bırakma sistemine sahiptir, böylece 
tripodlara veya monopodlara saniyeler içinde geçiş 
yapabilirsiniz. 

• Atomos Ninja V'yi fotoğraf makinesi kafesine Magic 
Arm kelepçesi ile bağlayın. Her türlü açıda tam 
kararlılıkla izleme için ikiz bilyeli somunlu kelepçeleri 
ayarlayın. Merkezi kelebek somun tüm kolu kilitler ve 
serbest bırakır.

• Yaratmaya asla ara vermeyin. 2 adet 5200 mA/sa 
piller ve hızlı şarj cihazı, en uzun çekimlerde bile 
Atomos'unuzu çalışır halde tutar. Ek bir EN-EL15b pil,  
Z 6'nızın bir sonraki çekime daima hazır olmasını 
sağlar. 
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Kompakt, hafif ama sağlam bir 
gövdede bir araya getirilmiş 
olağanüstü görüntü oluşturma 
performansı ve geniş bir ifade 
yelpazesine sahip Nikon'un ilk DX 
biçimli aynasız fotoğraf makinesi

* Tek nokta AF ile DX biçiminde. 

•  Nikon DX biçimli CMOS sensör, 20,9 efektif 
megapiksel çözünürlüğe ve odak düzlemi 
kademe belirlemeli AF piksellere sahiptir. 

• EXPEED 6 görüntü işleme sistemi,  
ISO 100-51200'lük (film kaydı için ISO 25600'e 
kadar) standart hassasiyet aralığını destekler.

• 209 netleme noktalı karma AF sistemi* 
görüntüleme alanının yatayda ve dikeyde yaklaşık 
%90'ında geniş kapsama sağlar.

• Göz Takibi AF işlevi, spontane anlarda doğal 
portreler için otomatik olarak insan gözlerini 
algılar ve netler.

• Yüksek kaliteli durağan görüntülerde ve filmlerde 
dik açılı ekranı kendinize doğru 180° eğerek kolay 
özçekimler kaydedin.

• Orta seviye keskinleştirme parametresi ve 20 ek 
Creative Picture Control seçeneğine sahip Picture 
Control Sistemi.

• Hiçbir kırpma faktörü sınırlaması olmayan 4K 
UHD (3840 x 2160)/30p video, NIKKOR Z 
objektiflerin üstün optik performansından en iyi 
şekilde yararlanarak net ve keskin görüntüler 
sunar.

• Nikon'un üstün optik ve görüntü işleme 
teknolojisine sahip yaklaşık 2360 k-nokta 
elektronik vizör (EVF) net ve rahat bir görünüm 
sağlar.

• AF/AE ile yaklaşık 11 fps'ye kadar yüksek hızlı 
sürekli çekim hareketli konuları yakalamayı 
kolaylaştırır.

• Yaklaşık 7 m (22 ft) kılavuz değerine sahip 
manuel açılan dahili flaş, ihtiyacınız olduğunda 
daha fazla ışık sağlar.
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NIKKOR Z Objekt i f
Nikon Z objektif yuvası sistemi için özel olarak geliştirilmiştir, daha büyük bir objektif yuvasına sahiptir
NIKKOR Z objektifler, 55 mm'lik büyük iç çap ve 16 mm'lik kısa bayonet odak mesafesi gibi tümüyle yeni teknik özelliklere 
sahip Nikon Z objektif yuvası sistemi ile uyumludur. Bu teknik özellikler, optik tasarımında yeni boyutsal optik performans 
arayışına olanak tanıyan daha fazla esneklik sağlar. 

NIKKOR Z objektifler görüntü ifade aralığını büyük ölçüde genişletirken, NIKKOR konseptinden birbirini izleyen şekilde miras 
alınan geleneksel optik teknolojilerini Nikon'un sürekli gelişen teknolojilerinin dinamizmine entegre ederek belirgin potansiyel 
ve olanaklar da sağlar. 

Yeni nesil için optik performans: NIKKOR Z S-Line objektif

NIKKOR Z objektiflerin S-Line serisi için çok daha yüksek standartlı tasarım ilkeleri benimsenmiştir 
ve Nikon'un geçmişten miras köklü standartlarından daha da sıkı kalite kontrol standartları yeniden 
belirlenmiştir. "S-Line" ibaresi; yalnızca MTF eğrileri, bokeh özellikleri ve film performansı gibi çeşitli 
faktörleri değerlendirmeye yönelik daha zorlu standartları karşılamış objektiflere özeldir. 

S-Line serisinin en iyisi: NIKKOR'un çığır 
açan optik performans arayışının doruk 
noktası

Bu objektif, son derece sığ bir alan derinliği 
ile yeniden oluşturmak da dahil olmak 
üzere, konuları daha önce hiç görülmemiş 
şekillerde betimleme yeteneğine sahiptir.

Optik performansında yeni bir boyut sunan 
çok yönlü objektifler 

Bu objektifler, daha yüksek görüntüleme 
gücü sağlar, görüntünün dış kenar alanında 
bile yüksek çözünürlüklü üstün 
reprodüksiyon sunar ve her türlü konu için 
maksimum diyafram açıklığında objektifin 
tüm potansiyelinden yararlanır.

İyi dengelenmiş, yüksek performanslı 
objektifler

Bu objektifler, gelişmiş işlevsellik, küçük 
boyutlar ve uygun fiyat arasında ideal 
dengeyi tuttururken beraberinde, S-Line 
serisinin temel konseptini de korur. 

(NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct)
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NIKKOR Z
14-30mm f/4 S

NIKKOR Z
24-70mm f/4 S

NIKKOR Z
24-70mm f/2.8 S 

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

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

• f/0,95'lik maksimum diyafram açıklığına sahip yeni Noct, yeni 
objektif yuvası sistemi sayesinde yeni boyutsal görüntü oluşturma 
performansını gerçek kılıyor. 

• Maksimum diyafram açıklığından gelen üstün çözünürlük gücü, 
genellikle büyük maksimum diyafram açıklığına sahip 
objektiflerde göze çarpan çeşitli sapmaların yoğun şekilde telafi 
edilmesiyle sağlanır. 

• Bokeh efektine olanak tanıyan bir optik tasarımdan 
faydalanılarak, keskin şekilde netlenmiş bir düzlemden zarif 
şekilde dönüşen bokehin ideal sürekliliği sağlanır. 

• Çeşitli objektif sapmalarını etkili bir şekilde telafi etmek için, 
yüksek kırılma endeksine sahip cam malzeme kullanılan yüksek 
doğruluğa sahip geniş çaplı asferik mercekten yararlanılır.  

• ARNEO Kaplama, dikey olarak rastgele yansıyan ışık için 
neredeyse Nano Kristal Kaplamanınkine eşdeğer bir yansıma 
önleme performansı sağlar. 

• Uygun tork ve geniş dönüş açısı ile doğru manuel netlemeyi 
garantileyen yüksek hassasiyetli netleme halkasıyla çekimde 
rahat kullanım sağlar ve kontrol halkasına diyafram ayarı ve 
pozlama telafisi gibi işlevler atanabilir. 

• NIKKOR objektifler için bir ilk olan objektif bilgi paneli; vizöre 
bakmadan diyafram, netleme mesafesi ve alan derinliğini 
onaylamaya olanak tanır. 

• Objektifin Fn düğmesine atanabilecek işlevlerin sayısı, fotoğraf 
makinesi gövdesindeki Fn1/Fn2 düğmelerinin işlevleriyle eşleşecek 
şekilde artırılır. 

• Gelişmiş dökülme önleme performansı için, ön merceğe flor 
kaplama uygulanır.

S-Line serisinin zirvesinde, Z objektif yuvasının tüm 
potansiyelini açığa çıkaran f/0,95 maksimum 
diyafram açıklığına sahip manuel netlemeli objektif
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Fotoğraf makinesi: Z 7   © Christian Ammann   
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NIKKOR Z 24mm f/1.8 S

• Çoklu netleme sisteminin kullanılmasıyla, sapmalar etkili 
şekilde azaltılarak yakın mesafeler dahil olmak üzere çekim 
aralığının tamamında üstün görüntüleme performansı 
sağlanır.

• Nano Kristal Kaplama, rastgele ışığın neden olduğu 
gölgelenme ve parlamayı etkili şekilde azaltarak ışık 
kaynağı kadrajın içinde olduğunda bile net görüntüler 
sunar.

• f/1,8'lik büyük maksimum diyafram açıklığından 
yararlanılmasıyla, konu hareketinin neden olduğu görüntü 
bulanıklığını en aza indirgemek için, iç mekan ve karanlık 
sahnelerde bile daha yüksek enstantane hızları kullanılabilir.

• Maksimum diyafram açıklığının neden olduğu sagital 
saçılmanın etkili şekilde telafi edilmesiyle, görüntünün dış 
kenar alanındaki küçük ışık kaynaklarının bile noktasal 
görüntüler olarak aslına sadık şekilde reprodüksiyonu 
sağlanır.

• Netleme (M/A), diyafram veya pozlama telafisi gibi çeşitli 
işlevlerin atanabileceği kullanımı kolay kontrol halkası, rahat 
şekilde durağan görüntü ve film çekmeyi kolaylaştırır.

• En aza indirgenmiş çalışma sesi, kararlı diyafram kontrolü ve 
etkili netleme gürültüsü telafisi gibi ayrıntıların dahi büyük 
bir titizlikle düşünülmesiyle mükemmel film kayıt 
performansı elde edilmiştir.

