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• Objektív: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
• Expozíció: [S] mód, 1/2000 másodperc, f/5,6
• Fehéregyensúly: Automatikus 0
• Érzékenység: ISO 200
• Picture Control: Általános

© Marcel Lämmerhirt



• Objektív: AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR
• Expozíció: [A] mód, 1/500 másodperc, f/5,6
• Fehéregyensúly: Automatikus 0
• Érzékenység: ISO 640
• Picture Control: Általános

© Go Yamagata



• Objektív: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
• Expozíció: [M] mód, 1/800 másodperc, f/5,6
• Fehéregyensúly: Automatikus 0
• Érzékenység: Automatikus (ISO 400)
• Picture Control: Általános

© Marcel Lämmerhirt



CSÚCSTELJESÍTMÉNY A DX FÜRGESÉGÉVEL 
A professzionális D5 kistestvéreként ez a fényképezőgép a legigényesebb fotós 
feladatoknak is megfelelő teljesítménnyel és precizitással rendelkezik. Ha a teljes képkockás 
változatnál kisebb és könnyebb gépet szeretne, akkor ezzel a fényképezőgéppel mindent 
elérhet, amit csak szeretne. Sőt akár többet is.

 Új, nagy teljesítményű, 153 pontos AF-rendszer, még több felvételi helyzetben 
kivételes témabemérési tulajdonságokkal

 Kb. 10 kép/másodperc sebességű sorozatfelvétel (akár 200 db 14 bites, 
veszteségmentesen tömörített RAW-kép) a fontos, villanásnyi pillanatok 
megörökítéséhez

 A kompakt és könnyű DX-rendszer kiemelkedő fürgeséget nyújt, különösen 
telefotózáskor

 Az új EXPEED 5 képfeldolgozó motor kivételes képminőséget és ISO  
érzékenységet nyújt akár 51 200-ig, amely a Hi 5 (ISO 1 640 000-rel  
ekvivalens) szintre is bővíthető

 4K/UHD (30p) videó profi munkákhoz

 Érintésérzékeny, dönthető, 8 cm-es, 2,359 megapixel felbontású LCD-képernyő a 
kényelmes felvételhez magas és alacsony szögek esetén is

 A SnapBridge támogatással a fényképezőgép állandóan csatlakoztatva maradhat egy 
kompatibilis okoseszközzel a beépített Wi-Fi® és Bluetooth® révén



Kivételes automatikus 
élességállítási rendszer 
példátlan témabemérési 
tulajdonságokkal

117 élességpont:  /  /  /  
(63 kereszt típusú érzékelő:  /  )
45 választható pont:  /  
(25 kereszt típusú érzékelő:  )

1.3×

DX 153 élességpont:  /  /  /  
(99 kereszt típusú érzékelő:   /  )
55 választható pont:  /  
(35 kereszt típusú érzékelő:  ) Kivételes pontosság: csúcstartó AF-

teljesítmény

A D5-tel – a Nikon 
FX formátumú 
csúcsmodelljével – 
azonos AF-rendszerrel 
rendelkező D500 
tökéletesen pontos 
élességállítást tesz 
lehetővé, még majdnem 
teljesen sötétben 
is. A középen és a 
szélső területeken elhelyezett, lenyűgöző 153 
élességponttal (55 választható) és 99 kereszt 
típusú érzékelővel rendelkező rendkívüli AF-
rendszer minden eddiginél jobb képfedést 
kínál, amely a kereső csaknem teljes szélességét 
lefedi. Az automatikus élességállítás gyenge 
fényviszonyok mellett is jól teljesít a középső 
ponton –4 Fé, az összes többi ponton –3 Fé 
értéket elérő (ISO 100, 20 °C esetén) rendkívüli 
érzékenységgel. Egészen új szintű pontossággal 
követhet nagy sebességgel mozgó kisméretű 
témákat, és a képek szélén található 
témák is könnyen érzékelhetők. A rendszer 
konfigurálható 153 pontos, 72 pontos és 25 
pontos beállításban Folyamatos AF módban.

Megbízható AF-teljesítmény

Mind a 153 élességpont használható az f/5,6 
vagy fényerősebb maximális rekeszértékű AF 
NIKKOR objektívekkel. A 15 központi élességpont 
(9 választható) már az f/8 tényleges rekeszértékű 
objektívekkel is működik. Telekonverter 
felhelyezésekor még a nagyon távoli témák 
élessége is pontosan beállítható.* 

*A kereszt típusú érzékelőként működő élességpontok száma 

az objektívkombinációtól függően eltérő lehet.   
 

