TELJES DIGITÁLIS
KÉPALKOTÁSI
RENDSZER

ÖRÖKÍTSE MEG A HOLNAPOT

Az összes finomság, a teljes drámai hatás
Hangulatos beállítások esetén a vakus fényképezés fokozza a pillanat
szépségét. A rádiós kommunikáció még a bonyolult megvilágítási
beállításokat is könnyeddé teszi, így kreativitása veheti
kézbe az irányítást.
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Tartsa kézben a fényt.
Bővítse a lehetőségeket.
A fotózás lényegében a
fénnyel történő munkáról
szól. Tartsa kézben a fényt,
és minden megváltozik.
Az unalmas beállítások
azonnal drámaivá változnak.
A látszólag hétköznapi
pillanat felejthetetlenné
alakul át. A fotósok számára
a vakuval való munka felszabadító élmény lehet.
Mód arra, hogy kiaknázza a jelenetben rejlő minden
lehetőséget – hogy módosítsa vagy akár teljesen át is
írja a szabályokat. Néhány Nikon vakuval a táskájában
rengeteg kreatív lehetőség áll rendelkezésére az egyes
felvételek elkészítésekor. A hordozható és kiválóan
alkalmazkodó vakuk segítségével fantáziadús, különböző
szögekből kivitelezett megvilágítási beállításokat
alakíthat ki minimális erőfeszítéssel. Mindez a Nikon
Kreatív Megvilágítási Rendszer (CLS) teljesítményének és
rugalmasságának köszönhető, amely intuitív, rendkívül
pontos vakufénymérést, valamint több vaku vezeték nélküli

Ahogy a fényképezőgép a hosszú záridő
használata során oldalra mozdul, a háttérben
a reggeli fényben fürdő őszi levelek telített
színű, gazdag kárpittá válnak. A kerékpárút
még árnyékban van, így két távoli
vezérlésű vaku világítja meg az elhaladó
kerékpárosokat. A rádiós kommunikáció
megbízható vezeték nélküli teljesítményt
biztosít még sűrű lombozat esetén is.

vezérlési lehetőségét
nyújtja. Sőt, még jobb
lett. Az új SB-5000 vaku
a CLS és általában a
vakus fényképezés egy
izgalmas, új szakaszának
hajnalát jelzi. Most először
a vakuk rádióhullámok
segítségével vezérelhetők,
ami megbízható kommunikációt tesz lehetővé még
nagyobb távolságokra (akár 30 m-re is) anélkül, hogy a
fizikai akadályok miatt aggódnia kellene. Egyszerre akár
6 vakucsoport is vezérelhető, így a legambiciózusabb
megvilágítási tervek is kivitelezhetők. Ráadásul a
továbbfejlesztett nagy sebességű szinkron pontosságának
és a gyorsabb újratöltési sebességnek köszönhetően a
gyorsan mozgó témák eddig még soha nem tapasztalt
módon örökíthetők meg. A vakus fényképezés át tudja
alakítani a képeit. És a Nikon továbbfejlesztett Kreatív
Megvilágítási Rendszerével a lehetőségek ugyanannyira
határtalanok lehetnek, mint a képzelete.

Egy pár rögzített vaku adja a táncos fő
megvilágítását, míg a további, elöl és
hátul elhelyezett vakuegységek a háttér
lombozatát világítják meg. A rádiós
kommunikációnak köszönhetően nincsenek
rálátási problémák. A pontos, nagy
sebességű szinkron kimerevíti az eseményt,
míg a magas ISO beállításnak köszönhetően
a finom környezet minden egyes részlete
megörökíthető.

A fotós a vontatóhajóból fényképez,
miközben egy másik hajóról egyszerre
öt vaku koncentrált és kemény
megvilágítást hoz létre a wakeboardoson.
A nagy távolságokról is működő azonnali
kommunikáció alapvető fontosságú ennél
a felvételnél. A rendelkezésre álló, gyorsan
csökkenő természetes fénynél a gyors
vakuújratöltési idő is felbecsülhetetlen
értékű.

Főműsoridős események
A kihívást jelentő, gyors tempójú környezet nem okozhat problémát a
vakuknak. Eszközei még a másodperc törtrészéig tartó és nagy távolságra
lévő események fényképezése esetén sem szabnak
határt ambícióinak.
© Dave Black
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Rugalmasabb világításvezérlés többféle fejlett funkcióval

Kreatív többvakus fényképezés fejlett vezeték nélküli megvilágítással

A Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszer (Creative Lighting System, CLS) a Nikon saját vakurendszere, amely optimalizált adatkommunikációt használ
a vakuk és a fényképezőgépek között. A vakuk és a CLS-kompatibilis fényképezőgépek* kombinációjának köszönhető számos fejlett funkció
figyelemre méltóan kibővíti a vakus fényképezés lehetőségeit. A CLS számos funkciót tartalmaz, ezek felsorolása alább látható.
(A rendelkezésre álló funkciók a vakuk és a fényképezőgépek kombinációjától függően eltérőek lehetnek.)

A CLS-kompatibilis fényképezőgépek és vakuk kombinációja a vezérlővakuk és a távoli vakuegységek egyes csoportjait vezérlő, vezeték nélküli többvakus fényképezést
tesz lehetővé. Két rendszer áll rendelkezésre: a rádióvezérelt és az optikai vezérlésű.
„F” csoport, távoli vaku
(SB-5000)

„E” csoport, távoli vaku
(SB-5000)

„C” csoport, távoli vaku
(SB-5000)

i-TTL
vakuvezérlés

Automatikus FP
nagy sebességű
szinkron

Vaku
színinformációinak
közlése

[i-TTL kiegyenlített
derítővakuzás]
[Általános i-TTL
vakuzás]

[Vaku]
[LED lámpa]

AF-segédfény
több
AF-ponthoz

A vakus fényképezés közben a
fényképezőgép funkcióit
támogató funkciók

Nikon Kreatív
Megvilágítási
Rendszer (CLS)

[Rádióvezérelt]
[Optikai vezérlésű]

A vakuvezérléshez és a vaku
villanásához kapcsolódó
funkciók

Egységes
vakuvezérlés
A fényképezőgépek, a vakuk és a
számítógépek integrálására
szolgáló funkciók

„B” csoport, távoli
vaku
(SB-5000)

Modellfény

Vakuteljesítmény
(FV) rögzítése

* CLS-kompatibilis fényképezőgépek:
FX-formátumú Nikon tükör nélküli
fényképezőgépek, FX-formátumú vagy DXformátumú Nikon digitális SLR-fényképezőgépek
(kivéve D1 sorozat és D100), F6 fényképezőgép.
• A vakuk és a fényképezőgépek kombinációja esetén rendelkezésre
álló funkciókat lásd a 8–9. oldalon

A Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszer fő jellemzői
i-TTL vakuvezérlés
A fényképezőgép érzékelője a fő vakuvillantás előtti mérő elővillantások
segítségével méri a témáról visszavert fényt, majd elemzi az adatokat, és
beállítja a vakuteljesítményt. A mérő elővillantások száma és erőssége a
pontosabb vakuteljesítmény-beállításra optimalizált. Egy G/D/E típusú
objektív felhelyezésekor a rendszer a téma távolságinformációi alapján
állapítja meg a legmegfelelőbb teljesítményt.
• i-TTL kiegyenlített derítővakuzás: Kiegyenlíti a fő téma és a háttér
fényerejét a vakukimenet optimalizálásához. A fő téma expozíciója
megfelelően állítható be természetes fényerőre a háttér környezeti
fénye előtt.
• Általános i-TTL vaku: A vakuteljesítményt úgy állítja be, hogy megfelelő
mennyiségű fény jusson a fő témára. Ideális a fő téma
kihangsúlyozásához.

Fejlett vezeték nélküli megvilágítás
A vezeték nélküli többvakus fényképezést több vaku teszi lehetővé. A
vakuk helyzete és a vakubeállítások módosíthatók a különféle
megvilágítási lehetőségek létrehozásához. Két vezérlési rendszer áll
rendelkezésre: a rádió- és az optikai vezérlésű.
• Rádióvezérlés: A WR-R10 vezeték nélküli távvezérlőt egy kompatibilis
fényképezőgéphez (Z 7, Z 6, D5, D850, D500, D7500) csatlakoztatva a
távoli vakuk (kizárólag az SB-5000) rádióhullámokkal vezérelhetők.
(WR-A10 vezeték nélküli adapter szükséges a D5, a D850 és a D500
készülékek esetében.)
• Optikai vezérlés: A vakuk a fővaku villantásával vezérelhetők.
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Modellfény
Meghatározott és nagyon kis teljesítményű
villantások egymás után, hogy fényképezés előtt
ellenőrizhesse a megvilágítást.

Vakuteljesítmény (FV) rögzítése
A mérő elővillantással meghatározott, megfelelő
mennyiségű vakufény alapján ez a mód automatikusan
beállítja a vakufény mennyiségét akkor is, ha a megfelelő
expozíció érdekében módosul a kompozíciót, a zoom
vagy a rekesz. A vakuteljesítmény rögzítése stabil
expozíciójú fényképezést tesz lehetővé.

Vaku színinformációinak közlése
Ha a fényképezőgép fehéregyensúlya Automatikus
vagy Vaku beállításban van, automatikusan kiválasztja
a vaku vagy az SB-500 LED lámpája megvilágításának
megfelelő fehéregyensúlyt.
• Vaku: A színhőmérsékleti és a színes szűrőkkel
kapcsolatos adatokat átküldi a fényképezőgépre.
• LED lámpa: Az SB-500 vaku LED-lámpájára
vonatkozó színhőmérsékleti adatokat átküldi a
fényképezőgépre.