Her türlü çekim mesafesinde çerçeve alanının tamamında üstün çözünürlüklü detaylar oluşturmaya olanak 
tanıyan büyük maksimum diyafram açıklığına sahip, geniş açılı prime objektif

Fotoğraf makinesi: Z 7   © Ong Ying Sin Fotoğraf makinesi: Z 7   © Ross Harvey

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

• Yüksek çözünürlük gücü, üstün noktasal görüntü 
reprodüksiyonu, yumuşak ve doğal bokeh özellikleri ve 
azaltılmış eksenel renk sapması ile üstün optik performans 
mümkün hale gelir. 

• Ters ışık koşullarında bile net ve keskin görüntüler oluşturmak 
için, gölgelenme ve parlamayı etkili şekilde azaltan Nano 
Kristal Kaplama kullanılır.

• Optik performansın geliştirilmesine de katkıda bulunan çoklu 
netleme sisteminin kullanılması, son derece hassas ve yüksek 
hızlı AF kontrolüne imkan verir. 

• Daha da iyileştirilmiş netleme doğruluğu için, bir AF aktüatörü 
olarak kullanılan stepping motor (STM) alçak sesli ve doğru 
AF kontrolü sağlar.

• Netleme gürültüsü telafisi ve en aza indirgenmiş çalışma sesi 
gibi ayrıntıların dahi büyük bir titizlikle düşünülmesiyle 
muazzam film kayıt performansı elde edilmiştir.

• Netleme (M/A), diyafram ve pozlama telafisi gibi işlevlerin 
atanabileceği kontrol halkası, üstün kullanım hissiyle konforlu 
şekilde çekim yapmaya olanak tanır.

Diğer 35 mm f/1,8 objektifleri zorlayan üstün görüntü kalitesi sunan, çok çeşitli durumlarda kullanışlı 
büyük maksimum diyafram açıklığına sahip geniş açılı objektif
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NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

• Yüksek çözünürlük gücü, yumuşak ve harikulade bokeh 
özellikleri, yoğun şekilde azaltılmış eksenel renk sapması 
ve üstün noktasal görüntü reprodüksiyonu ile muazzam 
görüntü oluşturma performansı elde edilir. 

• Ters ışık koşullarında bile net ve keskin görüntüler 
oluşturmak için ayrıca, gölgelenme ve parlamayı etkili 
şekilde azaltan Nano Kristal Kaplama kullanılır.

• Yüksek optik performans sağlamakla birlikte, genellikle 
ulaşılması zor olan alçak sesli AF çekimi sağlayan güçlü 
stepping motor (STM) AF aktüatörü olarak kullanılır.

• Netleme gürültüsü telafisi ve en aza indirgenmiş çalışma 
sesi gibi ayrıntıların dahi büyük bir titizlikle 
düşünülmesiyle harika film kayıt performansı sağlanır. 

• Netleme (M/A), diyafram ve pozlama telafisi gibi 
işlevlerin atanabileceği kontrol halkası, üstün kullanım 
hissiyle konforlu şekilde çekim yapmaya olanak tanır.

50 mm f/1,8 bir objektifin yapabileceklerine dair algıları yeniden tanımlayan üstün reprodüksiyon 
yeteneğine sahip büyük maksimum diyafram açıklığına sahip prime objektif

NIKKOR Z 85mm f/1.8 S

• Netleme alanı dışındaki renklenme titizlikle ortadan 
kaldırılmıştır ve bokeh efektinin kenarları yumuşatılmıştır. 
Bunlara ek olarak, odak düzleminden başlayarak bokehin 
kademeli şekilde değiştirilmesiyle, konular doğal şekilde 
bulanıklaştırılmış bir arka planda daha etkili şekilde 
vurgulanabilmektedir.

• Maksimum diyafram açıklığında bile görüntünün dış kenar 
alanında minimum optik kenar ayrıntısı kaybı içeren net ve 
derin renkli enfes dairesel bokeh elde edilir.

• Çoklu netleme sistemi yüksek doğruluklu, yüksek hızlı AF'ye 
katkı yaparken yakın mesafeler dahil olmak üzere çekim 
aralığının tamamında son derece keskin odak düzlemi 
sunar.

• Ters ışık koşullarında bile net ve keskin görüntüler 
oluşturmak için, gölgelenme ve parlamayı etkili şekilde 
azaltan Nano Kristal Kaplama kullanılır.

• Netleme (M/A), diyafram veya pozlama telafisi gibi çeşitli 
işlevlerin atanabileceği kullanımı kolay kontrol halkası, 
rahat şekilde durağan görüntü ve film çekmeyi 
kolaylaştırır.

• En aza indirgenmiş çalışma sesi ve kararlı diyafram 
kontrolü gibi ayrıntıların dahi büyük bir titizlikle 
düşünülmesiyle mükemmel film kayıt performansı elde 
edilmiştir.

Konuları doğal bokeh ve odak düzleminde yüksek çözünürlükle vurgulayan portreler için ideal, büyük 
maksimum diyafram açıklığına sahip, orta telefoto menzilli prime objektif

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

• Daha hızlı çekim yapmak için olağanüstü bir hareket kabiliyeti 
sağlayan geri çekilebilir objektif mekanizması sayesinde, 
yaklaşık 485 gram olan düşük gövde ağırlığı ile taşınabilir 
olması sağlanmıştır.

• Ultra geniş açılı 14 mm'den geniş açılı 30 mm'ye uzanan 
kapsama sahip odak uzaklığı aralığı, dinamik perspektifli 
görüntüler sağlar.

• 14 mm'den başlayan bir odak uzaklığını kapsayan dünyanın ilk* 
filtre takılabilir ultra geniş açılı zoom objektifi, fotoğrafçıların 
polarize veya ND filtreler kullanarak daha yaratıcı şekilde 
çekim yapmasına olanak tanır.

• Netleme gürültüsü telafisi ve en aza indirgenmiş çalışma sesi 
gibi ayrıntıların dahi büyük bir titizlikle düşünülmesiyle etkileyici 
film kayıt performansı sağlanır.

• Netleme (M/A), diyafram ve pozlama telafisi gibi işlevlerin 
atanabileceği kontrol halkası, üstün kullanım hissiyle konforlu 
şekilde çekim yapmaya olanak tanır.

• Ön mercek yüzeyine, Nikon'un yüksek dökülme önleme 
performansı sağlayan orijinal flor kaplaması uygulanmıştır.

Taşınabilirlik, yüksek görüntü kalitesi ve genişletilmiş çekim olanakları sunan;  
filtre takılabilir, ultra geniş açılı zoom objektif

* 14 mm'den başlayan veya daha düşük odak aralığına sahip değiştirilebilir 
objektifli dijital fotoğraf makinelerine yönelik tam çerçeve (Nikon FX biçimli) 
değiştirilebilir objektifler arasında; 8 Ocak 2019 itibarıyla satışa sunulmuştur. 
Açıklama, Nikon'un araştırmasını temel alır.

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

• Bir adet asferik ED cam mercek, bir adet ED cam mercek ve 
üç adet asferik cam mercek kullanılarak muazzam optik 
performans elde edilir. 

• Hem durağan görüntüler hem de film çekimi için maksimum 
diyafram açıklığından itibaren tüm zoom aralığı boyunca 
çerçevenin dış kenar alanlarında bile keskin çözünürlük 
korunur.

• Netleme gürültüsü telafisi ve en aza indirgenmiş çalışma 
sesi gibi ayrıntıların dahi büyük bir titizlikle düşünülmesiyle 
etkileyici film kayıt performansı sağlanır.

• Ters ışık koşullarında bile net ve keskin görüntüler 
oluşturmak için, gölgelenme ve parlamayı etkili şekilde 
azaltan Nano Kristal Kaplama kullanılır.

• Netleme (M/A), diyafram ve pozlama telafisi gibi işlevlerin 
atanabileceği kontrol halkası, üstün kullanım hissiyle konforlu 
şekilde çekim yapmaya olanak tanır.

• Ön mercek yüzeyine, Nikon'un yüksek dökülme önleme 
performansı sağlayan orijinal flor kaplaması uygulanmıştır.

Her sahneyi bir sanat eserine dönüştürebilecek üstün görüntü işleme özelliklerine sahip taşınabilir,  
yüksek performanslı standart zoom objektif

30 31

Fotoğraf makinesi: Z 7   © Jimmy McIntyre Fotoğraf makinesi: Z 7   © Tamara Lackey
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• Optik tasarımındaki en son teknolojilerden yararlanılmasıyla 
ve objektif tasarımındaki yüksek esnekliğin en üst seviyeye 
çıkarılmasıyla, hafif ve kompakt bir gövdede üstün optik 
performans elde edilmiştir.

• Çoklu netleme sistemi yüksek doğruluklu, yüksek hızlı AF'ye 
katkı yaparken yakın mesafeler dahil olmak üzere çekim 
aralığının tamamında son derece keskin odak düzlemi 
sunar.

• f/2,8 maksimum diyafram açıklığının sağladığı kapsamlı 
bokeh efektine ek olarak, minimum renklenme sağlayan 
doğal, harikulade bokeh özellikleri; ana konulara etkileyici 
bir vurgu yapmanıza olanak tanır.

• Netleme gürültüsü telafisi ve en aza indirgenmiş çalışma 
sesi gibi ayrıntıların dahi büyük bir titizlikle düşünülmesiyle 
mükemmel film kayıt performansı elde edilmiştir.