Dedikált AF-motor: villámgyors 
élességállítás

A D5 készülékhez 
hasonlóan a D500 is egy 
dedikált automatikus 
élességállítási 
mikroprocesszorral 
rendelkezik a 
153 AF-pontból 
származó hatalmas 
adatmennyiség 
hatékony 

feldolgozásához. Együttműködve a 
fényképezőgép 180 ezer képpontos RGB 
érzékelőjével, az AF-motor hihetetlenül 
részletesen elemzi a témát, továbbfejlesztett 
témaérzékelést és stabilabb követést biztosít. A 
D500 még a kb. 10 kép/mp sebességű gyors 
sorozatfelvétel közben is tökéletesen élesre 
állítja és élesen is tartja a gyorsan mozgó 
témákat.

f/5,6 és f/8 közötti tényleges maximális
rekeszérték esetén

f/8-as tényleges maximális rekeszérték esetén

37 élességpont:  /  /  / 
17 választható pont:  /   
25 kereszt típusú érzékelő:  / 

15 élességpont:  /  /  /  / 
9 választható pont:   /  /  
5 kereszt típusú érzékelő:  /  

Megjegyzés: a kereszt típusú érzékelőkön kívüli élességpontok vízszintes vonalat érzékelő vonalérzékelők
(a  pontok függőleges vonalat érzékelnek).

Pontos AF: kivételes témabemérési teljesítmény
AF-et és elektronikus távolságmérőt lehetővé tevő élességpontok AF-S/AF-I telekonverter használatakor

© C.S.Ling

AF finomhangolása: az AF automatikus 
optimalizálása egy adott objektívre

A D500 egyszerűvé teszi az automatikus 
élességállítási rendszer finomhangolását az éppen 
használt NIKKOR objektívhez. Élő nézetben 
történő felvételkészítéskor a fényképezőgép 
automatikusan beállítja és bejegyzi az egyes 
objektívek finomhangolási értékét**. Kézi 
finomhangolás is elérhető.

**Kapcsolja ki az „AF finombeállítása” funkciót a beállítási 
menüben az adott érték felhasználásához a képkészítés 
során.

AF-mező módok: egyszerűen rendelhet 
AF-módot a különböző fényképezési 
helyzetekhez  

A D500 készülékkel egyszerűen válthat az AF-
mező módok között. Egyszerűen hozzárendelheti 
az adott AF-mező módot a fényképezőgép egyik 
testreszabható gombjához***, így a gomb nyomva 
tartásával a kívánt módba válthat a felvétel 
elkészítése során.  

***A 3D követés kivételével.

AF-rögzítés: az élesség fenntartása akció 
közben is

Az Élességkövetés rögzítéssel funkcióval a 
gyorsan vagy szabálytalanul mozgó témákat 
is élesen tudja tartani. Az Eltakart felvétel 
AF válasz akkor hasznos, amikor egy tárgy 
halad el a téma és a fényképezőgép között. 
Válassza a „Gyors” lehetőséget az élességnek 
a közbeeső tárgy és az eredeti téma közötti 
egyszerű váltásához. Válassza a „Késleltetett” 
lehetőséget, ha az élességet az eredeti témán 
szeretné tartani. A Téma mozgása módosítja 
az AF-választ annak függvényében, hogy a 
téma hogyan mozog a fényképezőgép felé. 
Válassza a „Szabálytalan” lehetőséget, ha a 
téma hajlamos a hirtelen megállásra, illetve 
elindulásra. Válassza az „Állandó” lehetőséget, 
ha a téma állandó sebességgel mozog. Akár 
egy gyorskorcsolyázót követ a finisben, akár egy 
focijátékost a kupadöntőn, az Élességkövetés 
rögzítés mindig a célon fogja tartani az 
élességet.

D500 + AF-S TELEKONVERTER TC-20E III +  AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR
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Stabil keresőkép: kövesse könnyedén a 
gyorsan mozgó témákat

A D500 egyszerűvé teszi a téma megtalálását 
és követését, még nagy mértékű mozgás 
közben is. A gyorsabb szekvenciális zár- és 
tükörmechanika jelentős mértékben csökkenti 
a keresőkép elsötétedését nagy sebességű 
sorozatfelvétel készítésekor, a fényképezőgép 
tükörmozgató szerkezete pedig hatékonyan 
csökkenti a visszacsapódás hatását. A kereső 
rezgése csökkent,így stabil és tiszta képet ad nagy 
sebességű sorozatfelvétel készítésekor. Az AF-
követés és a kereső láthatósága is lényegesen 
javult.