Automatikus FP nagy sebességű
szinkron
i-TTL vakuvezérlés és kézi vakuvezérlés esetén a
fényképezőgép saját szinkron-sebességénél gyorsabb
záridős vakus fényképezés is engedélyezett. Ez a
funkció automatikusan aktiválódik, amikor a záridő
meghaladja a normál vakuszinkron sebességét.

„C” csoport, távoli vaku

Kb. 10 m vagy
kevesebb
Kb. 30 m
vagy kevesebb

Fejlett
vezeték nélküli
megvilágítás

Kb.7mvagy
kevesebb

„B” csoport,
távoli vaku

„A” csoport, távoli
vaku
(SB-5000)

„D” csoport, távoli vaku
(SB-5000)
Fényképezőgép
+
vezérlő
(WR-R10+WR-A10)
+
fővaku
(SB-5000)

Kb. 30 m vagy kevesebb
„A” csoport, távoli vaku
Fővaku

Rádióvezérelt fejlett vezeték nélküli megvilágítás
A fényképezőgéphez (Z 7, Z 6, D5, D850, D500, D7500) vezérlőként csatlakoztatott
WR-R10 vezeték nélküli távvezérlővel a rádióvezérelt fejlett vezeték nélküli
megvilágítás lehetővé teszi a távoli vakuk az optikai vezérlésű rendszerhez képest
rugalmasabb elhelyezését még akkor is, ha azok látótéren kívül, akadályok mögött
vagy erős környezeti megvilágításban vannak.

Optikai vezérlésű fejlett vezeték nélküli megvilágítás
Az optikai vezérlésű rendszerrel történő vezeték nélküli, többvakus fényképezés
a CLS-kompatibilis fényképezőgépekkel és vakukkal lehetséges. Továbbá vezérlő
funkcióval rendelkező beépített vaku is használható.
• Legfeljebb három (A, B, C) távoli vakucsoport állítható be. Az egyes csoportokban található távoli
egységek száma korlátlan, azonban csoportonként legfeljebb három javasolt.

• A WR-R10 D5, D850 és D500 fényképezőgéphez való csatlakoztatáshoz WR-A10 vezeték nélküli
adapter szükséges.
• Csak az SB-5000 használható távoli vakuként.
• Akár hat csoport (A–F), 18 egység állítható be távoli vakuegységként.
• Vezérlővaku nélküli, vezeték nélküli többvakus fényképezés is lehetséges.

Az optikai vezérlésű és a rádióvezérelt rendszer egyidejű használata
(kompatibilis fényképezőgépek: Z 7, Z 6, D5, D850, D500, D7500)

Z 7, Z 6, D5, D850, D500 fényképezőgépekkel

Mind az optikailag vezérelt rendszer, mind a WR-R10 vezeték nélküli
távvezérlővel ellátott, rádiós vezérlésű rendszer használható egyidejűleg.
• A rádióvezérelt rendszerben csak az SB-5000 használható távoli vakuként.
• A Z 7 és Z 6 készülékhez a WR-R10-et kell használni. A D5, D850 és D500
készülékekhez a WR-R10 és a WR-A10 vezeték nélküli adapter szükséges.
Az A, B és C távoli vakucsoport optikai vezérlésű, míg a D, E és F csoport
rádióvezérelt. Az SB-5000 nem használható fővakuként az optikai vezérlésű
rendszerrel.
• A D7500 használatakor a WR-R10 szükséges. Az optikailag vezérelt rendszer
esetén legfeljebb két csoport (A és B csoport) használható távoli egységként,
míg a rádióvezérelt rendszer legfeljebb három csoportot (D, E és F csoport)
képes vezérelni. Az optikailag vezérelt rendszer a beépített vakut használja
fővakuként.

Távoli vaku

Fővaku
(kivéve SB-5000)

Optikai vezérlés
SB-5000-től
eltérő vakuval

Rádióvezérlés
fényképezőgéppel

A csoport

D csoport
Rádióvezérlés-kompatibilis
fényképezőgép + WR-R10 (A D5, D850 és
D500 használatakor a WR-A10 szükséges.)

B csoport

C csoport

E csoport

F csoport

Távoli vaku
(csak SB-5000)

AF-segédfény több AF-ponthoz
Ha gyenge fényviszonyok között nehéz a témára
állítani az élességet, akkor ez a funkció a
fényképezőgép többmezős és többpontos
AF-rendszerével kompatibilis AF-segédfényt bocsát
ki az automatikus élességállításhoz.

Egységes vakuvezérlés
Ez a funkció a különböző vakubeállításokat
megosztja a vakukkal és a fényképezőgépekkel. A
vakubeállítások a fényképezőgép vagy a Camera
Control Pro 2 (külön megvásárolható) segítségével
módosíthatók. A vakukon végrehajtott beállítások
láthatók a fényképezőgépen és a Camera Control Pro
2-ben.

A vakuk egyéb funkciói
Általános i-TTL vakuzás
A fényképezőgép a fővakuról az objektíven át visszavert
fényt méri, majd beállítja a vakuteljesítmény szintjét úgy,
hogy a téma expozíciója megfelelő legyen.
Nem TTL automatikus vakuzás
A vaku érzékelője észleli a fővaku visszavert fényét, és ezt a
rendszer a megfelelő expozícióhoz beállítja.
Távolságprioritásos kézi vakuzás
A fényképezési távolság beállítását követően a vaku a
beállított rekesznek megfelelően automatikusan vezérli
a vakuteljesítményt. Így különböző rekeszértékeknél is
ugyanazzal a vakuexpozícióval készíthet fényképeket.

Automatikus motoros zoom funkció
Ez a funkció lehetővé teszi a megvilágítási szög automatikus
beállítását az objektív minden zoompozíciójában.

Ismétlő vakuzás
A vaku egyetlen expozíció alatt többször villan,
stroboszkópszerű többszörös expozíció hatását keltve.

Vörösszemhatás-csökkentés
A vakus fényképezés során a visszavert fény által okozott
„vörös szem” eltávolításának folyamata. A fő villantás előtt
több „elővillantást” bocsát ki, hogy az alany pupillái a
vörösszemhatás csökkentése érdekében összehúzódjanak.
(Vörösszemhatás-csökkentés móddal rendelkező
fényképezőgépeknél érhető el.)

Indirekt vakuzás
Amikor a vakufej indirekt vakuzási helyzetbe fordul, akkor
a fény visszatükröztethető a mennyezetről vagy a falakról
az árnyékok lágyítása és természetesebb hatású képek
készítése érdekében.
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Vakuk kompatibilitása
Az egyes vakuk és CLS-kompatibilis fényképezőgépek kombinációja esetén rendelkezésre álló funkciók

A fényképezőgépek és vakuk kombinálása a fejlett vezeték nélküli megvilágítással
Rádióvezérelt rendszer

Z 7, Z 6

SB-5000

SB-700

SB-500

A funkciók a fényképezőgépen
állíthatók be

SB-R200





Vaku színinformációinak közlése

Vörösszemhatás-csökkentés

Ismétlő vakuzás

Kézi vakuzás

Távolságprioritásos kézi vakuzás

Nem TTL automatikus vakuzás

Rekesz-előválasztásos vakuzás

Egységes vakuvezérlés

AF-segédfény több AF-ponthoz

Automatikus FP nagy sebességű szinkron

LED-lámpa

Vaku

Vakuteljesítmény (FV) rögzítése



Fővaku

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

SB-5000













Z 7, Z 6, D7500

WR-R10

SB-5000













• Fővaku nélküli, távoli vakukkal történő vezeték nélküli többvakus fényképezés is használható.

Optikai vezérlésű rendszer
Távoli vaku
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D4 series, Df, D810/D810A, D750, D7200, D7100
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D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300,
D3200
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*5









Z 7, Z 6
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D5, D4 series, Df, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200, D7100
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D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300,
D3200
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Z 7, Z 6
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Fővaku/vezérlő

A csoport

B csoport

D5, D850, D500
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D4 series, Df, D7100
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D5600, D5500
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D5300, D5200, D3300, D3200
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D3500, D3400
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Z 7, Z 6
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D5, D850, D500
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D4 series, Df, D810/D810A, D750, D7500, D7200, D7100
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D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300,
D3200
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Z 7, Z 6
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FX-formátumú Nikon tükör nélküli fényképezőgépek,
FX-formátumú vagy DX-formátumú digitális SLR-fényképezőgépek
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*3

Kompatibilis a Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszerrel.
Csak vakuval együtt használható.
 A fejlett vezeték nélküli megvilágítási rendszerben távoli vakuként használható.
*1 D5600, D5500, D5300, D5200, D3300 és D3200 esetén CPU objektívek* használatakor érhető el. *A D3500 és D3400
fényképezőgéppel E vagy G típusú objektív alkalmazása esetén használható.
*2 A vezérlőfunkció nem érhető el a D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300 és D3200 beépített vakujával.
*3 Az SU-800 vagy az SB-5000 AF-segédfény több AF-ponthoz módjának használatakor.
*4 A gyors vezeték nélküli vezérlőmód nem használható Z 7, Z 6, D5, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500 és D7200.
*5 A D3500, D3400 fényképezőgéppel nemTTL automatikus vakuzás nem E és G típusú objektív alkalmazása esetén
használható.

C csoport

Z 7, Z 6, D5, D850, D810, D810A, D750, D500, D7500, D7200,
D5600, D5500
D810/D810A, D750, D7500, D7200, D7100

—

—

—

—



—

—

—

—

—

—



—

—

—

—

—

—



—

—

SB-5000, SB-700, SB-R200

SB-5000







SU-800







SB-700





−

SB-500





−

Beépített vaku (vezérlő funkció)*





−

• Az SB-5000, az SB-700 és az SB-500 fővakuként használható (vezérlőként működik villanás nélkül).
• Csoportonként legfeljebb három távoli vakuegység együttes használata javasolt.
* 1 A D810/D810A, a D750, a D7500, a D7200 és a D7100 esetén az A/B csoport és az 1–4-es csatorna állítható vezérlő módban.