• Bu objektifte, özellikle dikey açıyla yansıyan rastgele ışığın 
önlenmesinde etkili, yeni geliştirilen; yansıma önleyici 
ARNEO Kaplama sistemi mevcuttur. 

• Konforlu manuel netleme işlemi için kontrol halkasından 
bağımsız olarak kullanılan özel netleme halkası mevcuttur.

• Mercek yüzeyine ve arka merceklere Nikon'un üstün 
dökülme önleme performansı sağlayan orijinal flor 
kaplaması uygulanmıştır.

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S
Her türlü çekim sahnesinde yüksek görüntü işleme kalitesi sağlayan, ideal çok yönlü bir objektif olarak 
ortaya çıkan büyük maksimum diyafram açıklığına sahip standart zoom objektif

32 33

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

• Geniş açılı 16 mm'den orta telefoto 50 mm'ye uzanan oldukça 
pratik zoom aralığına*1 sahip bu objektif, çok çeşitli sahneler 
ve konular için idealdir. 

• Geri çekilebilir objektif mekanizmasının kullanılması, 
olağanüstü taşınabilirlik sunar.

• 0,2 m'lik (24 mm zoom konumunda) son derece kısa minimum 
netleme mesafesiyle, harika görüntüler için yakın konular bile 
keskin şekilde netlenebilir.

• 4,5 duraklamaya kadar*2 daha yüksek enstantane hızına 
eşdeğer muazzam VR efekti ile gece manzaraları ve düşük 
ışıklı iç mekan sahnelerinde bile fotoğraf makinesinin neden 
olduğu görüntü bulanıklığı etkili şekilde telafi edilir. 

• Netleme gürültüsü telafisi ve en aza indirgenmiş çalışma sesi 
gibi ayrıntıların dahi büyük bir titizlikle düşünülmesiyle 
mükemmel film kayıt performansı elde edilmiştir.

• Netleme (M/A), ISO duyarlılığı, diyafram veya pozlama telafisi 
gibi çeşitli işlevlerin atanabileceği kullanımı kolay kontrol 
halkası, rahat şekilde durağan görüntü ve film çekmeyi 
kolaylaştırır.

Her zaman ve her yerde mükemmel görüntü kalitesi için çekim yapmayı kolaylaştıran  
gerçek performans sağlayan, taşıması kolay, DX biçimli standart zoom objektif 

*1 Görüş açısı, FX/35 mm biçimindeki 24 - 75 mm bir objektifinkine 
eşdeğerdir.

*2 Bu değere, APS-C boyutu görüntü sensörüyle donatılmış bir aynasız 
fotoğraf makinesine takıldığında ve zoom, maksimum telefoto 
konumuna ayarlandığında ulaşılır.

Fotoğraf makinesi: Z 7   © Ami Vitale Fotoğraf makinesi: Z 50   © Shawn Corrigan
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NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR

• Orta telefoto 50 mm'den telefoto 250 mm'ye uzanan zoom 
aralığıyla*1, çok çeşitli sahnelerde telefoto efekti kullanılarak 
fotoğraf çekmeye olanak tanınır.

• Büyük çaplı Z objektif yuvasıyla elde edilen üstün çözünürlük, 
odak uzaklığı aralığı veya çekim mesafesinden bağımsız olarak 
maksimum diyafram açıklığından itibaren güvenilir şekilde 
sağlanır.

• 5,0 duraklamalı*2 bir enstantane hızına eşdeğer üstün VR efekti 
ile1 daha hızlıdır, değiştirilebilir NIKKOR objektifler tarihindeki en 
yüksek değer*3, görüntü bulanıklığı düşük ışıkta çekimde bile 
etkili şekilde telafi edilir.

• 0,5 m'lik kısa minimum netleme mesafesi (50 mm zoom 
konumunda), masaüstü çekimler dahil olmak üzere, etkileyici 
yakın çekim kareleri yakalamaya olanak tanır.

• Netleme gürültüsü telafisi ve en aza indirgenmiş çalışma sesi 
gibi ayrıntıların dahi büyük bir titizlikle düşünülmesiyle 
mükemmel film kayıt performansı elde edilmiştir.

• Geri çekilebilir objektif mekanizmasının kullanılması, olağanüstü 
dinamizm sunar.

• Netleme (M/A), ISO duyarlılığı, diyafram veya pozlama telafisi 
gibi çeşitli işlevlerin atanabileceği kullanımı kolay kontrol halkası, 
rahat şekilde durağan görüntü ve film çekmeyi kolaylaştırır.

Geniş zoom aralığı ve üstün VR efektine sahip tek bir objektif ile çeşitli sahnelerin  
harikulade şekilde çekilmesine olanak tanıyan DX biçimli telefoto zoom objektif

*1 Görüş açısı, FX/35 mm biçimindeki 75 - 375 mm bir objektifinkine eşdeğerdir.
*2 Bu değere, APS-C boyutu görüntü sensörüyle donatılmış bir aynasız fotoğraf makinesine 

takıldığında ve zoom, maksimum telefoto konumuna ayarlandığında ulaşılır.
*3 Ekim 2019 itibarıyla

Fotoğraf makinesi: Z 50   © Shawn Corrigan
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• En son bilgiler için, lütfen Nikon web sitesini kontrol edin. www.europe-nikon.com
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 24–70 mm f/4

Micro
105 mm

Micro
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28 mm 40 mm

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

 24–105 mm

 100–400 mm

       Piyasadaki objektifler mavi renkte gösterilir.
       Piyasaya sürülecek objektifler sarı renkte gösterilir.
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*DX biçiminde etkin odak uzaklığı.
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Bu serinin içerikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir veya üreticiye 
hiçbir yükümlülük arz etmez.

10 Ekim 2019 itibarıyla.
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FTZ Objektif Yuvası Adaptörü

FTZ objektif yuvası adaptörü, Nikon DSLR kullanıcılarının NIKKOR F objektiflerini yeni Z objektif 
yuvalı aynasız fotoğraf makinesi sistemiyle sorunsuz şekilde kullanmaya devam etmelerine imkan 
verir. AI türünden başlayarak toplamda yaklaşık 360 çeşit NIKKOR F objektif ile AE kullanarak 
çekime olanak tanınmakla birlikte, 90'ın üzerinde AF-P/AF-S/AF-I objektif çeşidi ile AF/AE çekim 
modu kullanılabilir.

• Görüntü kalitesi ve AF/AE performansı, Nikon DSLR'lar ile NIKKOR F objektifler kullanmaya 
eşdeğerdir.

• Z 7 ve Z 6'nın dahili VR özelliği, dahili VR bulunmayan NIKKOR F CPU objektif takıldığında 
kullanılabilir. 

• Hareketli parçalar ve diğer kısımlar, Z 7 ve Z 6'nınkine eşdeğer toz ve suya karşı direnç sağlamak 
üzere etkili şekilde yalıtılmıştır. 

• Dış tasarım, diyafram halkası bulunmayan G tipi NIKKOR objektiflere uyacak şekilde 
geliştirilmiştir. 

• Gövde ve tripod yuvası için magnezyum kullanılması dayanıklılıktan ödün vermeden gövdenin 
düşük ağırlıklı olmasına olanak tanır.

Desteklenen özellikler, onay işaretleri (✓), desteklenmeyen özellikler kısa çizgiler (—) ile gösterilir.

Desteklenen özellikler

Geniş NIKKOR F objektif serisinin ışıltısı Nikon aynasız fotoğraf makinesi ile devam ediyor

[Not] 
Elektronik telemetre beklendiği gibi çalışmayabilir ve bazı 
objektifler ile istenen sonuçları elde etmek için otomatik 
netleme hassas ayarı gerekebilir. Ayrıca, çekim koşullarına 
bağlı olarak, bazı objektifler ile otomatik netleme istenen 
sonuçları vermeyebilir. Otomatik netleme işlemini konu 
netleme alanına girinceye kadar tekrarlayın veya manuel 
netleme kullanarak netleyin.
• 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

Z 7/Z 6 SİSTEM 
ÇİZELGESİ

Z 50 SİSTEM 
ÇİZELGESİ

*Verilen aksesuarlar. **Nikon'a ait olmayan ürünler. † Akıllı cihazların uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirilebilir. †† Nikon web sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir. 
En son bilgiler için, lütfen Nikon web sitesini kontrol edin.