 
Képalkotási sebesség: akár 10 kép/mp 
akár 200 képig

A D500 kivételesen erős teljesítményével 
könnyen megörökíthetők a fontos pillanatok. 
A fényképezőgép gyors képérzékelőjének 
és az EXPEED 5 képfeldolgozó motornak 
köszönhetően akár 10 kép/mp** sebességgel 
fényképezhet AE/AE-követéssel vagy 
felcsapott tükörrel. A fényképezőgép nagy 
teljesítményű átmeneti tárolója 200 NEF (14 
bites, veszteségmentesen tömörített RAW) vagy 
nagy JPEG-kép készítését is lehetővé teszi egy 
sorozatban. A két kártyanyílás (az egyik az XQD-
kártyákhoz, a másik az SD UHS II kártyákhoz) 
könnyedén lekezeli a fényképezőgép hihetetlen 
fényképezési sebességét, és biztosítja, hogy 
a puffer azonnal kiürüljön a következő 
sorozatfelvételhez.

**Hozzávetőleges képsebesség teljesen feltöltött  
EN-EL15 lítium-ion akkumulátorral, folyamatos motoros 
AF-beállítással, 1/250 mp vagy gyorsabb zársebességgel, 
illetve mindenhol az alapértelmezett értékekkel.

10 k é p i g *

kép/mp 200

Nagy sebességű sorozat-
felvétel a fontos pillanatok 
magabiztos rögzítéséhez

Tükörmozgató 
segédmechanizmus

Tükörkiegyensúlyozás

Mag nélküli motor

Mozgékonyság: a DX telefotó előnye

A D500 komoly előnye a tömege. A váz igen 
könnyű, a fényképezőgép DX érzékelőjének 
1,5× kivágási tényezője* pedig telefotóhatást 
nyújt az FX-objektívekkel történő fényképezés 
során. A full frame-es gépkombinációkhoz 
viszonyítva ez a kivágási tényező körülbelül a 
felére csökkenti a telefotós felszerelés tömegét 
és hosszát egyaránt. Így már az események 
középpontjába kerülhet, vagy eljuthat egy 
nehezen megközelíthető madárfészek 
közvetlenül közelébe úgy, hogy nem kell 
megküzdenie a professzionális fotós szettekre 
jellemző kezelési problémákkal.

*35 mm-es formátumban kifejezve. 

AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8E ED VR: 
könnyű és mozgékony szettobjektív

A D500 a hihetetlenül könnyű és mozgékony 
szettobjektívjével együtt tökéletes mindennapi 
összeállítást alkot. Ez a sokoldalú, 5x zoom 
objektív 24–120 mm-nek megfelelő tartományt 
fog át teljes képes formátumban, a nagy rekesz 
pedig még több fényképezési lehetőséget 
teremt. A Nikon kiváló rázkódáscsökkentés 
(VR) rendszerével akár négy lépésközzel 
hosszabb záridővel** fényképezhet, míg a gyors 
sorozatfelvételeknél elektromágneses rekesz 
garantálja a pontos expozíciót.

**A CIPA-szabvány alapján. NORMÁL módban, DX formátumú digitális 
SLR fényképezőgépre helyezve.

1,3× képterület: rugalmas telefotós 
fényképezés objektívcsere nélkül

A D500 1,3× képterületével még közelebb 
juthat a témához, mégpedig az objektív 
kicserélése nélkül. A látószög kb. a felszerelt 
objektív gyújtótávolságának 2-szerese lesz***, 
így lehetősége lehet a legjobb kompozíciót 
elhelyezni a képmezőben. Drámai hatású, 
borotvaéles állóképek a felesleges képi elemek 
nélkül, valamint kivágott Full HD-videók 
készíthetők úgy, hogy nem kell mást pakolnia a 
táskába.
 
***35 mm-es formátumban.

Felső burkolat: 
magnéziumötvözet

Hátsó burkolat: 
magnéziumötvözet

LCD-monitor

Képérzékelő-egység 

Váz elülső része: nagy 
szilárdságú, szénszállal 
erősített hőre lágyuló 
műanyag

* 35 mm-es formátumban kifejezve.

**Akkumulátorral, egy XQD-memóriakártyával (két XQD-

kártyával a D5 esetén), valamint objektívsapkával.  

600 mm-es gyújtótávolságú objektívnek* megfelelő látószögű kombinációk

D500 + AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR

Kb. 2430 g**

Kb
. 1

60
 m

m
Kb

. 1
47

 m
m

D5

D5 + AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
Kb. 5215 g** (XQD-típusú)

Kb
. 1

58
,5

 m
m

Kb
. 1

15
 m

m

D500AF-S DX NIKKOR 16-80mm 
f/2.8-4E ED VR

Elülső burkolat: nagy szilárdságú, 
szénszállal erősített hőre lágyuló 
műanyag

1.3×

*14 bites, veszteségmentesen tömörített RAW.

akár

© Go Yamagata  



Függőleges mozgás 

Vízszintes mozgás 

Forgó mozgás

3840 × 2160: 4K/UHD-kompatibilis

1,3× alapú képterület: Full HD- és HD-kompatibilis

DX alapú képterület: Full HD- és HD-kompatibilis

Megjegyzés: a videók képaránya a választott képterülettől függetlenül mindig 16:9.