Az optikai vezérlésű és a rádióvezérelt rendszer egyidejű használata
Optikai vezérlésű



F csoport

WR-R10 (és WR-A10)

SB-5000, SB-700, SB-500, SB-R200

*3

E csoport

D5, D850, D500

Fényképezőgépek



D3400*2, D3300*2, D3200*2

Vezérlő

SB-5000

D5, D850, D500

Vezérlőként a SU-800egységgel, a D5, D4 series, Df, D850, D810/D810A, D750, D500,
fényképezőgép beépített vakujával D7500, D7200, D7100
vagy az SB-5000/700/500*4
D5600*2, D5500*2, D5300*2, D5200*2, D3500*2,
együtt használható
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Modellfény

Fejlett vezeték nélküli
megvilágítás


Távoli vaku
Fényképezőgépek

D7500

Egyes funkciók a fényképezőgépen D810/D810A, D750, D7500, D7200
állíthatók be

SB-300



Optikai vezérlésű

Fényképezőgépek

Rádióvezérelt

Vakuk

i-TTL vakuvezérlés

Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszer

Fényképezőgépek

Rádióvezérelt
Távoli vaku

Fővaku/vezérlő

A csoport

Távoli vaku

B csoport

SB-5000, SB-700, SB-500, SB-R200

C csoport

Vezérlő

D csoport

SB-5000, SB-700, SB-R200

SU-800







Z 7, Z 6, D5,
D850, D500

SB-700, SB-500





–

D7500

Beépített vaku (vezérlő mód)*





–

E csoport

F csoport

SB-5000
WR-R10
(A D5, D850
és D500
használatakor
a WR-A10
szükséges.)







WR-R10







• Az optikai és a rádióvezérelt rendszerek egyidejű használatakor az SB-5000 nem használható az optikai vezérlésű rendszer fővakujaként.
* Az A/B csoport és az 1–4-es csatorna állítható vezérlő módban.

• D7500, D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300 és D3200 esetén az i-TTL vakuvezérlés csak CPU objektívek*
használatakor érhető el.
* CPU objektívek: a G/D/E típusú objektívek, a nem G, D vagy E típusú AF objektívek (kivéve az F3AF objektívjei), valamint
az AI-P objektívek.
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Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszer
Vakuválaszték
SB-500

SB-5000

Remekül hordozható, rugalmas, sokoldalú vaku

A Nikon csúcsvakuja, amely teljes mértékben támogatja a következő
generációs Kreatív Megvilágítási Rendszert

a Z 7, Z 6, D5, D4 sorozathoz, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200 fényképezőgépekhez

a Z 7, Z 6, D5, D4 sorozathoz, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200 fényképezőgépekhez

•
•
•
•

Kompatibilis a fejlett vezeték nélküli megvilágítás rendszerrel
A vakufej 90°-ban felfelé dönthető, 180°-ban vízszintesen elforgatható balra vagy jobbra
Kulcsszám: 24 mm-nél 24 (FX-formátum, ISO 100, m)
Beépített, nagy teljesítményű LED lámpa (kb. 100 lx)
– Rendkívül hasznos videók rögzítésekor vagy közeli állóképek fényképezésekor
– Három vakuteljesítmény-fokozat közül lehet választani (alacsony, közepes, erős)
– Felszíni fényforrásból történő megvilágítás diffúzor használatával, a lágyabb fény
érdekében
– Az 5400 K színhőmérséklet természetes hatású segédfényt eredményez
– D810 vagy D750 fényképezőgéphez való csatlakoztatás esetén a színadatok
kommunikálását végző funkció automatikusan beállítja az optimális fehéregyensúlyt
– A kiemelkedő színvisszaadási teljesítmény hozzájárul a téma színének hiteles
reprodukciójához
• A szinte mindenhol beszerezhető R6/AA méretű elemekkel/akkumulátorokkal
használható

• A rádióvezérelt fejlett vezeték nélküli megvilágítási rendszer még erős napfényben vagy
akadályozott optikai vezérlés esetén is vezeték nélküli többvakus fényképezést biztosít a
rugalmasabb megvilágításért (D5, D850 és D500 fényképezőgéppel)
• A beépített hűtőrendszer csökkenti a hőtermelődést a vakufejben, így sokkal több egymás
utáni felvételt tesz lehetővé
• Az egységes vakuvezérlés funkció lehetővé teszi a beállítások módosítását és a vaku
használatát a fényképezőgép menüje vagy egy Camera Control Pro 2-vel rendelkező
számítógép segítségével (D5, D850 és D500 fényképezőgéppel)
• A gyakran használt funkciók a forgatható választótárcsa vagy az újonnan bevezetett [i]
gomb segítségével gyorsan elérhetők
• A három, fokozott fényeloszlási pontosságú fényeloszlási minta (általános, egyenletes és
középre súlyozott) valamennyi fényképezési helyzetet lefed
• Automatikusan érzékeli a Nikon FX- és Nikon DX-formátumot, és kiválasztja a megfelelő
fényeloszlási szöget
• Kiemelkedően tartós és hőálló, kemény típusú színes szűrővel rendelkezik (mellékelt
tartozék)
• A kulcsszám 35 mm-en 34,5, illetve 200 mm-en 55 (FX-formátum, általános fényeloszlási
minta, ISO 100, m, 23 °C)
• Az automatikus motoros zoom funkció széles, 24–200 mm-es zoomtartományt fed le
(FX-formátumban)
• A többpontos AF rendszerrel kompatibilis AF-segédfény széles, 24–135 mm-es gyújtótávolság-tartományt fed le
• Minimális újratöltési idő: kb. 1,8 másodperc Ni-MH elemekkel
• Kompatibilis az SD-9 nagy teljesítményű elemtartóval

SB-300

Kisméretű és könnyű vaku indirekt vakuzás funkcióval
a Z 7, Z 6, D5, D4 sorozathoz, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200 fényképezőgépekhez

•
•
•
•

Kisméretű és könnyű kivitel a nagyszerű hordozhatóság érdekében
Egyszerű használat, még a kezdők számára is
A vakufej 120°-ban felfelé dönthető, így gyönyörű beltéri portrék készíthetők
A szinte mindenhol beszerezhető AAA méretű elemekkel/akkumulátorokkal használható

SB-700

Ez a nagy teljesítményű, sokoldalú vaku egyszerűsíti a
fényképezőgépre szerelt, a távoli és a többvakus fényképezést
a Z 7, Z 6, D5, D4 sorozathoz, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200 fényképezőgépekhez

• A fejlett vezeték nélküli megvilágítási rendszer vezérlő- és segédvakujaként is használható
• Korlátlan számú, legfeljebb két csoportba osztott vakuegységet tud vezérelni
• Négy független csatornán, 10 méteres távolságban képes vezeték nélküli vezérlésre, így
más vezérlő egységek jelenlétében is használható
• A gyors vezeték nélküli vezérlőmód lehetővé teszi két távoli vakucsoport
vakuteljesítményének vezérlését
• Az LCD és a vezérlők elhelyezése az egyszerű és értelemszerű működtetést szolgálja
• Motoros zoomja széles, 24–120 mm-es zoomtartományt fed le (kézi beállítás is
használható)
• Három fényeloszlási minta (általános, egyenletes és középre súlyozott) használható
• Automatikusan érzékeli a Nikon FX és DX formátumot, a megfelelő fényeloszlás
biztosítására
• Az AF-segédfény amely kompatibilis a többpontos AF-rendszerrel, széles, 24–135 mm-es
gyújtótávolság-tartományt fed le

D5+SB-5000
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© Dave Black

D750+SB-500

© Ray Demski
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Műszaki adatok
R1C1/R1 makrovaku szett

Vakuk

Külön is megvásárolható.

Kulcsszám
(ISO 100 m, 20°C)

Vezeték nélküli segédvaku

A legjobb vakurendszer a kreatív, vezeték nélküli
makrofotózáshoz

a Z 7, Z 6, D5, D4 sorozathoz, Df, D850, D810/D810A,
D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500,
D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200
fényképezőgépekhez

R1C1: makrovaku szett vezérlővel (SU-800, két SB-R200 és minden tartozék)
R1: makrovaku szett (két SB-R200 és minden tartozék)

Az R1C1 és az R1 szett egyaránt két-két SB-R200
egységet tartalmaz. Minden egység kulcsszáma 10 (ISO
100, m) vagy 14 (ISO 200, m). Ha az SX-1 egységen
kereztül van felszerelve az objektívre, akkor a vakufej
legfeljebb 60 fokban dönthető az objektív optikai
tengelye felé, illetve 45 fokban ellenkező irányban.

R1C1
• Legfeljebb három távoli csoport és négy csatorna használható az SU-800 egységgel mint vezérlővel és SB-R200 egységekkel mint távoli vakuegységekkel a téma
alulról, felülről, balról vagy jobbról történő megvilágításához
• A beállítások könnyen elvégezhetők és megerősíthetők távolról, a fényképezőgép
pozíciójából, az SU-800 LCD-paneljén
• Az SB-R200 egységek legfeljebb 60 fokban felfelé dönthetők a kis munkatávolságú
objektívek támogatásához

SU-800

Legfeljebb négy SB-R200 egységet csatlakoztat
az objektívre, illetve nyolc egységet tart meg a
fényképezőgéptől külön használva.

Ez a tejfehér panel szórja a vaku
fényét, és lágyítja az árnyékokat.