NIKKOR OBJEKTİFLERFLAŞ BİRİMLERİ

SB-500 Speedlight Flaş 
Birimi0

TV ekranı**

HDMI girişli video 
kaydedici**

DK-30* Vizör 
Lastiği

ML-L7 Kablosuz Uzaktan 
Kumanda

Yazıcı**

Kişisel bilgisayar**Kişisel bilgisayar**

UC-E21 USB Kablosu*

ViewNX-i††

Capture NX-D††

Camera Control 
Pro 2

FTP sunucusu**

SC-28, 29 TTL Uzaktan Kumanda 
Kablosu

SD-9 Yüksek 
Performanslı Pil Paketi

SB-300 Speedlight 
Flaş Birimi 

SB-700 Speedlight 
Flaş Birimi 

SB-500 Speedlight 
Flaş Birimi 

SB-500 Speedlight 
Flaş Birimi0 

SB-700 Speedlight 
Flaş Birimi 

SB-500 Speedlight 
Flaş Birimi 

SB-300 Speedlight 
Flaş Birimi 

SU-800 Kablosuz 
Speedlight Kumanda 
Birimi

R1C1 Yakın Çekim 
Speedlight Kumanda 

Seti

SC-15 Sarmal Senkron 
Kablosu Adaptor mufă de 

sincronizare AS-15

Studio flaş birimleri**

AC ADAPTÖRLERİ, PİLLER VE ŞARJ 
CİHAZLARI

EN-EL25 Şarj 
Edilebilir  

Li-ion Pil*
MH-32 Pil Şarj Cihazı*

HDMI Kablosu** (D Tipi 
konnektör   
A Tipi konnektör) 

OBJEKTİF YUVASI 
ADAPTÖRÜ

FTZ Objektif Yuvası 
Adaptörü 

MİKROFONLAR

ME-1 Stereo 
Mikrofon

NIKKOR Z objektifler

NIKKOR F objektifler

ME-W1 Kablosuz 
Mikrofon

SD hafıza kartı**

SD hafıza kartı okuyucu**

BİLGİSAYARLA İLGİLİ 
AKSESUARLAR

TV VE VİDEO 
AKSESUARLARI

VİZÖR  
AKSESUARLARI

UZAKTAN KUMANDA 
AKSESUARLARI

AKILLI CİHAZ 
UYGULAMASI

SnapBridge† 

Akıllı cihaz** 
(iOS/Android 
OS)

EH-73P AC Şarj Adaptörü

*Verilen aksesuarlar. **Nikon'a ait olmayan ürünler. † Akıllı cihazların uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirilebilir. †† Nikon web sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir.

NIKKOR OBJEKTİFLERSPEEDLIGHT FLAŞ 
BİRİMLERİ

SB-500 Speedlight 
Flaş Birimi0

TV VE VİDEO 
AKSESUARLARI

TV ekranı**
HDMI girişli video 
kaydedici**

VİZÖR AKSESUARLARI

DK-29* Vizör Lastiği

SC-28, 29 TTL Uzaktan Kumanda 
Kablosu

SD-9 Yüksek 
Performanslı Pil Paketi

SB-300 Speedlight  
 Flaş Birimi

SB-700 Speedlight 
Flaş Birimi

SB-500 Speedlight  
Flaş Birimi

SB-500 Speedlight 
Flaş Birimi0

SB-500 Speedlight 
Flaş Birimi0

SB-700 Speedlight 
Flaş Birimi

SB-700 Speedlight 
Flaş Birimi

SB-500 Speedlight 
Flaş Birimi

SB-500 Speedlight 
Flaş Birimi

SB-300 Speedlight 
Flaş Birimi

SB-R200 Speedlight 
Flaş Birimi

SU-800 Kablosuz 
Speedlight Kumanda 
Birimi

R1C1 Yakın Çekim 
Speedlight Kumanda 

Seti`

SC-15 Sarmal Senkron 
Kablosu

AS-15 Senkron 
Terminali Adaptörü

Studio flaş birimleri**

SB-500 Speedlight 
Flaş Birimi0 

WR-R10 Kablosuz  
uzaktan kontrol

AC ADAPTÖRLERİ, PİLLER VE ŞARJ CİHAZLARI

MB-N10 Pil Paketi

HDMI Kablosu** (C Tipi konnektör   
A Tipi konnektör) 

OBJEKTİF YUVASI 
ADAPTÖRÜ

FTZ Objektif Yuvası 
Adaptörü 

MİKROFONLAR

ME-1 Stereo 
Mikrofon

NIKKOR Z objektifler

NIKKOR F objektifler

ME-W1 Kablosuz 
Mikrofon

AKILLI CİHAZ 
UYGULAMASI

SnapBridge† 

Akıllı cihaz** 
(iOS/Android 
OS)

HDMI/USB Kablo 
Tutucu

HDMI/
USB Kablo 
Tutucu

WR-T10 Kablosuz 
uzaktan kontrol

WR-1 Kablosuz 
uzaktan kontrol

WR-1 Kablosuz 
uzaktan kontrol

Yazıcı**

LAN Kablosu**

EN-EL15b*/EN-EL15a/EN-EL15
Şarj edilebilir pil

Kişisel 
bilgisayar

Kişisel 
bilgisayar**
(Sadece 
Type-C USB 
girişi ile.)

UC-E25 USB Kablosu

HDMI/
USB Kablo 
Tutucu

ViewNX-i††

Capture NX-D††

Camera Control 
Pro 2

FTP Server**

EN-EL15b*/EN-EL15a/EN-
EL15 Şarj edilebilir Li-on Pil

EH-7P AC Şarj Adaptörü*

EN-EL15b Şarj edilebilir Li-on Batarya Pil

EP-5B Güç 
Konnektörü

EH-5C/EH-5B 
AC Adaptörü

MH-25a*/MH-25 
Şarj Aleti

KULAKLIK

KILIF

WR-R10 Kablosuz  
uzaktan kontrol

XQD Hafıza Kartı** XQD Hafıza  
Kartı Okuyucusu

BİLGİSAYAR BAĞLANTI  
AKSESUARLARI

UC-E24 USB Kablosu

WT-7/A/B/C 
Kablosuz Verici

EP-5B Güç 
Konnektörü

AH-5C/EH-5B 
AC Adaptörü

UZAKTAN KONTROL 
VE GPS AKSESUARLARI

GP-1A GPS 
Modülü MC-DC1 Uzaktan 

kontrol kablosu

CF-DC9 
Yumuşak kılıf

Kulaklik**

Mod

Objektif

Netleme modu Çekim modu

Ölçüm modu
AF MF (Elektronik 

vizörle) MF AUTO, P, S A, M

O
to

fo
ku

s

CP
U

AF-S G,E ve D Tipi;
AF-P G ve E Tipi
AF-I D Tipi

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AF G ve D Tipi — ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Diğer AF objektifler — — ✓ ✓ ✓

M
an

ua
l f

ok
us

CP
U

PC-E NIKKOR Serisi
PC NIKKOR 19mm f/4E ED

— — ✓ ✓ ✓ ✓

PC Micro 85mm f/2.8D — — ✓ — ✓* ✓

AI-P Objektifler — — ✓ ✓ ✓ ✓

N
on

-
CP

U

AI, AI-Değiştirilmiş
NIKKOR veya Nikon Serisi
E Objektifler

— — ✓ — ✓ ✓

*Numai modul M.
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• Z 7 + 24-70 f/4 seti 
Bu çok yönlü tam çerçeve zoom objektif seti; Z 7 
fotoğraf makinesi ve kompakt NIKKOR Z 24-70mm 
f/4 S zoom objektif içerir. Çerçevenin tamamında 
daha fazla ayrıntı, daha fazla derinlik ve daha 
fazla renk yakalayın. Akıcı, sessiz netleme ve 
olağanüstü çepeçevre keskinlik özniteliklerinden 
yararlanın.

• Z 7 + 24-70 f/4 + FTZ seti
Bu zoom ve adaptör seti; Z 7 fotoğraf makinesi, 
NIKKOR Z 24-70mm f/4 S zoom objektif ve FTZ 
Objektif Yuvası Adaptörü içerir. Kompakt tam çerçeve 
zoom objektif sizinle her yere gelir. Adaptör, görüntü 
kalitesinde hiçbir kayıp olmadan F objektif yuvasına 
sahip NIKKOR objektifleri Nikon'un Z fotoğraf 
makinesinde kullanmanıza olanak tanır.

• Z 7 + 14-30 f/4 seti
Seyahat dostu bu ultra geniş açılı zoom objektif seti 
ile sahnenin içine girin. Z 7 tam çerçeve aynasız 
fotoğraf makinesi ve NIKKOR Z 14-30mm f/4 S 
objektif içerir. Bu kompakt ve hafif zoom objektif,  
82 mm filtrelerin kullanılmasına olanak tanır ve daha 
küçük set çantalarına kolayca sığar. Sürükleyici 
durağan görüntüler ve filmler çekin. Hem de her 
yerde.

• Z 7 + 14-30 f/4 + FTZ seti
Seçeneklerinizi genişletin. Bu ultra geniş açılı zoom 
objektif ve adaptör seti; Z 7 tam çerçeve aynasız 
fotoğraf makinesi, NIKKOR Z 14-30mm f/4 S 
objektif ve FTZ Objektif Yuvası Adaptörü içerir. Bu 
kompakt zoom objektif, 82 mm filtrelerin 
kullanılmasına olanak tanır. Adaptör, görüntü 
kalitesinde hiçbir kayıp olmadan F objektif 
yuvasına sahip NIKKOR objektifleri Nikon'un Z 
fotoğraf makinesinde kullanmanıza olanak tanır.

• Z 7 + FTZ seti
Bu set, Z 7 fotoğraf makinesi ile sağlam ve aynı 
zamanda hafif FTZ Objektif Yuvası Adaptörü içerir. 
Adaptör, görüntü kalitesinde hiçbir kayıp olmadan  
F objektif yuvasına sahip NIKKOR objektifleri Nikon'un 
Z fotoğraf makinesinde kullanmanıza olanak tanır. 
Titreşim Azaltma (VR) özellikli olmayan F objektif yuvalı 
objektifler, fotoğraf makinesinin dahili VR özelliği 
sayesinde keskinlik konusunda yeni ufuklara ulaştırır.