/UHD4K
Lenyűgöző ultramagas 
felbontású videó változatos 
multimédiás alkalmazásokhoz

4K/UHD beépített időzített videofelvétel-
készítés   

Az idő múlását egy drámai, felgyorsított 
sorozatban mutathatja meg. A D500 4K/
UHD-minőségű időzített videofelvétel-készítő 
funkciója 4K/UHD** és Full HD időzített 
videókat készít a fényképezőgépen belül. Az 
expozíciósimítás automatikusan csökkenti 
a képek közötti expozícióingadozást, így 
villogásmentes eredményt kap.

**A 4K/UHD időzített felvételkészítés maximális 
képrögzítési időtartama 3 perc.

Stabil videók kézi rögzítéskor: 
elektronikus rázkódáscsökkentés (VR)

A D500 elektronikus rázkódáscsökkentés  
(e-VR) funkciója drámai mértékben csökkenti a 
fényképezőgép rázkódásának hatását a Full  
HD-minőségű videók kézi rögzítése során.

 
Minőségi hangszabályozás

A D500 beépített sztereó mikrofonnal 
rendelkezik, továbbá kompatibilis a Nikon 
külső ME-1 sztereó mikrofonjával és ME-
W1 vezeték nélküli mikrofonjával is. Sztereó 
mikrofonbemenet és egy hangkimenet teszi 
lehetővé a hang elszigetelt finombeállítását 
akár felvétel előtt, akár felvétel közben. A 
mikrofon érzékenységi szintje 20 lépésben 
állítható, és a beállítást vizuálisan is ellenőrizheti 
a fényképezőgép LCD-kijelzőjén. (Más gyártók 
által készített fejhallgatók csatlakoztatásakor 
a hang 30 lépésben állítható.) Kijelölheti 
a hangtartományt (széles/beszédhang), és 
csökkentheti a szélzajt a beépített mikrofon 
segítségével.

Aktív D-Lighting: gyorsabb 
utómunkálatok

A D500 készülékkel Aktív D-Lighting funkciót 
használhat a Full HD- és a HD-videókon. 
Gazdagabb tónusátmeneteket, részletesebb 
csúcsfényes és árnyékos területeket, valamint 
természetes fényességet kaphat a nagy 
kontrasztú jelenetek esetén – mégpedig 
utómunkálatok nélkül.

A mélységélesség fenntartása nagy 
mértékű fényviszony-változáskor: 
automatikus ISO érzékenység 
szabályozás

A D500 automatikus ISO érzékenység 
szabályozása felbecsülhetetlen eszköz a 
mélységélesség és az élesség beállított 
szinten tartásában az olyan jelenetek esetén, 
amelyekben a fényesség nagymértékben 
változik – például amikor az alany egy sötét 
folyosóról kifut a déli napsütésre. M módban 
az automatikus ISO érzékenység ISO 200-tól 
egészen a Hi 5-ig változhat, és maximális ISO-
értéket is beállíthat.

Kényelmes egyéni beállítások 
videofelvételhez

A D500 készülékkel az előre hozzárendelt 
Pv és Fn gombokat használhatja az 
expozíciókompenzáció sima beállításához vagy 
a mélységélesség módosításához a motoros 
rekesz funkcióval***. 

***A motoros rekesz csak A és M módban használható.

Aktív D-Lighting: Magas

Aktív D-Lighting: Ki

Külön videomenü: a videobeállítások 
külön kezelése

A D500 külön videomenüjével az állóképekhez 
használtaktól elkülönítve, egyszerűen lehet 
elérni és beállítani a fontos videós beállításokat 
– például a fehéregyensúlyt vagy a Picture 
Control-t. A videobeállítások az P gombbal is 
gyorsan elérhetők.

 
 
Moziszerű 4K/UHD (3840×2160) videó

A D500, a Nikon első, 
nagy felbontású 4K/
UHD-videorögzítésre 
képes DX formátumú 
digitális tükörreflexes 

fényképezőgépe a rugalmas filmkészítés új 
szintjét kínálja. Akár 29 perc 59 másodperc 
hosszú* 4K/UHD-videók (3840×2160 képpont) 
rögzíthetők 30p/25p/24p sebességgel, a 
legjobb képminőség érdekében képpontonkénti 
natív pixelkivágással. Full HD-minőségű 
(1080p) videók készítésekor a videofelvétel 
akár 50p/60p képkockasebességgel, többféle 
képkivágási módban (például natív Full HD-
kivágással) történhet. A fényképezőgép 
tiszta HDMI-kimenetet kínál: még 4K/UHD-
videók is rögzíthetők a memóriakártyára 
vagy tömörítetlen (8 bites 4:2:2 YCbCr) 
formátumban kiküldhetők egy HDMI-eszközre. 
A HDMI-kimenet az összes videofelbontással 
használható távoli fényképezés során. 