Az SC-28/SC-29 egyszerűvé és eredményesebbé teszi a TTL vakuvezérlést. Nikon D-SLR
fényképezőgépekkel használva az
SC-29 külső AF-segédfényként is funkcionál.
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Vakumód

Egyéb rendelkezésre álló
funkciók

Egyéb jellemzők

R1C1/R1 tartozékok

Méretek (Sz x Ma x Mé)
Tömeg (elemek/akkuk
nélkül)
AS-20 vakuállvány

Adaptergyűrűk

SG-3IR infravörös panel a
beépített vakuhoz

SZ-1 színesszűrő-tartó

SJ-R200 színesszűrőkészlet

Tokok

SB-700

SB-500

SB-300

34,5 (35 mm-es zoompozícióban,
FX-formátum és általános fényeloszlási
minta esetén, 23 °C-on)
Motoros zoommal 24–200 mm, nagy
látószögű panellel 14 mm

28 (35 mm-es zoom pozícióban, FX
formátum és általános fényeloszlási
minta esetén)

Motoros zoom: 24–120 mm, 12 mm a
24 mm
beépített nagy látószögű vakuadapterrel

27 mm

3 fényeloszlási minta (általános,
egyenletes és középre súlyozott)
i-TTL, rekesz-előválasztásos vakuzás,
nemTTL automatikus vakuzás,
távolságprioritásos kézi vakuzás, kézi
vakuzás, ismétlő vakuzás
Tesztvillantás, mérő elővillantások,
AF-segédfény többmezős AF-hez és
modellfény

3 fényeloszlási minta (általános,
egyenletes és középre súlyozott)

—

—

i-TTL, Távolság-prioritásos manuális,
1
Manuális, Ismétlő vakuzás*

i-TTL, manuális

i-TTL, manuális

Tesztvillantás, mérő elővillantások,
AF-segédfény többmezős AF-hez és
modellfény

Tesztvillantás, mérő elővillantások,
modellfény

—

Kb. 1,8 másodperc (Ni-MH akkukkal)

Kb. 2,5 másodperc (Ni-MH akkukkal)

Kb. 3,5 másodperc (Ni-MH akkukkal)

Kb. 3,5 másodperc (Ni-MH akkukkal)

Kb. 150
(alkáli elemekkel)

Kb. 160
(alkáli elemekkel)

Kb. 100
(alkáli elemekkel)

Kb. 70
(alkáli elemekkel)

Két R6/AA-méretű elem vagy akku

Két R6/AA-méretű elem vagy akku

24 (23 °C)
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Négy R6/AA-méretű akkumulátor/
elem, SD-9 nagy teljesítményű
Négy R6/AA-méretű elem vagy akku
elemtartó
ISO érzékenység kézi beállítása, az
elégtelen vakuteljesítmény miatti
alulexponálás erősségének újbóli
Hőkikapcsoló, firmware frissítés
kijelzése i-TTL módban, alapbeállítások
visszaállítása, kulcszár, hőkikapcsoló,
firmware frissítés
Kb. 73,0 × 137,0 × 103,5 mm
Kb. 71,0 x 126,0 x 104,5 mm

Hőkikapcsoló, firmware frissítés

Hőkikapcsoló, firmware frissítés*2

Kb. 67,0 x 114,5 x 70,8 mm

Kb. 57,4 x 65,4 x 62,3 mm

Kb. 420 g

Kb. 226 g

Kb.97 g

Kb. 360 g

*1 Távoli egységként használva
*2 Az eszközszoftver a fényképezőgépről frissíthető

SW-C1 rugalmas csatoló kar
Diffúzor és más hasonló tartozékok
csatlakoztatására szolgál. Az SX-1
adaptergyűrű rovátkájába illeszthető.

Vakutartozékok

SC-28/SC-29 TTL vezérlőkábel (1,5 m)

Fényeloszlási minta

A Nikon D-SLR vakupapucsára szerelve az SU-800 korlátlan számú vaku vezérlésére képes.

Az SB-R200 egységek fényét irányítja
a fényképezőgép optikai tengelyére,
ami különösen makrofotózásnál
hasznos segítség. 15 cm-nél kisebb
munkatávolság esetén ajánlott (az
objektívtől a témáig mért érték).

SW-12 diffúzor

Megvilágítás szöge
(FX-formátumban)

a Z 7, Z 6, D5, D4 sorozathoz, Df, D850, D810/D810A,
D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500,
D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200
fényképezőgépekhez

Külön is megvásárolható.

SX-1 adaptergyűrű

SB-5000

Minimális újratöltési idő
(manuális módban, teljes
teljesítménynél)
Villantások száma
(manuális módban, teljes
teljesítménynél)
Tápellátás

Vezeték nélküli vakuvezérlő

* Nem minden objektív használható.

SW-11 extrém makroadapter

SB-R200

AS-15 szinkronizálási csatlakozó
adapter

Az AS-15 többek között a következő
fényképezőgépekkel kompatibilis: Z 7,
Z 6, D750, D7500 D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400,
D3300 és D3200. Ezeknek a gépeknek
szabványos ISO-típusú vakupapucsa
van, de nem rendelkeznek a nagy
stúdióvakuk használatához szükséges
szinkroncsatlakozóval.

SU-800 vezeték nélküli vakuvezérlő – Műszaki adatok

SB-R200 vezeték nélküli segédvaku – Műszaki adatok

• Átviteli mód: Infravörös impulzus-kommunikáció vakuelsütő cső
segítségével
• Átviteli tartomány: Kb. 20 m az SB-5000, SB-700 és SB-500 esetében, és kb.
4 m az SB-R200 esetében, normál beállításon
• Csatornák száma: 4
• Csoportok száma: 3
• Átvitelek száma: Kb. 1200
• Átviteli időköz: Kb. 1 másodperc
• Villantások hullámhossz-tartománya: Kb. 800–1000 nm (infravörös
sugár)
• Vaku képfedése: Kb. 60° (függőlegesen), kb. 78° (vízszintesen)
• Kijelző: LCD, készenléti jelzőfény
• AF-segédfény több AF-ponthoz: Kb. 10 m a középső területen 50 mm f
/1,8 objektív esetén
• Tápellátás: 1 db 3 V-os CR123A lítiumelem
• Méretek (Sz x Ma x Mé): Kb. 68 x 96 x 58 mm
• Tömeg (elem nélkül): Kb. 160 g

• Elektronikus felépítés: IGBT tranzisztor (Automatic Insulated Gate Bipolar
Transistor) és soros áramkörök (csak a vezeték nélküli távoli vakuegység
esetében)
• Kulcsszám: 10 (ISO 100, m), 14 (ISO 200, m)
• Képfedés szöge: 24
• Vakumód: i-TTL; D-TTL; M (manuális): teljestől 1/64 teljesítményig (közeli),
teljestől 1/128 teljesítményig (vezérlő)
• Minimális újratöltési idő: Kb. 6,0 mp (manuális módban, teljes
teljesítménynél)
• Villantások száma: Kb. 290
• A vakufej döntési szöge: Lefelé max. 60°, felfelé max. 45°
• Rögzítőtalp: Speciális talp SX-1 adaptergyűrűhöz vagy
AS-20 vakuállványhoz
• Célzófény: Fehér LED
• Kijelző: Készenléti jelzőfény
• Tápellátás: 1 db 3 V-os CR123A lítiumelem
• Méretek (Sz x Ma x Mé): Kb. 80 x 75 x 55 mm
• Tömeg (elem nélkül): Kb. 120 g
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Multi power elemtartó markolat: még inkább számíthat rá
Még több energia és még nagyobb teljesítmény, amikor szükség van rá

EN-EL18
lítium-ion
akkumulátor

EN-EL18a
lítium-ion
akkumulátor

EN-EL18b
lítium-ion
akkumulátor

EN-EL18c
lítium-ion
akkumulátor

a D5, D4 sorozathoz

EN-EL15
lítium-ion
akkumulátor

EN-EL15a
lítium-ion
akkumulátor

EN-EL15b
lítium-ion
akkumulátor

a Z 7, Z 6, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100,
UT-1 fényképezőgépekhez

EN-EL14a
lítium-ion
akkumulátor
a Df, D5600, D5500,
D5300, D5200, D3500,
D3400, D3300, D3200
fényképezőgépekhez

Ezek az akkumulátorok megnövelt működési időt és egyenletes teljesítményt biztosítanak még hidegebb időjárás esetén is. A Nikon D-SLR fényképezőgép töltésjelzője pontosan megjeleníti
az akkumulátor töltöttségi szintjét, valamint a legutolsó feltöltés óta készített képek számát.

MH-26a
akkutöltő

MH-25
akkutöltő

MH-25a
akkutöltő

D5, D4 sorozathoz,
D850
fényképezőgépekhez

a Z 7, Z 6, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200, D7100, UT-1
fényképezőgépekhez

Lehetővé teszi két
Lehetővé teszi az EN-EL15, EN-EL15a vagy
darab EN-EL18,
EN-EL18a, EN-EL18b EN-EL15b lítium-ion akkumulátor töltését.
vagy EN-EL18c
akkumulátor töltését.
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MB-D18 multi power elemtartó markolat

MB-D17 multi power elemtartó markolat

MB-D16 multi power elemtartó markolat

a D850 fényképezőgéphez

a D500 fényképezőgéphez

a D750 fényképezőgéphez

EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15b vagy EN-EL18/EN-EL18a/
EN-EL18b/EN-EL18c akkumulátorral vagy nyolc darab
R6/AA méretű alkáli-/Ni-MH/lítiumelemmel használható.
Az időjárás- és porálló multi power elemtartó markolat
kioldó-, AF-ON, funkció- és választógombokkal, valamint
fő- és segédtárcsával is rendelkezik.

EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15b, EN-EL18/EN-EL18a/
EN-EL18b/EN-EL18c akkumulátorral vagy nyolc darab
R6/AA-méretű elemmel működik. Számos vezérlő
található rajta a függőleges tájolású fényképezéshez,
például kioldógomb, választógomb, funkciógomb,
valamint fő- és segédtárcsa. Tartós magnéziumötvözetből készült, ellenáll a pornak és a vízcseppeknek.

EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15b akkumulátorral vagy hat
darab R6/AA méretű alkáli-/Ni-MH/lítiumelemmel
működik. Az EP-5B tápcsatlakozóval ellátott EH-5b
hálózati tápegység hosszabb használatára is lehetőséget
biztosít. Külső borítása magnéziumötvözetből készült.
Függőleges irányú fényképezéshez ergonómikusan
elhelyezett vezérlők: AE-L/AF-L gomb, fő-/segédtárcsa,
kioldógomb és választógomb.

MB-D15 multi power elemtartó markolat

MB-D12 multi power elemtartó markolat

a D7200, D7100 fényképezőgéphez

a D810/D810A sorozathoz

EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15b akkumulátorral, hat darab
R6/AA-méretű alkáli-/Ni-MH/lítiumelemmel vagy az
EH-5b hálózati tápegységgel működik. A függőleges
irányú fényképezést megkönynyítő, praktikus vezérlőkkel
rendelkezik. Tartós magnéziumötvözetből készült, és
időjárásálló szigeteléssel rendelkezik.

Egy darab EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15b, egy darab EN-EL18/
EN-EL18a/EN-EL18b/EN-EL18c akkumulátorral (BL-5 akkufedél
szükséges) vagy nyolc darab R6/AA-méretű alkáli-/Ni-MH/
lítiumelemmel működik. Az EH-5b hálózati tápegységgel használva
tovább fényképezhet. Kioldógombbal, AF-ON gombbal,
választógombbal és két vezérlőtárcsával rendelkezik a függőleges
irányú fényképe- zéshez. Az egység ugyanabból a
magnéziumötvözetből készült és ugyanazt az időjárásálló szigetelést
kapta, mint maga a fényképezőgép váza.

EH-6c
EH-7P
hálózati tápegység töltőadapter

EH-5b hálózati
tápegység

MH-24
akkutöltő
a Df, D5600, D5500,
D5300, D5200, D3500,
D3400, D3300, D3200
fényképezőgépekhez

a Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500,
D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200,
D3500, D3400, D3300, D3200, UT-1
fényképezőgépekhez

a D5, D4 sorozathoz

Az EN-EL14a
akkumulá-tor
töltésére szolgál.

A fényképezőgép hálózati energiaellátását biztosítja a folyamatos
használathoz. Az EP-5A tápcsatlakozó (Df, D5600, D5500, D5300,
D5200, D3500, D3400, D3300 és D3200 esetében) vagy EP-5B
tápcsatlakozó (D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200,
D7100 és UT-1 esetében) szükséges az EH-5b hálózati tápegység
fényképezőgéphez való csatlakoztatásához. EP-6 tápcsatlakozó
szükséges az EH-6c hálózati tápegység és a D5, valamint a D4
sorozatú fényképezőgépek csatlakoztatásához.

a Z 7, Z 6
fényképezőgépekhez

Lehetővé teszi a
fényképezőgépbe
beszerelt EN-EL15b
akkumulátor USB-n
keresztüli töltését.

Szoftver + hatékonyabb munkafolyamat

Nagy teljesítményű eszközök a hatékony képkészítéshez
Capture NX-D

Camera Control Pro 2

ViewNX-i / ViewNX-Movie Editor

A Capture NX-D egy kizárólag a Nikon eredeti RAW(NEF-) fájljainak feldolgozására létrehozott szoftver. A
Picture Control teljes kihasználásával módosíthatja a kép
megjelenését és élvezheti a Nikon képalkotását. A
Capture NX-D segítségével a D810-nél korábbi
fényképezőgépekkel készített képeken használható az
Egyenletes beállítás és a Tisztaság paraméter.

Ezzel a szoftverrel távolról vezérelheti a Nikon digitális
tükörreflexes fényképezőgépeinek legtöbb funkcióját
egy USB-kábelen, illetve vezeték nélküli jeladóval
vezetékes vagy vezeték nélküli LAN-hálózaton keresztül
csatlakoztatott számítógépről. Támogatja a Nikon
exkluzív Capture NX-D képfeldolgozó, valamint a
ViewNX-i képböngésző és -megjelenítő szoftverének
munkafolyamatait is.

A hagyományos ViewNX 2 szoftver kényelmes kezelését
öröklő ViewNX-i esetén jobban használhatók a
böngészőfunkciók, például a Photo Tray, amely a
könnyed kezelés érdekében lehetővé teszi a felhasználók
számára a különböző mappákból származó fájlok
ideiglenes tárolását videók szerkesztése vagy állóképek
nyomtatása esetén. A ViewNX-i együttműködik az
állóképek részletesen módosítását lehetővé tevő Capture
NX-D szoftverrel, valamint az egyszerű videoszerkesztést
kínáló ViewNX Movie Editor szoftverrel is.
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Vezeték nélküli jeladó-tartozékok + nagyobb hatékonyság
Gyorsabb munkafolyamat és még élvezetesebb fényképezés

Vezeték nélküli távvezérlők

Fokozott kényelem a rádiós távvezérlőkkel

WR-R10

WR-T10

WR-A10

WR-R10/WR-T10 vezeték nélküli távvezérlők

WT-6/A/B/C* vezeték nélküli jeladó

WT-7/A/B/C* vezeték nélküli jeladó

WT-5A/B/C/D* vezeték nélküli jeladó

a D5 fényképezőgéphez

a Z 7, Z 6, D850, D810/D810A, D750, D500, D7200

a D5 és D4 sorozatokhoz
(UT-1 adatküldővel való használat esetén az átviteli funkciók
a D810/D810A, D750, D7200 és D7100 fényképezőgépek
esetén vezeték nélküli LAN hálózaton keresztül működnek.)

A WT-6/A/B/C és a WT-7/A/B/C vezeték nélküli jeladóval a képadatokat nagy sebességű
vezeték nélküli LAN*1 segítségével lehet egy számítógépre vagy FTP-kiszolgálóra átvinni. Egy
kompatibilis fényképezőgép és egy vezeték nélküli jeladó kombinációjával a következőket
lehet használni: „FTP-feltöltés” mód, „Képátvitel” mód*2, „Fényképezőgép-vezérlés” mód*2*3,
„HTTP-kiszolgáló” mód, „Szinkronizált kioldás” mód (csak a D5 és a WT-6/ A/B/C vagy WT-5/A/
B/C/D, valamint a D4 sorozat és a WT-5/A/B/C/D esetén).
• HTTP-kiszolgáló móddal számítógépről vagy intelligens eszközről (Android OS, iPhone és
iPad)*4 böngészheti a fényképezőgép memóriakártyáján lévő fényképeket, és távoli
fényképezést is végrehajthat. Akár öt eszköz*5 csatlakoztatható egyszerre, és a
sorozatfelvétel is támogatott. Webböngészőn keresztül az IPTC-adatok, a szöveges és a
szerzői jogi információk is szerkeszthetők.
• Képátvitel módban elérhető az „Infrastruktúra” funkció vezeték nélküli LAN hozzáférési
pontok használatával, illetve a „Hozzáférési pont” mód, amelyben a vezeték nélküli
jeladóval csatlakoztatott fényképezőgép hozzáférési pontként közvetlenül tud egy
számítógéphez vagy intelligens eszközhöz csatlakozni.

a Z 7, Z 6, D5, D4 sorozathoz, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100,
D5600, D5500, D5300, D5200, D3300, D3200, COOLPIX P1000 fényképezőgépekhez
A WR-R10/WR-T10 vezeték nélküli távvezérlők kibővítik a távvezérlés lehetőségeit. Az infravörös
fényt használó távvezérlőkkel ellentétben ezekkel a vezeték nélküli távvezérlőkkel még fizikai
akadályok (például egy fa) jelenléte esetén is lehetséges a zár kioldása. A kommunikációs
távolság a WR-R10 és a WR-T10 kombinációja esetén kb. 20 m*1, két WR-R10 kombinációja
esetén pedig kb. 50 m*1. A WR-T10 jeladóként akár egy, akár több fényképezőgép kioldására
használható, amennyiben azokhoz WR-R10 csatlakozik*2. A WR-R10/WR-T10 vezeték nélküli
távvezérlőkkel igazán sokoldalúvá válhat a fényképezés: például különböző objektíveket
rögzíthet a fényképezőgépekre, megváltoztathatja az egyes gépek szögét, valamint
csatornaváltással egyidejűleg készíthet állóképeket és videókat*3. A WR-R10 egység 10 tűs
távkioldó-csatlakozóval rendelkező tükörreflexes fényképezőgéphez való csatlakoztatásához a
WR-A10 vezeték nélküli adapterre van szükség. A WR-R10 továbbá vezérlőként*4 is használható
rádióvezérelt fejlett vezeték nélküli megvilágításhoz Z 7/Z 6/D5/D850/ D500 és SB-5000 esetén.

• A „Szinkronizált kioldás” mód akár a D5 (WT-6/A/B/C vagy WT-5/A/B/C/D használatával) és
a D4 sorozat (WT-5/A/B/C/D használatával) együttes használatakor is működik.
• Ha a vezetékes LAN-csatlakozóval fel nem szerelt D500 kapcsolódik a WT-7/A/B/C
egységhez, akkor lehetővé válik a képek átvitele a 1000BASE-T szabványt támogató
vezetékes LAN-hálózatokon keresztül.
*1
*2
*3
*4
*5

A WT-6/A/B/C és a WT-7/A/B/C az IEEE802.11a/b/g/n/ac szabványt használja.
A számítógépekre telepíteni kell a Wireless Transmitter Utility programot (letölthető a Nikon webhelyéről).
A külön megvásárolható Camera Control Pro 2 telepítése szükséges.
A WT-5/A/B/C/D és egy fényképezőgép (a D5 kivételével) csatlakoztatásakor csak iPhone használható.
A fényképezés és a szövegek szerkesztése csak egy eszközzel használható.