• Z 50 + 16-50 VR seti
Burada. Orada. Her yerde. Z 50 aynasız fotoğraf makinesi 
ve ultra taşınabilir NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR 
objektif ile hayatı gördüğünüz gibi aktarın. Objektif içi 
Titreşim Azaltma teknolojisine sahip, hızlı netleme yapan 
bu geniş açılı zoom objektif, keskin geniş açılı karelerden 
portre görünümlerine uzanan bir kapsamda çarpıcı 
detaylara, derinliğe ve renklere sahip görüntüler yakalar. 

• Z 50 + FTZ seti
Kullanmak istediğiniz NIKKOR DSLR objektifleriniz mi 
var? Bu kit, Z 50 aynasız fotoğraf makinesi ve fotoğraf 
makinesi ile birlikte F objektif yuvalı NIKKOR objektifleri 
kullanmanıza olanak tanıyan FTZ Objektif Yuvası 
Adaptörü içerir. Şimdi Nikon Z 50'nin üstün görüntü 
kalitesinden faydalanabilir ve sevdiğiniz DSLR objektifleri 
kullanmaya devam edebilirsiniz.

Çeşitli kombinasyonlar mevcuttur.

Z 50 aynasız fotoğraf makinesini, geniş açılı 
aynasız zoom objektifi ve FTZ Objektif Yuvası 
Adaptörünü içeren bu set fırsatlarla doludur. Ultra 
taşınabilir NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR 
objektif, zengin renkler ve detaylar sunan geniş 
açılı ve portre görünümlerine uzanan bir kapsama 
sahiptir. Adaptör, bu fotoğraf makinesiyle DSLR F 
objektif yuvalı NIKKOR objektifler kullanmanıza 
olanak tanır.

Bu set; Z 6 fotoğraf makinesi, NIKKOR Z 24-70mm 
f/4 S zoom objektif ve FTZ Objektif Yuvası 
Adaptörü içerir. Kompakt tam çerçeve zoom 
objektif sizinle her yere gelir. Adaptör, görüntü 
kalitesinde hiçbir kayıp olmadan F objektif 
yuvasına sahip NIKKOR objektifleri Nikon'un Z 
fotoğraf makinesinde kullanmanıza olanak tanır. 
Titreşim Azaltma (VR) özellikli olmayan F objektif 
yuvalı objektifler, fotoğraf makinesinin dahili VR 
özelliği sayesinde keskinlik konusunda yeni ufuklara 
ulaştırır.

• Z 6 + FTZ seti
Bu set, Z 6 fotoğraf makinesi ile sağlam ve aynı 
zamanda hafif FTZ Objektif Yuvası Adaptörü içerir. 
Adaptör, görüntü kalitesinde hiçbir kayıp olmadan  
F objektif yuvasına sahip NIKKOR objektifleri 
Nikon'un Z fotoğraf makinesinde kullanmanıza 
olanak tanır. Titreşim Azaltma (VR) özellikli olmayan  
F objektif yuvalı objektifler, fotoğraf makinesinin 
dahili VR özelliği sayesinde keskinlik konusunda yeni 
ufuklara ulaştırır.

• Z 6 + 24-70 f/4 seti
Bu çok yönlü tam çerçeve zoom objektif seti ile daha 
fazla ayrıntı, daha fazla derinlik ve daha fazla renk 
içeren durağan görüntüler ve filmler çekin. Z 6 
fotoğraf makinesi ve kompakt NIKKOR Z 24-70mm 
f/4 S zoom objektif içerir. Akıcı, sessiz netleme ve 
olağanüstü çepeçevre keskinlik özniteliklerinden 
yararlanın.

• Z 6 + 14-30 f/4 seti
Az yükle seyahat edin. Geniş açılı görüntüler çekin. 
Bu çok yönlü ultra geniş açılı zoom objektif seti, Z 6 
tam çerçeve aynasız fotoğraf makinesi ve  
NIKKOR Z 14-30mm f/4 S objektif içerir. Bu 
kompakt zoom objektif, 82 mm filtrelerin 
kullanılmasına olanak tanır ve daha küçük set 
çantalarına kolayca sığar. Sürükleyici durağan 
görüntüler ve filmler çekin. Hem de her yerde.

Daha fazlasını gösterin. Bu ultra geniş açılı zoom 
objektif ve adaptör seti; Z 6 tam çerçeve aynasız 
fotoğraf makinesi, NIKKOR Z 14-30mm f/4 S objektif 
ve FTZ Objektif Yuvası Adaptörü içerir. Bu kompakt 
zoom objektif, 82 mm filtrelerin kullanılmasına olanak 
tanır. Adaptör, görüntü kalitesinde hiçbir kayıp 
olmadan F objektif yuvasına sahip NIKKOR objektifleri 
Nikon'un Z fotoğraf makinesinde kullanmanıza olanak 
tanır.

Yaratma konusunda daha özgür olun. Bağımsız film 
yapımcılarına yönelik bu en gelişmiş temel kit; Nikon 
Z 6 tam çerçeve aynasız fotoğraf makinesi, FTZ 
Objektif Yuvası Adaptörü, Atomos Ninja V, SmallRig 
hızlı açılabilir fotoğraf makinesi kafesi ve çeşitli 
aksesuarlar içerir. Video içeriklerinizi bir üst seviyeye 
taşıyın.

• Z 50 + 16-50 VR + 50-250 VR seti 
Yakınlaşın. Geniş açıyla yakalayın. Uzaklara erişin. Bu set,  
Z 50 aynasız fotoğraf makinesi ile birlikte, Titreşim Azaltma 
teknolojisine sahip iki adet hızlı netleme yapan zoom 
objektif içerir. NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR, geniş 
açıdan portre görünümlerine uzanan bir kapsamda fotoğraf 
çeker ve geri çekildiğinde krep gibi dümdüz olur.  
NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR, normalden telefoto 
görünümlerine uzanan bir kapsama sahiptir ve kolay 
taşınabilirlik için geri çekilir.

• Z 6 + 24-70 f/4 + FTZ seti

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

• Z 6 Temel Film seti

• Z 50 + 16-50 VR + FTZ seti
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• XQD, Sony Corporation'ın ticari markasıdır.  
• HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface; HDMI Licensing LLC'nin ticari veya tescilli ticari markalarıdır.  
• Wi-Fi® ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance®'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.  
• Bluetooth® sözcük işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve söz konusu markalar; Nikon Corporation tarafından lisans kapsamında kullanılmaktadır.  
• Diğer ürünler ve marka adları, ilgili kuruluşların ticari ya da tescilli ticari markalarıdır.  
• Vizörlerdeki, LCD'ler ve ekranlar üzerindeki görüntüler örnek olarak gösterilmiştir.

Etkin piksel sayısı

Etkin piksel sayısı 45,7 milyon 24,5 milyon 20,9 milyon

Görüntü sensörü

Görüntü sensörü 35,9 × 23,9 mm CMOS sensör (Nikon FX biçimli) 23,5 × 15,7 mm CMOS sensör (Nikon DX biçimli)

Depolama

Resim boyutu (piksel)

• FX (36×24) görüntü alanı:  
8256 × 5504 (B: 45,4 milyon),  
6192 × 4128 (O: 25,6 milyon),  
4128 × 2752 (K: 11,4 milyon)
• DX (24×16) görüntü alanı:  

5408 × 3600 (B: 19,5 milyon),  
4048 × 2696 (O: 10,9 milyon),  
2704 × 1800 (K: 4,9 milyon)

• 5 : 4 (30×24) görüntü alanı:  
6880 × 5504 (B: 37,9 milyon),  
5152 × 4120 (O: 21,2 milyon),  
3440 × 2752 (K: 9,5 milyon)
• 1 : 1 (24×24) görüntü alanı:  

5504 × 5504 (B: 30,3 milyon),  
4128 × 4128 (O: 17,0 milyon),  
2752 × 2752 (K: 7,6 milyon)

• 16 : 9 (36×20) görüntü alanı:  
8256 × 4640 (B: 38,3 milyon),  
6192 × 3480 (O: 21,5 milyon),  
4128 × 2320 (K: 9,6 milyon)

• Film kaydında 3840 × 2160 çerçeve 
boyutunda çekilen fotoğraflar:  

3840 × 2160
• Film kaydında diğer çerçeve boyutlarında 

çekilen fotoğraflar: 1920 × 1080

• FX (36×24) görüntü alanı:  
6048 × 4024 (B: 24,3 milyon),  
4528 × 3016 (O: 13,7 milyon), 
3024 × 2016 (K: 6,1 milyon)
• DX (24×16) görüntü alanı:  

3936 × 2624 (B: 10,3 milyon),  
2944 × 1968 (O: 5,8 milyon),  
1968 × 1312 (K: 2,6 milyon)

• 1 : 1 (24×24) görüntü alanı:  
4016 × 4016 (B: 16,1 milyon),  

3008 × 3008 (O: 9,0 milyon),  
2000 × 2000 (K: 4,0 milyon)
• 16 : 9 (36×20) görüntü alanı:  
6048 × 3400 (B: 20,6 milyon),  
4528 × 2544 (O: 11,5 milyon), 
3024 × 1696 (K: 5,1 milyon)

• Film kaydında 3840 × 2160 çerçeve 
boyutunda çekilen fotoğraflar:  

3840 × 2160
• Film kaydında diğer çerçeve 

boyutlarında çekilen fotoğraflar:  
1920 × 1080

• DX (24×16) görüntü alanı  
5568 × 3712 (B: 20,7 milyon) 
4176 × 2784 (O: 11,6 milyon)  
2784 × 1856 (K: 5,2 milyon)
• 1 : 1 (16×16) görüntü alanı  
3712 × 3712 (B: 13,8 milyon) 
2784 × 2784 (O: 7,8 milyon)  
1856 × 1856 (K: 3,4 milyon)