*A 4K/UHD-videók külön fájlokban rögzítve.



 51 200
Kivételes képminőség még magas ISO-értékek 
esetén is alacsonyabb zajjal

az
© Todd Owyoung

Automatikus 2: Meleg színek megőrzéseFehér megőrzése (meleg színek 
csökkentése)

Automatikus 1: Normál

Az új EXPEED 5: a Nikon legerősebb 
processzora

A Nikon új EXPEED 5 képfeldolgozó 
rendszere a D500 képérzékelőjének 
adatait és gyors írási sebességét 
könnyedén kezelő, nagy teljesítményű 
számítási képességekkel rendelkezik. A 
zaj szintje jelentős mértékben csökken még 
rossz megvilágítás esetén is, és még a magas 
ISO-értékkel készített kivágott képek minősége is 
megmarad. A textúrák és a részletek pontosan 
megmaradnak, de a finom tónusátmenetek 
lágyabbak lesznek.
 

Nem fél a sötétben: ISO 100 – 51 200, 
akár Hi 5-ig kiterjeszthetően (ISO  
1 640 000 ekvivalens)

A D500 nem ijed meg a nehéz fényviszonyoktól. 
Kivételesen nagy ISO-tartományának 
köszönhetően ez a fényképezőgép egyaránt jól 
kezeli a sötét és a fényes helyzeteket. Nagyon 
erős fényviszonyok mellett az ISO-tartomány 
akár az ISO 50-nek megfelelő Lo 1 beállításig is 
kiterjeszthető. Sötétben pedig akár a hihetetlen 
ISO 1 640 000-nek megfelelő Hi 5-ig is 
bővíthető.

ISO 51200 beállítással készült felvétel © C.S.Ling

A villogáscsökkentés minimalizálja az 
expozícióingadozást

Egyes mesterséges fényforrások (például a 
fénycsövek) villódzó fényt bocsátanak ki, ami 
sötét képeket eredményezhet. Ennek a hatásnak 
a minimalizálásához a D500 a villogáscsökkentés 
funkciót kínálja. A fényképezőgép meghatározza 
a fényesség maximális szintjét, és automatikusan 
kissé eltolja a kioldás pillanatát, hogy elkerülje 
az alulexponálást, így stabil expozíciót kap 
sorozatfelvétel esetén is.*

*A sorozatfelvételi sebesség lecsökkenhet.

A kiváló képek záloga: hatékony 
fénymérő és képérzékelők

A D500 ugyanazzal a 
180 000 képpontos RGB-
fénymérővel rendelkezik 
mint a D5. Ez a Nikon által 
fejlesztett, teljesen új érzékelő a 
fényképezőgép 20,9 megapixeles 
DX formátumú CMOS-képérzékelőjével 
párosítva kivételesen pontos témafelismerést 
és képrészletességet nyújt, gazdag 
tónusátmenetekkel.

Három automatikus fehéregyensúly-
beállítási mód

A Nikon D5 csúcsmodelljéhez hasonlóan 
a D500 fehéregyensúly funkciója is három 
automatikus móddal segíti a hangulat pontos 
megragadását. Az Automatikus 0 (Fehér 
megőrzése) mód még alacsony (vöröses) 
színhőmérsékletű fényforrás esetén is hűen 
adja vissza a fehér színt. Az Automatikus 
1 (Normál) mód kiegyensúlyozottan veszi 
figyelembe a téma eredeti színét és a 
környezeti fényt. Az Automatikus 2 (Meleg 
színek megőrzése) mód pedig megtartja 
az izzólámpák és más fényforrások színét a 
természetesen meleg érzetű képek érdekében.

Picture Control rendszer: rugalmas 
képkészítés

A hét előre beállított opcióval a Nikon Picture 
Control rendszere egyszerűvé teszi az olyan 
paraméterek megadását, mint az élesítés, a 
színtelítettség és a színárnyalat, fényképek 
és videók készítésekor egyaránt. Finoman 
beállíthatja a részletességet a Tisztaság 
segítségével. Vagy használhatja az Egyenletes 
beállítást az utómunkálatok megkönnyítéséhez. 
Az egyenes vonalat legjobban megközelítő 
tónusgörbéjű Egyenletes beállítással a lehető 
legtöbb információt rögzítheti a téma színével, 
fényességével és textúrájával kapcsolatosan. 
Az utómunkálatok során színelt videók 
rögzítéséhez ideális Picture Control-beállítás 
megakadályozza a csúcsfények kiégését, az 
árnyékok besötétedését és a színek nem kívánt 
túltelítettségét még módosítás vagy szerkesztés 
esetén is.