*1 Hozzávetőleges hatótávolság kb. 1,2 méteres magasságban. A hatótávolság az időjárási viszonyoktól és az esetlegesen
jelen lévő akadályoktól függően változik.
*2 Az egyazon pillanatban történő kioldáshoz a WR-T10 és WR-R10 eszközöket ugyanarra a csatornára kell hangolni és
használat előtt párosítani kell őket.
*3 Videófelvétel lehetséges a Z 7, Z 6, D5, D4 sorozatú, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3300 és COOLPIX P1000 készülékekkel.
*4 A firmware frissítése szükséges a legújabb verzióra.D5300, D5200 és D3300.

* A terméknév a régió szerint változik, a helyi elérhető frekvenciacsatornáktól függően.

UT-1 kommunikációs egység

WU-1a vezeték nélküli mobiladapter

a D4 sorozathoz, D810/D810A, D750, D7200, D7100*1
fényképezőgéphez

a Df, D7100, D5200, D3300, D3200 fényképezőgépekhez
WR-1 vezeték nélküli távvezérlő

Ha az UT-1 egységet a fényképezőgép vakupapucsára szereli,
és USB-kábellel csatlakoztatja a géphez, akkor nagy
sebességgel vihet át képadatokat a fényképezőgépről
számítógépre és FTP-kiszolgálóra vezetékes LAN hálózaton
keresztül, valamint számítógépről távvezérelheti a
fényképezőgépet*2. Ezenkívül az egység használható vezeték
nélküli LAN hálózaton*3 keresztül is, ha a WT-5/A/B/C/D
vezeték nélküli jeladóval kiegészítve alkalmazza*4.

A fényképezőgéppel készített képek vezeték nélkül átvihetők
egy Wi-Fit támogató intelligens eszközre*, például
okostelefonra vagy táblagépre. Egyszerűen megoszthat
képeket közösségi portálokon (SNS), vagy e-mailhez
csatolhatja őket mellékletként. A távolról vezérelt fényképezés
funkció lehetővé teszi, hogy a fényképezőgép zárját egy
intelligens eszközről oldják ki, miközben az eszköz kijelzőjét
használják élő nézet monitorként. Így rugalmasabban lehet
megválasztani a fényképezés szögét. Kompatibilis operációs
rendszerek: iOS és AndroidTM.

*1 Az UT-1 firmware frissítése szükséges az 1.1-es vagy újabb verzióra.
*2 A művelethez szükség van a (külön megvásárolható) Camera Control Pro 2
szoftverre.
*3 Az IEEE802.11a/b/g/nszabványszerint.
*
*4 A HTTP-kiszolgáló mód és a szinkronizált kioldás mód csak a D4 sorozat esetén
érhető el.
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•

A Google Play áruházból ingyenesen letölthető Wireless Mobile Utility
alkalmazásra van szükség.
A Google, az Android és a Google Play a Google Inc bejegyzett védjegyei
vagy védjegyei.

a Z 7, Z 6, D5, D4 sorozathoz, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300,
D3200, COOLPIX P1000 fényképezőgépekhez
A WR-1 egység 10 tűs távkioldó-csatlakozóval vagy tartozék csatlakozóval rendelkező fényképezőgépekhez
csatlakoztatható*1. Ezzel a nagy teljesítményű távvezérlővel távolról kioldható a WR-1*1 vagy WR-R10*2 egységet használó
fényképezőgépek zárja a WR-1 használatával vagy WR-1/WR-T10 egységet használó vezérlő gép használatával. A WR-1
egységek rádióhullámokat használnak, kommunikációs hatótávolságuk legfeljebb 120 m*3. A WR-1 használatával különféle
távoli fényképezési opciók is elérhetővé válnak, például: több fényképezőgép kioldása; több fényképezőgép kioldása
egy WR-1 egységgel felszerelt vezérlő fényképezőgéppel*4 szinkronizálva; az egyes fényképezőgép-csoportok egyedi
távvezérlése; időzített fényképezés. Távoli fényképezésre is lehetőség van a WR-R10/WR-T10 használatával*2. Ha egy WR-1
egység jeladóként, egy másik WR-1 vagy WR-R10*5 egység pedig jelvevőként van konfigurálva, és a jelvevő a Z 7, Z 6, D5,
D4S, D4*6, D850, Df, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200 vagy D7100 fényképezőgéphez csatlakozik, akkor lehetőség
van a fényképezőgép beállításainak a WR-1 jeladó kijelzőjén keresztüli megtekintésére, illetve módosítására. Videorögzítés is
lehetséges*7.

MC-38 Kábel tartozék csatlakozóval rendelkező
fényképezőgépekhez
a WR-1 egységhez (mellékelve)

MC-37 Kábel 10 tűs távkioldó-csatlakozóval
rendelkező fényképezőgépekhez
a WR-1 egységhez (mellékelve)

*1 A WR-1 önmagában nem használható.
*2 Ehhez párosítani kell a használatban lévő WR-1, WR-R10 és WR-T10 egységeket. A párosítható távvezérlők maximális száma: 20 (WR-1) vagy 32 (WR-R10).
*3 Hozzávetőleges hatótávolság kb. 1,2 méteres magasságban. A hatótávolság az időjárási viszonyoktól és az esetlegesen jelen lévő akadályoktól függően
változik.
*4 Csak 10 tűs távkioldó-csatlakozóval rendelkező fényképezőgép használható vezérlő gépként a szinkronizált kioldáshoz. Tartozék csatlakozóval rendelkező
fényképezőgép nem lehet vezérlő gép.
*5 A WR-R10 firmware-ét frissíteni kell 2.0.0 vagy újabb verzióra.
*6 A fényképezőgép firmware-ét frissíteni kell a legújabb verzióra.
*7 A Z 7, Z 6, D5, D4 sorozat, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300, és COOLPIX A esetén lehetséges..
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Vezetékes távkioldó: a hosszú expozíciók érdekében

Keresőtoldalék: kiszélesíti a látóteret

Az állványon történő fényképezés hasznos kelléke

Kényelmes megtekintés, tökéletes látvány

Vezetékes távkioldók/távvezérlő (10 tűs távkioldó-tartozékok)

DR-5/DR-6 derékszögű keresőtoldalék

DG-2 keresőadapter

DR-5: a D5, D4 sorozathoz, Df, D850, D810/D810A, D500 fényképezőgéphez.
DR-6: a D750, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3500,
D3400, D3300, D3200 fényképezőgéphez

a D5, D4 sorozathoz, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, a D5, D4 sorozathoz, Df, D850, D810/D810A, D500
D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200,
fényképezőgépekhez
D3500, D3400, D3300, D320 fényképezőgépekhez

DK-18 keresőadapter

Álló, nem fordított képet mutat derékszögben történő betekintés esetén.
Kiváló megoldás másolóállványos munka során, valamint talajhoz közeli és
sarok mentén történő fényképezéskor. Egyéni dioptria-beállítás végezhető
rajta. A DR-5/DR-6 esetében kiválaszt-ható a leképezési arány: 1:1 vagy 1:2.

A DG-2 a keresőben látható kép középső részét
kétszeres nagyításban mutatja. Dioptria-beállítás
lehetséges. Különösen hasznos az élesség pontos
beállításához közeli fényképezés (makró) során.
Keresőadaptert igényel.

Ezzel lehet felerősíteni a DG-2 keresőnagyítót a
fényképezőgép keresőjére. A DK-18 a kerek keresős
fényképezőgépekhez alkalmas. A DK-22 a
négyszögletű keresős fényképezőgépekhez
használható.

DK-20C dioptriakorrekciós
szemlencsék (-5 to +3 m-1)

DK-22 keresőadapter

DK-27 keresőadapter

DK-17M nagyító kereső

DK-21M nagyító kereső

a D750, D7500, D7200, D7100,
D5600, D5500, D5300, D5200,
D3500, D3400, D3300, D3200
fényképezőgépekhez

a D5 fényképezőgépekhez

a D5, D4 sorozathoz, Df, D850,
D810/ D810A, D500
fényképezőgépekhez

a D750, D7500, D7200, D7100
fényképezőgépekhez

a D750, D7500, D7200, D7100,
D5600, D5500, D5300, D5200,
D3500, D3400, D3300, D3200
fényképezőgépekhez

Ezzel lehet felerősíteni a DG-2
keresőnagyítót a fényképezőgép
keresőjére. A DK-22 a négyszögletű
keresős fényképezőgépekhez
használható.

Ez a D5 fényképezőgéphez
mellékelt tartozék könnyen fel-,
illetve leszerelhető. Az adaptert
felszerelt esővédő takaróval
használva még kedvezőtlen
időjárási körülmények
közöttsemfogjaelmulasztania
felvételkészítési lehetőségeket.

A fényképezőgépre felszerelve kb.
1,2- szeresre nagyítja a kereső
képét. Mind
a +, mind a – oldalon bővül a
dioptria- szabályozás.

A DK-21M a keresőben látható
képet körülbelül 1,17-szeres
nagyításban mutatja.

Könnyen használható segítség a
betekintéshez és az élességállításhoz, amely lehetővé teszi a
rövid-, illetve a távollátó fotós
számára, hogy szemüveg nélkül is
élesen lássa a keresőben a képet.

MC-36/36A vezetékes távkioldó (85 cm)

MC-30/30A vezetékes távkioldó (80 cm)

MC-22/22A vezetékes távkioldó (1 m)

a D5, D4 sorozathoz, D850, D810/ D810A, D500
fényképezőgépekhez

a D5, D4 sorozat, D850, D810/ D810A, D500
fényképezőgépekhez

a D5, D4 sorozat, D850, D810/ D810A, D500
fényképezőgépekhez

Távkioldáshoz, valamint az időzítő és a hosszú expozíciós idő Távkioldáshoz, kioldózár funkcióval, ami lenyomva tartja a
beállításához. Háttérvilágí-tással rendelkező LCD-kijelzője
kioldógombot – bulb üzemmódban hasznos.
van.