• 16 : 9 (24×14) görüntü alanı  
5568 × 3128 (B: 17,4 milyon) 
4176 × 2344 (O: 9,8 milyon)  
2784 × 1560 (K: 4,3 milyon)

• Film kaydında 3840 × 2160 çerçeve  
boyutunda çekilen fotoğraflar:  

3840 × 2160
• Film kaydında 1920 × 1080 çerçeve  

boyutunda çekilen fotoğraflar:  
1920 × 1080

Dosya biçimli

• NEF (RAW): 12 veya 14 bit (kayıpsız sıkıştırılmış, sıkıştırılmış veya sıkıştırılmamış); büyük, 
orta ve küçük boyutlar mevcuttur (orta ve küçük boyutlu görüntüler, kayıpsız sıkıştırma 

kullanılarak 12 bit derinlikte kaydedilir)
• TIFF (RGB) • JPEG: JPEG-Baseline uyumlu, iyi (yaklaşık 1 : 4), normal (yaklaşık 1 : 8) veya 

temel (yaklaşık 1 : 16) sıkıştırma; en iyi kalitede sıkıştırma mevcuttur
• NEF (RAW)+JPEG: Hem NEF (RAW) hem de JPEG biçiminde kaydedilmiş tek bir fotoğraf

• NEF (RAW): 12 veya 14 bit
• JPEG: JPEG-Baseline uyumlu, iyi (yaklaşık 1 : 4), normal (yaklaşık 

1 : 8), veya temel (yaklaşık 1 : 16) sıkıştırma
• NEF (RAW)+JPEG: Hem NEF (RAW) hem de JPEG biçiminde 

kaydedilmiş tek bir fotoğraf

medya XQD hafıza kartları SD (Secure Digital) ve UHS-I uyumlu SDHC ve SDXC hafıza 
kartları

Dosya sistemi DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge

Vizör

Elektronik vizör 1,27 cm (0,5 inç), yaklaşık 3690 k-nokta, renk dengeleme özellikli otomatik ve 11 
seviyeli manuel parlaklık kontrollü (Quad VGA) OLED

Yaklaşık 0,99 cm (0,39 inç) Renk dengeleme ve
otomatik ile 7 seviyeli manuel parlaklık kontrollü

2360 k-nokta (XGA) OLED vizör

Çerçeve alanı Yaklaşık %100 yatay ve %100 dikey

Büyütme Yaklaşık 0,8× (sonsuzda 50 mm objektif, -1,0 m-1) Yaklaşık 1,02× (sonsuzda 50 mm objektif, -1,0 m-1)

Deklanşör

Enstantane hızı 1/3 veya 1/2 EV'lik adımlarla 1/8000 ila 30 sn, uzun pozlama, süre, X200 1/4000 ila 30 sn (1/3 ila 1/2 EV'lik adım büyüklükleri arasında 
seçim yapın), uzun pozlama, süre

Flaş senkronizasyon hızı X=1/200 sn, 1/200 sn veya daha düşük hızda deklanşörle senkronize olur; otomatik FP yüksek hızlı flaş senkronizasyonu desteklenir

Deklanşör

Deklanşör modları Tek kare, düşük hızlı sürekli, yüksek hızlı sürekli, yüksek hızlı sürekli (artırılmış), otomatik zamanlama

Yaklaşık maksimum kare ilerleme hızı
(Nikon tarafından belirlenen test koşullarında 

ölçülen)

• Düşük hızlı sürekli: 1 ile 5 fps arasında
• Yüksek hızlı sürekli: 5,5 fps (14 bit NEF/

RAW: 5 fps)
• Yüksek hızlı sürekli (artırılmış): 9 fps (14 bit 

NEF/RAW: 8 fps)

• Düşük hızlı sürekli: 1 ile 5 fps arasında
• Yüksek hızlı sürekli: 5,5 fps)

• Yüksek hızlı sürekli (artırılmış): 12 fps (14 bit 
NEF/RAW: 9 fps)

• Düşük hızlı sürekli: 1 ile 4 fps arasında
• Yüksek hızlı sürekli: 5 fps)

• Yüksek hızlı sürekli (artırılmış): 11 fps

Pozlama

Ölçüm sistemi Fotoğraf makinesi görüntü sensörünü kullanan TTL pozometre

Ölçüm modları

• Matris ölçümü
• Merkez ağırlıklı ölçüm: Çerçevenin ortasındaki 12 mm'lik daireye %75 ağırlık verilir; 

ağırlıklandırma bunun yerine tüm çerçevenin ortalamasına dayalı olabilir
• Noktasal ölçüm: Seçilen netleme noktasına merkezlenmiş 4 mm'lik daireyi (karenin 

yaklaşık %1,5'i) ölçer
• Parlaklık ağırlıklı ölçüm

• Matris ölçümü
• Merkez ağırlıklı ölçüm: Çerçevenin ortasındaki 8 mm'lik daireye 
%75 ağırlık verilir; ağırlıklandırma bunun yerine tüm çerçevenin 

ortalamasına dayalı olabilir
• Noktasal ölçüm: Seçilen netleme noktasına merkezlenmiş 3,5 mm'lik 

daireyi (karenin yaklaşık %2,5'i) ölçer
• Parlaklık ağırlıklı ölçüm

 Pozlama Modları
Otomatik (b); esnek programlı programlanmış otomatik (P); enstantane öncelikli 

otomatik (S); enstantane öncelikli otomatik (A);
manuel (M); kullanıcı ayarları (U1, U2, U3

• b: Otomatik, P: esnek programlı programlanmış otomatik,
S: enstantane öncelikli otomatik, A: diyafram öncelikli otomatik, 

M: manuel
• Sahne modları: k portre; l manzara; p çocuk; m spor; n 
yakın çekim; o gece portresi; r gece manzarası; s parti/iç 

mekan; t kumsal/kar; d gün batımı; e alacakaranlık/şafak; f 
evcil hayvan portresi; g mum ışığı; j çiçek açması; z sonbahar 

renkleri; 0 yiyecek
• Özel efekt modları: 4 gece görüşü; V süper canlı; T pop; U 
fotoğraf çizimi; 5 oyuncak fotoğraf makinesi efekti; 6 minyatür 

efekti; 7 seçici renk; 1 siluet; 2 fazla ışık; 3 az ışık
• U1 ve U2: kullanıcı ayarları

ISO duyarlılığı (Önerilen Pozlama İndeksi)

1/3 veya 1/2 EV'lik adımlarla ISO 64 ila 
25600; ayrıca ISO 64'ün altında yaklaşık 

0,3, 0,5, 0,7 veya 1 EV'ye (ISO 32 eşdeğeri) 
ya da ISO 25600'ün üstünde yaklaşık 

0,3, 0,5, 0,7, 1 veya 2 EV'ye (ISO 102400 
eşdeğeri) ayarlanabilir; otomatik ISO 

duyarlılığı kontrolü mevcuttur

1/3 veya 1/2 EV'lik adımlarla ISO 100 ila 
51200; ayrıca ISO 100'ün altında yaklaşık 

0,3, 0,5, 0,7 veya 1 EV'ye (ISO 50 eşdeğeri) 
ya da ISO 51200'ün üstünde yaklaşık 

0,3, 0,5, 0,7, 1 veya 2 EV'ye (ISO 204800 
eşdeğeri) ayarlanabilir; otomatik ISO 

duyarlılığı kontrolü mevcuttur

ISO 100 ila 51200 (1/3 ve 1/2 EV'lik adım büyüklükleri arasında 
seçim yapın); ISO 51200'ün üzerinde yaklaşık 1 veya 2 EV'ye 
(ISO 204800 eşdeğeri) ayarlanabilir; otomatik ISO duyarlılığı 

kontrolü mevcuttur

Netleme

Otomatik netleme Karma kademe belirlemeli/AF yardımı ile kontrast AF

Objektif sürekli servosu
• Otomatik netleme (AF): Tek servo AF (AF-S), sürekli servo AF (AF-C); s] devamlı AF 

(AF-F; sadece film modunda kullanılabilir); tahminli netleme izleme.
• Manuel netleme (M): Elektronik telemetre kullanılabilir

• Otomatik netleme (AF): Tek servo AF (AF-S); sürekli servo AF (AF-
C); AF modu otomatik seçimi (AF-A; sadece fotoğraf modunda 

kullanılabilir); tam zamanlı AF (AF-F; sadece film modunda 
kullanılabilir); tahminli netleme izleme, manuel netleme (M):

• Manuel netleme (M): Elektronik telemetre kullanılabilir

Netleme

Netleme noktaları 493 (tek nokta AF, fotoğraf modu, FX 
görüntü alanı)

273 (tek nokta AF, fotoğraf modu, FX 
görüntü alanı) 209 (tek nokta AF, fotoğraf modu, DX görüntü alanı)

AF alan modu Hassas hedef, tek nokta ve dinamik alan AF (hassas hedef ve dinamik alan AF sadece fotoğraf modunda kullanılabilir); geniş alan AF (K); geniş 
alan AF (B); otomatik alan AF

Netleme kilidi Netleme, deklanşöre yarım basılarak (tek servo AF) veya alt seçicinin ortasına 
basılarak kilitlenebilir

Netleme, deklanşöre yarım basılarak (tek servo AF) veya
A (L) düğmesine basılarak kilitlenebilir