Villogáscsökkentés funkció (sorozatfelvétel készítésekor)

Stabil expozíció és színvisszaadás 
érhető el.

Világos Világos

Sötét
1/100 mp (50 Hz-en), 1/120 mp (60 Hz-en)

2. kép

2. kép

1. kép

1. kép

A fényképezőgép automatikusan a 
legfényesebb pontokon készít felvételt.

Villogáscsökkentés: 
kikapcsolva

Fényforrás

Villogáscsökkentés: 
bekapcsolva

Ha a kioldás időzítése akkor 
történik, amikor a fényforrás 
sötét, a kép alulexponált lesz.

Kiválaszthatja, hogy villogás észlelésekor a  ikon 
megjelenjen a keresőben.

ISO EXPEED 5
révén



 
A legszélesebb látószögű optikai kereső

A D500 optikai 
keresője valós 
idejű témakövetést 
tesz lehetővé, 
az elektronikus 
keresőkben 
előforduló 
késedelem nélkül. 
Ez a kereső büszkélkedhet a legszélesebb 
látószöggel ebben a D-SLR kategóriában*: 
30,8°-os.

*A 2016. január 5-i állapot szerint, az APS-C méretű képérzékelős 
DSLR fényképezőgépek között.

Érintésérzékeny, dönthető, 8 cm-es (3,2 
hüvelykes), 2,359 megapixeles, nagy 
felbontású LCD-monitor

A D500 gyorsan reagáló 8 cm-es, 2,359 
megapixeles, dönthető LCD-érintőképernyője 
segítségével a magasan és alacsonyan tartott 
készülékkel is fényképezhet. Élő nézetben 
dolgozva az érintőképernyővel beállíthatja az 
élességpontot, kioldhatja a zárat, és megadhatja 
a képen belüli kijelölt terület alapján a célpont 
fehéregyensúly-adatait. Ezen a nagy felbontású 
képernyőn könnyedén és gyorsan átlapozhatja 
és kijelölheti a legfontosabb képeket, és a 
helyszínen megadhatja az IPTC- és a szerzői jogi 
adatokat.

Felső kategóriás vezérlés 

A D500 a D5-höz hasonló kezelőszervekkel 
rendelkezik, beleértve az élességpont 
kiválasztására szolgáló segédválasztót. 
Ez az első DX formátumú Nikon D-SLR 
fényképezőgép, amely a sötétben is könnyebb 
kezelhetőség érdekében megvilágított 
gombokkal rendelkezik. 

Kettős memóriakártya-foglalat nagy 
sebességű formátumokhoz

A két kártyafoglalat (az egyik az XQD-
kártyákhoz, a másik az SD UHS II kártyákhoz) 
könnyedén lekezeli a D500 hihetetlen 
fényképezési sebességét, és biztosítja, hogy 
a puffertároló azonnal kiürüljön a következő 
sorozatfelvételhez. A két kártyatípus egyszerre 
használható, és többféle rögzítési beállítás áll 
rendelkezésre. Készíthet két teljes kártyányi 
fotót, rögzítheti ugyanazokat az adatokat 
egyszerre két kártyára (azonnali biztonsági 
másolat), vagy különböző kártyákra mentheti 

a képeket RAW- és JPEG-formátumban. 
Ezenkívül átmásolhatja az adatokat egyik 
kártyáról a másikra, vagy a rendelkezésre 
álló kapacitás függvényében választhatja ki a 
videorögzítéshez használt foglalatot.

A DX ereje: amennyire éppen szükség van

A D5 kistestvéreként a D500 megbízhatóan 
működik, amikor a fotózás során extrém 
körülmények közé kerül. A kemény fémház 
strapabíró magnéziumötvözetből és 
szénszálas részekből készült: így könnyű és 
tartós egyrészes vázat kapunk, amelynek 
mély markolatát könnyű megragadni. 
Minden csatlakozás, gomb és tárcsa teljesen 
időjárásálló. Az energiatakarékos kialakításnak 
köszönhetően az akkumulátor feltöltései 
között a lehető legtöbb képet készítheti el. 
A külön megvásárolható MB-D17 elem- és 
akkumulátortartó markolat három különböző 
energiaforrást támogat, és segítségével 
a fényképezőgép 
könnyebben kezelhető 
a függőleges irányú 
fényképezés során. 
A nagy teljesítményű 
zárszerkezetet  
200 000 cikluson 
keresztül teszteltük.