Kioldás-vezérlő eszközzel történő csatlakoztatásra szolgál;
ilyet lehet használni például az infravörös érzéke-lővel
történő vezérléskor (pl. vadállatok hajnali automatikus
megörökítésére).

MC-21/21A hosszabbító kábel (3 m)

MC-23/23A összekötő kábel (40 cm)

MC-25/25A adapterkábel (20 cm)

a D5, D4 sorozathoz, D850, D810/ D810A, D500
fényképezőgépekhez

a D5, D4 sorozathoz, D850, D810/ D810A, D500
fényképezőgépekhez

a D5, D4 sorozathoz, D850, D810/ D810A, D500
fényképezőgépekhez

Az MC-22/22A/23/23A/25/25A/30/30A/ 36/36A vagy az
ML-3 használatához.

Két fényképezőgép csatlakoztatásához az egyidejű vagy
szinkronizált kioldás érdekében.

Kéttűs csatlakozóval rendelkező távvezérlési tartozékokhoz
használható: MC-4A vezetékes távkioldó és MC-12B vezetékes távkioldó.

ML-3 Modulite távvezérlő-készlet
a D5, D4 sorozathoz, D850, D810/D810A, D500
fényképezőgépekhez

DK-17C dioptriakorrekciós
szemlencsék

DK-17F fluor bevonatú
keresőszemlencse

DK-17A
páramentes kereső

DK-19 gumi szemkagyló

DK-20 gumi szemkagyló

a D5, D4 sorozathoz, Df, D850, D810/ a D5, D4 sorozathoz, Df, D850, D810/ a D5, D4 sorozathoz, Df, D850, D810/ a D5, D4 sorozathoz, Df, D850, D810/ a D5200, D3200
D810A, D500 fényképezőgépekhez D810A, D500 fényképezőgépekhez D810A, D500 fényképezőgépekhez D810A, D500 fényképezőgépekhez fényképezőgépekhez
5 db korrekciós lencse
(–3 ... +2 m-1) kerek keresőjű
fényképezőgépekhez.

A védőüveg mindkét felületén
könnyen tisztítható fluor bevonat
található.

Különleges felületi bevonattal
A kényelmesebb használathoz és a keresőbe beszűrődő – a kontrasztot
ellátott átlátszó műanyag optikai
csökkentő – napfény kizárásához.
elem a párásodás csökkentéséhez.

Az ML-3 két külön csatorna távvezérlését teszi lehetővé
infravörös LED-fénysugárral, maximum 8 méter
ttávolságból történő automatikus fényképezőgépvezérlésre ad módot. A funkciói közé tartozik az
automatikus kioldás és a késleltetett kioldás, valamint az
egyszeri és a sorozatfelvétel

Vezetékes távkioldó/távvezérlő

MC-DC2 vezetékes távkioldó (1 m)
DK-21 gumi szemkagyló

DK-23 gumi szemkagyló

DK-25 gumi szemkagyló

a D750 fényképezőgéphez

a D7200, D7100
fényképezőgépekhez

a D5600, D5500, D5300, D3500, D3500, a D7500 fényképezőgéphez
D3400, D3300 fényképezőgépekhez

A kényelmesebb használathoz és a keresőbe beszűrődő – a kontrasztot csökkentő – napfény kizárásához
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DK-28 gumi szemkagyló

DK-29 gumi szemkagyló
a Z 7, Z 6 fényképezőgépekhez

a Z 7, Z 6, Df, D750, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500,
D5300, D5200, D3300, D3200, COOLPIX P1000, GP-1A
fényképezőgépekhez
Távkioldáshoz.

ML-L7 távvezérlő
ML-L3 távvezérlő
a D750, D7500, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3400, a COOLPIX A1000/P1000/B600 fényképezőgépekhez
D3300, D3200 fényképezőgépekhez
Távolról történő zárkioldásra szolgál.

Távolról történő zárkioldásra szolgál.
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Egyéb tartozékok
Szűrők
NC semleges szűrők
Ezek a szűrők az objektív védelmét szolgálják,
nem befolyásolják a színegyensúlyt. A többrétegű
bevonat csökkenti a belső tükröződéseket és javítja a
színvisszaadást. Méretválaszték: 52/58/62/67/72/77 mm.
Körkörös polarizációs szűrőkıı
Ezek a szűrők lehetővé teszik az üvegablakon
keresztüli fotózást, továbbá minimálisra
csökkentik a vízfelszín és az üvegfelületek csillogását.
Ezenkívül az égbolt kékségét is kiemelik. Egyaránt
alkalmasak színes és monokróm fotózásra. Méretválaszték:
52/58/62/67/72/77 mm.

HDMI-kábel

Makrotartozékok
Lágy szűrők
Mérsékelten lágy, szépen elmosódó effektust adnak a
képeknek. Különféle fényképezési helyzetekben, például
portréknál alkalmazhatók. Méretválaszték: 52/62/67/72/
77 mm.

Becsúsztatható körkörös polarizációs
szűrők
Becsúsztatható szűrőtartóval rendelkező
teleobjektívekhez készültek. Csökkentik a
nem fémes felületek – pl. üveg, víz –
csillogását. Egyszerűen csak el kell forgatni
a gyűrűt a tartón a leghatékonyabb helyzet
megtalálása érdekében. Ezek a szűrők nem befolyásolják az
automatikus élességállítás és az automatikus expozíció
működését. Mind a C-PL1L, mind a C-PL3L átmérője 52 mm.

AF-3, AF-4 zselatinszűrő-tartók
Ezek a tartók legfeljebb 2 mm vastag zselatin- vagy
üvegszűrők befogadására képesek. Az AF-3 3 hüvelykes
négyzetes zselatinszűrőkkel és 52/62/67/72/77 mm
szűrőméretű NIKKOR objektívekkel használatos. Az AF-4 4
hüvelykes négyzetes zselatinszűrőkkel és 52/62/67/72/
77/82/95 mm szűrőméretű NIKKOR objektívekkel használatos.
A Nikon két speciális napellenzőt
is
kínál: HN-36 (az AF-3 számára) és
HN-37 (az AF-4 számára). Az
azonos átmérőjű különböző
napellenzők egymásra
helyezhetők, a használatban lévő
objektív gyújtótávolságától függően.

PK-11A

PS-6 diamásoló adapter
A PB-6 és NIKKOR objektívek
kiegészítéseként diák másolására
szolgál. Lehetőséget ad az eredeti
kép vágására is.

BR-2A makrófordítógyűrű*
Az objektívek fordítva történő
felhelyezését teszi lehetővé.
Ezenkívül a BR-2A megnöveli a
normál vagy nagy látószögű
objektívek munkatávolságát.
52 mm-es szűrőméretű
objektívekkelkompatibilis.

BR-3 adaptergyűrű*
Ez a hasznos adapter a fordítva
felszerelt objektívek
bajonettzárát alakítja át a szűrők
és napellenzők által használt
52 mm-es formátumra.

PK-12

PK-13

Automatikus közgyűrűk PK-11A*/PK-12*/PK-13*
További kreatív lehetőségeket kínál egy vagy több közgyűrű felhelyezése. Az
AI NIKKOR objektívek megőrzik automatikus írisz- és fénymérő-csatoló
funkcióikat, így teljesen nyitott rekesznél is lehetséges a képkomponálás,
élességállítás és fénymérés. A gyűrűk manuális expozícióvezérlésre is
használhatók (a fénymérő nem használható azokon a fényképezőgépeken,
amelyek nem rendelkeznek fénymérőcsatoló karral).
*G/E típusú és PC objektívekkel nem használhatók

Mikrofonok

Kompatibilitási táblázat fényképezőgéptokokhoz

Kamera
Z7
Z6

ME-1 sztereó mikrofon

ME-W1 vezeték nélküli mikrofon

a Z 7, Z 6, D5, D4 sorozathoz, Df, D850, D810/D810A, D750,
D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200,
D3400, D3300, D3200, COOLPIX A1000/P1000/B600
fényképezőgépekhez

a Z 7, Z 6, D5, D4 sorozathoz, D850, D810/D810A, D750,
D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200,
D3300, D3200 fényképezőgépekhez

a Z 7, Z 6, D5, D4 sorozathoz, D850, D810/D810A, D750,
D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200,
D3300, D3200, COOLPIX P1000 fényképezőgépekhez

A HC-E1 használatával a tömörítetlen videoadatok átvihetők
egy HDMI-vel csatlakoztatott külső felvevőre. Ezenkívül az
adatok egyidejűleg rögzíthetők külső memóriakártyára is, így
kényelmesen készíthetők biztonsági másolatok.

Az ME-1 beépített rezgéscsökkentő rendszere minimálisra
csökkenti az automatikus élességállítás zaját, így tisztább
felvételt tesz lehetővé. A beépített felüláteresztő szűrő pedig
csökkenti a szélzajt és a szélvédő által ki nem szűrt, egyéb
alacsony frekvenciájú zajokat. Tömege kb. 92 g (csak az ME-1
egység).

Az ME-W1 mikrofon segítségével akár kb. 50 méter
távolságból rögzíthet hangot. A mikrofonon és az érzékelőn
keresztül történő egyidejű rögzítés lehetséges. Sztereó
hangfelvétel rögzíthető, ha ME-1 sztereó mikrofont
csatlakoztat a mikrofonegységhez. Kétirányú kommunikáció a
távoli alany és a fotós között szintén lehetséges.