Titreşim azaltma (VR)

Titreşim Azaltma - Fotoğraf Makinesi 5 eksenli görüntü sensörü kaydırma –

Titreşim Azaltma - Objektif – Objektif kaydırma (VR objektiflerde kullanılabilir)

Flaş

Flaş kontrolü TTL: i-TTL flaş kontrolü; matris, merkez ağırlıklı ve parlaklık ağırlıklı ölçümle i-TTL dengeli dolgu flaşı, noktasal ölçümle standart i-TTL dolgu flaşı kullanılır

Flaş modu Ön perde senkronu, yavaş senkron, arka perde senkronu, kırmızı göz azaltma, 
yavaş senkron özellikli kırmızı göz azaltma, yavaş arka perde senkronu, kapalı

Dolgu flaşı, kırmızı göz azaltma, yavaş senkron, kırmızı göz 
azaltma işlevli yavaş senkron, arka perdeli senkron, otomatik, 
kırmızı göz azaltma işlevli otomatik, otomatik yavaş senkron, 
kırmızı göz azaltma işlevli otomatik yavaş senkron, flaş kapalı

Flaş telafisi P, S, A ve M modlarında 1/3 veya 1/2 EV'lik artışlarla -3 ile +1 EV arasında -3 ila +1 EV (1/3 ve 1/2 EV'lik adım büyüklükleri arasında seçim 
yapın) P, S, A, M ve h modlarında kullanılabilir

Aksesuar kızağı Senkron ve veri bağlantı noktaları ile güvenlik kilidine sahip ISO 518 flaş yuvası

Nikon Creative Lighting System (CLS)
i-TTL flaş kontrolü, radyo kontrollü Gelişmiş Kablosuz Aydınlatma, optik Gelişmiş 
Kablosuz Aydınlatma, pilot aydınlatma, FV kilidi, renk bilgisi iletişimi, otomatik FP 

yüksek hızlı flaş senkronizasyon, birleşik flaş kontrolü

i-TTL flaş kontrolü, optik Gelişmiş KablosuzAydınlatma, FV kilidi, Renk 
Bilgisi İletişimi, Otomatik FP Yüksek Hızlı Flaş Senkronizasyonu

Beyaz dengesi

Beyaz dengesi Otomatik (3 tür), doğal ışık otomatik, doğrudan güneş ışığı, bulutlu, gölge, yapay aydınlatma, floresan (7 tür), flaş, renk sıcaklığı seçme (2500 K ile 10000 K arasında), 
ön ayarlı manuel (6 değere kadar saklanabilir), ince ayar ile renk sıcaklığı seçme hariç hepsi

Basamaklama

Basamaklama türleri Pozlama, flaş, beyaz dengesi ve ADL Pozlama, beyaz dengesi ve ADL

Film

Ölçüm modları Matris, merkez ağırlıklı veya parlaklık ağırlıklı

Çerçeve boyutu (piksel) ve kare hızı

• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (aşamalı), 25p, 24p
• 1920 × 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1920 × 1080 (ağır çekim); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5

120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p ve 24p için gerçek kare hızları; sırasıyla  
119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25 ve 23,976 fps'dir. Kalite seçimi, 3840 × 2160,  

1920 × 1080 120p/100p ve kalite H (yüksek) olarak sabitlendiğinde  
1920 × 1080 ağır çekim hariç tüm boyutlarda kullanılabilir.

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

• 1920×1080 (ağır çekim); 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p ve 24p
için 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5 Gerçek kare hızları sırasıyla 119,88, 

100, 59,94, 50, 29,97, 25, ve 23,976 fps'dir; 3840 × 2160, 1920 × 1080 
120p/100p boyutları ve 1920 × 1080 ağır çekim boyutları hariç kalite 

seçimi mevcuttur, bu durumda kalite h (yüksek) olarak sabitlenir

ISO duyarlılığı
(Önerilen Pozlama İndeksi)

• 4 : Otomatik ISO duyarlılığı kontrolü (ISO 
64 ile 25600 arasında)

• P, S, A: Üst sınırı seçilebilir otomatik 
ISO duyarlılığı kontrolü (ISO 64 ile Hi 2 

arasında)
• M: Üst sınırı seçilebilir otomatik ISO 
duyarlılığı kontrolü (ISO 64 ile Hi 2 

arasında); ISO 25600'ün üstünde yaklaşık 
0,3, 0,5, 0,7, 1 veya 2 EV'ye (ISO 102400 

eşdeğeri) eşdeğer kullanılabilir ilave 
seçeneklerle manuel seçim (1/3 veya 
1/2 EV'lik adımlarla ISO 64 ile 25600 

arasında)

• 4 : Otomatik ISO duyarlılığı kontrolü (ISO 
100 ile 51200 arasında)

• P, S, A: Üst sınırı seçilebilir otomatik 
ISO duyarlılığı kontrolü (ISO 100 ile Hi 2 

arasında)
• M: Üst sınırı seçilebilir otomatik ISO 
duyarlılığı kontrolü (ISO 100 ile Hi 2 

arasında); ISO 51200'ün üstünde yaklaşık 
0,3, 0,5, 0,7, 1 veya 2 EV'ye (ISO 204800 

eşdeğeri) eşdeğer kullanılabilir ilave 
seçeneklerle manuel seçim (1/3 veya 
1/2 EV'lik adımlarla ISO 100 ile 51200 

arasında).

• M: Manuel seçim (ISO 100 ila 25600; 1/3 ve 1/2 EV'lik adım 
büyüklükleri arasında seçim yapın); seçilebilir üst sınır P, S, A 
ile kullanılabilir otomatik ISO duyarlılığı kontrolü (ISO 100 ila 

25600)
• P, S, A: Üst sınırı seçilebilir otomatik ISO duyarlılığı kontrolü  

(ISO 100 ile 25600 arasında)
• b, h, q (4 hariç): Otomatik ISO duyarlılığı kontrolü 

(ISO 100 ile 25600 arasında)
• 4 : Otomatik ISO duyarlılığı kontrolü (ISO 100 ile Hi 4 

arasında).

Maksimum film kaydı uzunluğu 29 dk - 59 sa

Diğer film seçenekleri Zaman aralıklı filmler, elektronik titreşim azaltma, zaman kodları, film günlüğü çıkışı 
(N-Log) Zaman aralıklı filmler, elektronik titreşim azaltma

Ekran

Ekran
8 cm (3,2 inç), 170 derece görüntüleme açısına sahip yaklaşık 2100 k-nokta dik açılı 

dokunmatik TFT LCD, yaklaşık %100 çerçeve alanı, renk dengesi ve 11 seviyeli manuel 
parlaklık kontrolleri

8 cm (3,2 inç), 170 derece görüntüleme açısına sahip yaklaşık 
1040 k-nokta dik açılı dokunmatik TFT LCD, yaklaşık %100 

çerçeve alanı ve 11 seviyeli manuel parlaklık kontroller

İzleme

İzleme Tam çerçeve ve izleme zoom işlevi ile küçük resimler (4, 9 veya 72 resim) halinde izleme, izleme zoom işlevi kesme, film izleme, fotoğraf ve/veya film slayt 
gösterileri, histogram ekran, parlak noktalar, fotoğraf bilgileri, konum verileri ekranı, görüntü derecelendirme ve otomatik resim döndürme

arabirim

USB Type C konnektörü (Süper Hızlı USB); dahili USB bağlantı noktasına bağlanması 
önerilir

Yüksek Hızlı USB, Micro-B konnektörü ile; dahili USB
bağlantı noktasına bağlanması önerilir

HDMI çıkışı Type C HDMI konnektör Type D HDMI konnektör

Aksesuar bağlantısı MC-DC2 ve isteğe bağlı diğer aksesuarlarla kullanılabilir –

Güç kaynağı

Pil
Bir EN-EL15b Şarj Edilebilir Li-ion Pil; EN-EL15a/EN-EL15 de kullanılabilir, ancak tek bir şarjda 
daha az fotoğraf çekilebileceği ve EN-EL15b pilleri şarj etmek için yalnızca AC şarj adaptörü 

kullanılabileceği unutulmamalıdır
Bir adet EN-EL25 Şarj Edilebilir Li-ion Pil

Pil Tutucu En fazla iki adet EN-EL15B pil kapasiteli isteğe bağlı MB-N10 Pil Paketi 

AC şarj adaptörü EH-7P AC Şarj Adaptörü (sadece Z 7 ile birlikte verilir) EH-73P AC Şarj Adaptörü

AC adaptörü EH-5c/EH-5b AC Adaptör (ayrı satılan EP-5B Güç Konnektörü gerektirir) –

Boyutlar/Ağırlık

Boyutlar (G × Y × D) Yaklaşık 134 × 100,5 × 67,5 mm (5,3 × 4 × 2,7 inç) Yaklaşık 126,5 × 93,5 × 60 mm (5 × 3,7 × 2,4 inç)

Ağırlık Gövde kapağı olmadan, pil ve hafıza kartı ile birlikte yaklaşık 675 g (1 lb 7,9 ons); 
yaklaşık 585 g (1 lb 4,7 ons (yalnızca fotoğraf makinesi gövdesi)

Gövde kapağı olmadan, pil ve hafıza kartı ile birlikte yaklaşık 
450 g (15,9 ons); yaklaşık 395 g (14 ons (yalnızca fotoğraf 

makinesi gövdesi)