Tartsa fényképezőgépét állandó  
kapcsolatban okoseszközeivel a SnapBridge 
segítségével

A D500 az első SnapBridge-kompatibilis Nikon D-SLR 
fényképezőgép. Ez az okos Nikon alkalmazás a  
Bluetooth®* Low Energy (BLE) technológia 

használatával állandó, alacsony fogyasztású kapcsolatot tart fenn 
fényképezőgépe és okostelefonja vagy táblagépe között**. A felvételek 
most már a fényképezés során automatikusan szinkronizálhatók az 
okoseszközzel, a fényképezőgép akkumulátorának lemerítése nélkül.  
Okoseszközéről távvezérelheti is a fényképezőgép fő funkcióit, és a 
képeket egyszerűen elláthatja geocímkével. Valahányszor új helyszínre 
érkezik, a SnapBridge az okoseszköz GPS-adatai alapján 
automatikusan frissíti fényképezőgépét a pontos helyi és UTC idővel, így 
a képek dátuma mindig helyes lesz, akárhány időzónán halad is át.  
A D500 beépített NFC képességének köszönhetően könnyű  
csatlakoztatni a fényképezőgépet az okoseszközhöz***, a SnapBridge 
alkalmazás aktiválására. 

*  A Bluetooth® szóvédjegy a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye; a Nikon Corporation 
engedély alapján használja.

** Kompatibilis iPhone és/vagy iPad és iPod készülékek vagy AndroidTM operációs rendszerű 
okoseszközök.

***Az NFC kizárólag az Android rendszerrel kompatibilis. Az okoseszköznek támogatnia kell az 
NFC technológiát.

Adatok beágyazása
Akár kétféle beágyazott 
információ, például szerzői 
jogi információk és expozíciós 
beállítások

Automatikus feltöltések a  
NIKON IMAGE SPACE 
szolgáltatásba
Az okoseszközre továbbított 
képek automatikusan 
feltölthetők.

Hely- és időpontadatok 
használata
• Beágyazott helyadatok 

okoseszközről
• A fényképezőgép sz-

inkonizálása egy okoseszköz 
időzóna- és időadataival

Remote shooting
Shoot remotely with a smart 
device, with automatic image 
transfer

Automatikus képtovábbítás
• A továbbított kép mérete beállítható
• A videók a SnapBridge alkalmazás 

segítségével választhatók ki  
továbbításra

Képek böngészése okoseszközzel
A fényképezőgépen lévő képek 
akkor is megtekinthetők, ha a 
fényképezőgép ki van kapcsolva.

Okoseszköz
SnapBridge alkalmazás

KEZELHETŐSÉG
INNOVATÍV MŰKÖDÉS

Dönthető monitor, érintőképernyő és 
SnapBridge –  A vezető DX formátumú modell 
kiválóan kezelhető



AF-S DX NIKKOR  
35mm f/1.8G
Ez a fix DX objektív nagy,
f/1,8-as maximális rekesszel bír, így a 
keresőben világos képet eredményez, 
és kiválóan teljesít gyenge megvilágítású 
helyzetekben. Nagy felbontást 
és kontrasztot, valamint csendes 
automatikus élességállítást kínál.

AF-S  DX  Micro  NIKKOR  
85mm f/3.5G ED VR
Kisméretű, kis tömegű, DX formátumú 
makróobjektív 1:1 leképezési aránnyal, 
valamint rendkívül finom textúrákkal és 
részletekkel. A Nikon második generációs 
rázkódáscsökkentő rendszere stabil 
képet biztosít mind a keresőben, mind az 
érzékelőn, még kézi fotózás esetén is.

AF-S  NIKKOR  
80-400mm f/4.5-5.6G ED VR
Használja a D500-at az AF-S NIKKOR  
80-400mm f/4.5-5.6G ED VR 
objektívvel, és a látószög a telefotó 
végállásnál megfelel egy 600 mm-es 
teleobjektívvel felszerelt FX formátumú 
digitális tükörreflexes fényképezőgép 
látószögének.

AF-S  NIKKOR 
300mm f/4E PF ED VR
Kisméretű, nagy teljesítményű, fix, FX-
formátumú telefotó-objektív. A Fresnel-
objektívelem jelentősen csökkenti a 
méretet és a tömeget a képminőség 
feláldozása nélkül, ezért tökéletes 
telefotó-objektív utazásokhoz és 
általános feladatokhoz egyaránt. A 
fluorbevonat taszítja a vizet, a port és 
a szennyeződéseket, így a készülék 
strapabíró lesz a terepen.

AF-S  NIKKOR 
70-200mm f/4G ED VR
Ha a D500-at ezzel a nagy teljesítményű, 
FX formátumú zoomos telefotó-
objektívvel használja, akkor az 1,5× 
kivágási tényezőnek köszönhetően még 
közelebb kerülhet a témáihoz. Ez az 
objektív úti, természet-, sport- és esküvői 
fotózáshoz ideális állandó f/4,0-es 
rekesszel és klasszikus zoomtartománnyal 
rendelkezik. A Nikon híres VR rendszere 
lehetővé teszi az akár négy lépésközzel 
hosszabb expozíciót.