SLR fényképezőgép-rendszer

Kamera
Df
D850
D810
D810A

Negatív digitalizáló

Kioldógombbetét könnyű zárkioldáshoz Gyorskereső

D800
D800E
D750

DF-M1 gyorskereső

D850 fényképezőgéphez

a Df fényképezőgéphez

Az ES-2 a film digitális adatokká való gyors és egyszerű
átalakítását teszi lehetővé. Állítsa be a külön megvásárolható
filmdigitalizáló adaptert egy olyan objektívre, mint például
az AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED, amely a D850
fényképezőgéphez csatlakozik, majd helyezze a filmet egy
FH-4 filmszalagtartóba vagy egy FH-5 keretes dia tartóba, és
fényképezzen. A fényképezőgép digitalizáló funkciója
automatikusan invertálja a színeket, és JPEG formátumban
tárolja el azokat.

Csavarja az AR-11 betétet a Nikon Df vagy más
fényképezőgépek kioldógombjának foglalatába, és lágyan,
rezgésmentesen oldhatja ki a fényképezőgép zárját. A felső
felületen található ebonit gyanta kellemes érintést biztosít.

a Z 7, Z 6, D5, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500,
D5600, D5300, D3500, D3400, COOLPIX P1000
fényképezőgépekhez
A DF-M1 gyorskereső egy vakupapucshoz csatlakoztatva
segít nyomon követni a kívánt témát a szuper-telefotózás
közben.

CF-DC6

R

R

CF-DC5

R

R

R

R

R

R

CF-DC8
CF-DC4
CF-DC8
CF-DC4
CF-DC4
CF-DC4
CF-DC5
CF-DC4
CF-DC5

R

R

D500

CF-DC8

R

R

D300S
D300

CF-D200

R

R

D7500

CF-DC3

D7200

CF-DC3

R

R

D7100

CF-DC3

R

R

D7000

CF-DC3

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC2

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC2

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC2

R

R

D5500

AR-11 kioldógombbetét könnyű zárkioldáshoz

Tok

D610
D600

D5600

ES-2 filmdigitalizáló adapter

CF-DC9

AF DX Fisheye 10.5/2.8G ED
AF-S DX 35/1.8G
AF-S DX Micro 40/2.8G
AF-S DX Micro 85/3.5G ED VR
AF-P DX 10-20/4.5-5.6G VR
AF-S DX 10-24/3.5-4.5G ED
AF-S DX 12-24/4G IF-ED
AF-S DX 16-80/2.8-4E ED VR
AF-S DX 16-85/3.5-5.6G ED VR
AF-P DX 18-55/3.5-5.6G VR
AF-S DX 18-55/3.5-5.6G VR II
AF-S DX 18-55/3.5-5.6G VR
AF-S DX 18-55/3.5-5.6G ED II
AF-S DX 18-55/3.5-5.6G ED
AF-S DX 18-70/3.5-4.5G IF-ED
AF-S DX 18-105/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX 18-135/3.5-5.6G IF-ED
AF-S DX 18-140/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX 18-200/3.5-5.6G ED VR II
AF-S DX VR 18-200/3.5-5.6G IF-ED
AF-S DX 18-300/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX 18-300/3.5-6.3G ED VR
AF-S DX 55-200/4-5.6G ED VR II
AF-S DX VR 55-200/4-5.6G IF-ED
AF-S DX 55-200/4-5.6G ED
AF-S DX 55-300/4.5-5.6G ED VR
AF-P DX 70-300/4.5-6.3G ED VR
AF 14/2.8D ED
AF Fisheye 16/2.8D
AF 18/2.8D
AF-S 20/1.8G ED
AF 20/2.8D
AF-S 24/1.4G ED
AF-S 24/1.8G ED
AF 24/2.8D
AF-S 28/1.4E ED
AF 28/1.4D
AF-S 28/1.8G
AF 28/2.8D
AF-S 35/1.4G
AF-S 35/1.8G ED
AF 35/2D
AF-S 50/1.4G
AF 50/1.4D
AF-S 50/1.8G (Special Edition)
AF-S 50/1.8G
AF 50/1.8D
AF-S 58/1.4G
AF-S 85/1.4G
AF 85/1.4D IF
AF-S 85/1.8G
AF 85/1.8D
AF-S 105/1.4E ED
AF-S Micro 60/2.8G ED
AF Micro 60/2.8D
AF-S VR Micro 105/2.8G IF-ED
AF Micro 105/2.8D
AF-S Fisheye 8-15/3.5-4.5E ED
AF-S 16-35/4G ED VR
AF-S 18-35/3.5-4.5G ED
AF 18-35/3.5-4.5D IF-ED
AF 24-50/3.3-4.5D
AF-S 24-85/3.5-4.5G ED VR
AF-S 24-85/3.5-4.5G ED
AF 24-85/2.8-4D IF
AF-S VR 24-120/3.5-5.6G IF-ED
AF-S 24-120/4G ED VR
AF 24-120/3.5-5.6D IF
AF 28-80/3.3-5.6G
AF 28-100/3.5-5.6G
AF 28-105/3.5-4.5D IF
AF 28-200/3.5-5.6G IF-ED
AF 28-200/3.5-5.6D IF
AF-S 28-300/3.5-5.6G ED VR
AF 35-70/2.8D
AF 35-105/3.5-4.5D IF
AF-S 70-200/4G ED VR
AF-P 70-300/4.5-5.6E ED VR
PC-E 24/3.5D ED
PC-E Micro 45/2.8D ED
PC-E Micro 85/2.8D
PC 19/4E ED

HC-E1 HDMI-kábel

Tok

Z 35/1.8 S
Z 50/1.8 S
Z 14-30/4 S
Z 24-70/2.8 S
Z 24-70/4 S

Tükör nélküli fényképezőgép-rendszer

D5300
D5200

CF-DC2

D5100

CF-DC2

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC1

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC1

R

R

D3200

CF-DC1

R

R

D3100

CF-DC1

R

R

D3400
D3300

Current as of September, 2017

CF-DC8
F6

CF-DC4
CF-64

R

R

Behelyezhető szűrővel, sapkával, rácsúsztatható fényellenzővel (HS), bajonettzáras fényellenzővel (HB) (fordított helyzetben) vagy felcsavarható gumi fényellenzővel (HR) (összehajtva). <R: csak gumi fényellenzővel>

Aktuális 2019 júliusától

Behelyezhető sapkával.
Behelyezhető szűrővel, felcsavarható fényellenzővel (HN) vagy rácsúsztatható fényellenzővel (HK) (normál helyzetben).
Behelyezhető szűrővel és sapkával.

20

21

Rendszer-kompatibilitás
Z 7/Z 6

D5

Df

D850

D810/D810A

D750

D500

D7500

D7200

D7100

D5600

D5500

D5300

D5200

D3500

D3400

D3300

D3200

Vaku
Vakuk

SB-5000/SB-700/SB-500/
SB-300 SU-800/SB-R200

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Vakutartozékok

SC-28/SC-29
AS-15

●
●

●

●

●

●

●
●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●
●*7

●
●*7

Távkioldó tartozékok
ML-3
MC-DC2
MC-21/21A/22/22A/23/23A/
25/25A/30/30A/36/36A
ML-L3

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

Mikrofon
Sztereó mikrofon
Vezeték nélküli mikrofon

ME-1
ME-W1

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Tápellátás
Akkumulátorok

Akkumulátortöltők

Multi power
elemtartó
markolatok

Hálózati tápegységek

EN-EL14a
EN-EL15/15a/15b
EN-EL18/18a/18b/18c
MH-24
MH-25/25a
MH-26a
MB-D12
MB-D15
MB-D16
MB-D17
MB-D18
EH-5b*2
EH-6c*3
EH-7

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

Vezeték nélküli jeladók/Vezeték nélküli mobiladapterek
WT-7/A/B/C
WT-6/A/B/C
WT-5/A/B/C/D
WU-1a
UT-1

●

WR-1
WR-R10/WR-T10

●
●

●
●*5

●
●

HC-E1

●

●

●

●
●

●
4

●

●

4

●*

●*

●*4

●

●

●

●*4
●
●

●
●*5

●
●*5

●
●

●
●*5

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●*7

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Vezeték nélküli távvezérlők

HDMI-kábel

●

Negatív digitalizáló
Filmdigitalizáló adapter

ES-2

Adapterek ,
szemlencsék,
szemkagylók

DR-5
DR-6
DG-2
DK-17A/DK-17C/DK-17F/DK-17M/
DK-18/DK-19
DK-22
DK-21M
DK-20C
DK-20
DK-21
DK-23
DK-25
DK-27
DK-28

●

Keresőtoldalékok
●

●
6

●
6

●
6

●
6

●*

●*

●*

●*

●

●

●

●

●
●*7

●*6

●
●*7

●
●
●
●
●

●
●

Vázsapkák
BF-1B

●

●

●

●

●

●

●

●

●

LCD-monitorvédők
BM-12

●

●

●

Fényképezőgép-tokok
CF-DC9
CF-DC8
CF-DC7
CF-DC6
CF-DC5
CF-DC4
CF-DC3
CF-DC2
CF-DC1

●
●
●
●
●

●

●

●
●
●

●
●
●

*1 AS-N1000 többfunkciós tartalékcsatlakozó adapter szükséges.
*2 Az EH-5b fényképezőgéphez történő csatlakoztatásához EP-5A tápcsatlakozó (Df, D5600, D5500, D5300, D5200, D3400, D3300, D3200 esetében) vagy EP-5B tápcsatlakozó (D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, UT-1 esetében) szükséges.
*3 EP-6 tápcsatlakozó szükséges az EH-6c egység és a D5, D4 sorozathoz.
*4 UT-1 adatküldő szükséges.
*5 WR-A10 vezeték nélküli adapter szükséges.
*6 DK-22 keresőadaptert igényel.
*7 Szoftverek.

22

23

• A Google Maps TM a Google Inc. védjegye.
• A termékek és a márkanevek a gyártók védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A műszaki adatok és berendezések a gyártó bármilyen előzetes bejelentése és kötelezettsége nélkül változhatnak.
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