Çalışma ortamı

Çalışma ortamı Sıcaklık: 0 °C ila 40 °C/32 ila 104 °F, nem: %85 veya altı (yoğunlaşmasız)
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TEKNİK ÖZELL İKLER

Ürün adı 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

Objektif Yuvası Nikon Z objektif yuvası Nikon Z objektif yuvası Nikon Z objektif yuvası Nikon Z objektif 
yuvası Nikon Z objektif yuvası Nikon Z objektif yuvası Nikon Z objektif yuvası Nikon Z objektif yuvası Nikon Z objektif yuvası Nikon Z objektif yuvası

Odak uzaklığı 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

Maksimum diyafram 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

Objektif yapısı

10 grupta 17 mercek 
(4 ED cam mercek, 
3 asferik mercek ve 
Nano Kristal ve ARNEO 
Kaplamalı mercekler 
ve flor kaplamalı bir ön 
mercek içerir)

10 grupta 12 eleman 
(1 ED cam mercek, 
4 asferik mercek ve 
Nano Kristal Kaplamalı 
mercekler içerir)

9 grupta 11 eleman 
(2 ED cam mercek ve 
3 asferik mercek ve 
Nano Kristal Kaplamalı 
mercekler içerir)

9 grupta 12 eleman 
(2 ED cam mercek 
ve 2 asferik mercek 
ve Nano Kristal 
Kaplamalı mercekler 
içerir)

8 grupta 12 eleman 
(2 ED cam mercek 
ve Nano Kristal 
Kaplamalı mercekler 
içerir)

12 grupta 14 eleman 
(4 ED cam ve 4 asferik 
mercek, Nano Kristal 
Kaplamalı mercekler 
ve flor kaplamalı bir ön 
mercek içerir)

11 grupta 14 eleman  
(1 asferik ED cam,  
1 ED cam ve 3 asferik 
mercek, Nano Kristal 
Kaplamalı mercekler 
ve bir flor kaplamalı ön 
mercek)

15 grupta 17 eleman  
(2 ED cam ve 4 asferik 
mercek, Nano Kristal 
Kaplamalı veya ARNEO 
kaplamalı mercekler ile 
flor kaplamalı ön ve 
arka mercekler içerir)

7 grupta 9 mercek  
(1 ED cam mercek ve  
4 adet asferik mercek 
içerir)

12 grupta 16 eleman  
(1 ED cam eleman içerir)

Görüş açısı

40 derece 50 dakika  
(FX biçimli) 
27 derece 20 dakika  
(DX biçimli)

84 derece (FX biçimli) 
61 derece (DX biçimli)

63 derece (FX biçimli) 
44 derece (DX biçimli)

47 derece  
(FX biçimli) 
31 derece 30 dakika, 
(DX biçimli)

28 derece 30 dakika 
(FX biçimli) 
18 derece 50 dakika 
(DX biçimli)

114 derece - 72 derece 
(FX biçimli)  
90 derece - 50 derece 
(DX biçimli)

84 derece - 34 derece 
20 dakika (FX biçimli)  
61 derece - 22 derece 
50 dakika (DX biçimli)

84 derece - 34 derece 
20 dakika (FX biçimli)  
61 derece - 22 derece 
50 dakika (DX biçimli)

83 derece - 31 derece 
30 dakika (DX biçimli)

31 derece 30 dakika -  
6 derece 30 dakika  
(DX biçimli)

Titreşim azaltma — — — — — — — — NORMAL:  
4,5 duraklama* 

NORMAL:  
5,0 duraklama* 

Netleme

Netleme sistemi Ön netleme sistemi Arka Netleme (RF) 
sistemi

Arka Netleme (RF) 
sistemi

Dahili Netleme (IF) 
sistemi

Dahili Netleme (IF) 
sistemi

Dahili Netleme (IF) 
sistemi

Dahili Netleme (IF) 
sistemi

Dahili Netleme (IF) 
sistemi

Dahili Netleme (IF) 
sistemi

Dahili Netleme (IF) 
sistemi

Çoklu netleme 
sistemi

— Evet Evet — Evet — — Evet — —

AF aktüatörü Sadece MF STM STM STM STM STM STM STM STM STM

Minimum netleme mesafesi Odak düzleminden  
0,5 m (1,64 ft)  

Odak düzleminden  
0,25 m (0,82 ft)

Odak düzleminden  
0,25 m (0,82 ft)

Odak düzleminden 
0,4 m (1,32 ft)

Odak düzleminden 
0,8 m (2,62 ft)

tüm zoom konumlarında 
odak düzleminden 
0,28 m (0,92 ft)

tüm zoom konumlarında 
odak düzleminden 
0,3 m (0,99 ft)

tüm zoom konumlarında 
odak düzleminden 
0,38 m (1,25 ft)

Odak düzleminden  
(24 mm'de) 0,2 m (0,66 
ft)

Odak düzleminden  
(50 mm'de) 0,5 m (1,64 
ft)

Maksimum reprodüksiyon oranı 0.19× 0,15x 0.19× 0.15× 0.12× 0.16× 0.3× 0.22× 0.2× 0.23×

Diyafram bıçakları 11 (yuvarlak diyafram 
açıklığı)

9 (yuvarlak diyafram 
açıklığı)

9 (yuvarlak diyafram 
açıklığı)

9 (yuvarlak diyafram 
açıklığı)

9 (yuvarlak diyafram 
açıklığı)

7 (yuvarlak diyafram 
açıklığı)

7 (yuvarlak diyafram 
açıklığı)

9 (yuvarlak diyafram 
açıklığı)

7 (yuvarlak diyafram 
açıklığı)

7 (yuvarlak diyafram 
açıklığı)

Diyafram aralığı 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)"

Filtre boyutu 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)

Boyutlar (maks. çap x fotoğraf makinesi 
objektif bayonet halkasından uzaklığı)

Yaklaşık 102 × 153 mm Yaklaşık 78,0 × 96,5 mm Yaklaşık 73,0 × 86,0 mm Yaklaşık 76,0 ×  
86,5 mm Yaklaşık 75,0 × 99,0 mm Yaklaşık 89,0 × 85,0 mm 

(objektif geri çekildiğinde)
Yaklaşık 77. 5 × 88,5 mm 
(objektif geri çekildiğinde)

Yaklaşık 89,0 ×  
126,0 mm

Yaklaşık 70 × 32 mm 
(objektif geri çekildiğinde)

Yaklaşık 74 × 110 mm 
(objektif geri çekildiğinde)

Ağırlık Yaklaşık 450 g (15,9 ons) Yaklaşık 370 g (13,1 ons) Yaklaşık 415 g (14,7 oz Yaklaşık 470 g (1 lb 
0,6 ons)

Yaklaşık 485 g (1 lb 1,2 
ons)

Yaklaşık 805 g (1 lb 12,4 
ons)

Yaklaşık 500 g (1 lb 1,7 
ons)

Yaklaşık 805 g (1 lb 12,4 
ons)

Yaklaşık 405 g (14,3 
ons) Aprox. 405 g

Dairesel 
Polarizasyon Filtresi 
II

Sadece objektif Uyumlu Uyumlu Uyumlu Uyumlu Uyumlu Uyumlu Uyumlu — Uyumlu Compatibil

Koruyucu Uyumlu Uyumlu Uyumlu Uyumlu Uyumlu Uyumlu Uyumlu — Uyumlu Compatibil

Verilen aksesuarlar

• LC-72B Ön Objektif 
Kapağı 

• LF-N1 Arka Objektif 
Kapağı 

• HB-88 Objektif 
Koruyucu 

• CL-C1 Objektif Kılıfı

• LC-62B 62 mm 
geçmeli Ön Objektif 
Kapağı 

• LF-N1 Arka Objektif 
Kapağı 

• HB-89 Parasoley 
• CL-C1 Objektif Kılıfı

• LC-62B 62 mm 
geçmeli Ön Objektif 
Kapağı 

• LF-N1 Arka Objektif 
Kapağı 

• HB-90 Parasoley 
• CL-C1 Objektif Kılıfı

• LC-67B 67 mm 
geçmeli Ön 
Objektif Kapağı 

• LF-N1 Arka 
Objektif Kapağı 

• HB-91 Parasoley 
• CL-C1 Objektif Kılıfı

• LC-82B 82 mm 
geçmeli Ön Objektif 
Kapağı 

• LF-N1 Arka Objektif 
Kapağı 

• HB-86 Parasoley 
• CL-C1 Objektif Kılıfı 

• LC-82B 82 mm 
geçmeli Ön Objektif 
Kapağı 

• LF-N1 Arka Objektif 
Kapağı 

• HB-87 Parasoley 
• CL-C2 Objektif Kılıfı 

• LC-72B 72 mm 
geçmeli Ön Objektif 
Kapağı

• LF-N1 Arka Objektif 
Kapağı 

• HB-85 Parasoley 
• CL-C1 Objektif Kılıfı 

• LC-82B 82 mm 
geçmeli Ön Objektif 
Kapağı 

• LF-N1 Arka Objektif 
Kapağı 

• HB-87 Parasoley 
• CL-C2 Objektif Kılıfı 

• LC-62B 62 mm 
geçmeli Ön Objektif 
Kapağı 

• LF-N1 Arka Objektif 
Kapağı

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

• Capac posterior 
pentru obiectiv LF-N1

* CIPA Standartlarına göre: bu değere, zoom ayarı maksimum telefoto konumundayken VR işlevi "NORMAL" moda ayarlanmış bir DX biçimli fotoğraf makinesine takıldığında ulaşılır.
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