AF-S  NIKKOR 
200-500mm f/5.6E ED VR
Ez az FX formátumú szupertelefotó-
objektív minden fényképezési helyzetben 
rendkívüli teljesítményt nyújt. Az állandó 
f/5,6 rekesszel, Nikon rázkódáscsökkentő 
rendszerrel és SPORT VR móddal 
rendelkező objektívvel stabil képeket 
készíthet a pillanat hevében is, ezért 
ideális természeti, motorsport- és repülő 
témák fotózásához. Az elektromágneses 
rekesz pontos expozíciót tesz lehetővé 
nagy sebességű sorozatfelvétel esetén.

AF DX Fisheye-NIKKOR  
10.5mm f/2.8G ED
A Nikon első DX formátumú 
halszemoptikája egy rendkívül nagy 
látószögű 10,5 mm-es fix objektív, amely 
180 fokos képszöggel. Az élesség már 
14 cm-re beállítható, a mélységélesség 
lehetőségei pedig korlátlanok.

AF-S DX NIKKOR 10-24mm  
f/3.5-4.5G ED
Készítsen látványos tájképeket, fotózzon 
megkapó épületeket, forgalmas utcákat 
vagy tágas térbelsőket. Ez a három 
aszferikus lencsetaggal és két extra 
alacsony szórású (ED) üvegelemmel 
rendelkező, rendkívül széles látószögű 
zoom objektív hihetetlen felbontású és 
kontrasztú képeket készít.

AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR © Go Yamagata   AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5mm f/2.8G ED © Todd Owyoung  

AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR © Marcel Lämmerhirt   

A NIKKOR-hagyomány: bontakoztassa ki 
a D500 minden lehetőségét

Az összes Nikon D-SLR fényképezőgéppel 
megegyezően a D500 legmegfelelőbb társai 
a legendás NIKKOR objektívek, amelyek 
páratlan tisztaságot és sokoldalúságot 
nyújtanak. A NIKKOR-örökség páratlan – 
megvan az oka annak, hogy eddig több mint 
95 millió kelt el belőle.



 
Gyors vezeték nélküli átvitel   

A nagy teljesítményű, vezeték nélküli, akár 
866,7 Mbit/s sebességű, akár 200 m-es 
távolságra történő fájltovábbításhoz párosítsa a 
D500-at a külön megvásárolható WT-7A vezeték 
nélküli jeladóval. A jeladó a fényképezőgépen 
található aljzatra csatlakoztatható, tápellátásáról 
a váz gondoskodik. Hozzáférési pont-, 
HTTP- és FTP-csatlakozási lehetőséget kínál, 
és több fényképezőgép egyidejű kioldását 
teszi lehetővé. A fényképezőgép és az Élő 
nézet mód beállításainak távoli módosítása 
is lehetséges HTTP-módban, vagy olyan 
számítógép segítségével, amelyen megtalálható 
a Camera Control Pro 2* szoftver. A HTTP-mód 
segítségével bármilyen böngészővel, akár egy 
okoseszközről is távvezérelheti a készüléket 
vezeték nélküli vagy Ethernet-kapcsolaton 
keresztül.

*A Camera Control 2 verziófrissítése szükséges (a 2.23.0 
vagy újabb verzióra).

SB-5000 (opcionális) csatlakoztatva a D500-hoz

WT-7/A/B/C vezeték nélküli jeladó 
(opcionális) csatlakoztatva a D500-hoz

TOVÁBBI TARTOZÉKOK

DR-5 derékszögű keresőtoldalék

DK-17F fluorbevonatú 
keresőszemlencse*

DK-17C dioptriakorrekciós 
szemlencse
(-3, -2, 0, +1, +2 m-1)

USB-kábelkapocs* 

KERESŐTARTOZÉKOK

DK-17A páramentes 
keresőszemlencse

DK-17M nagyító kereső

DK-19 gumi
szemkagyló

WR-T10 vezeték nélküli 
távvezérlő

WR-1 vezeték
nélküli távvezérlő

WR-1 vezeték
nélküli távvezérlő

Nyomtató**

LAN-kábel**

EN-EL15 lítium-ion akkumulátor*
Személyi 
számítógép**

ViewNX-i††

Capture NX-D††

Camera Control Pro 2

FTP-kiszolgáló**

DG-2 keresőnagyító

DK-18 keresőadapter

Okoseszköz**
(iOS, Android OS)

WR-A10 vezeték nélküli adapter

WR-R10 vezeték nélküli 
távvezérlő

MC-36A
vezetékes távkioldó

ML-3 modulite
távvezérlő készlet

MC-30A
vezetékes távkioldó 

MC-23A
összekötő kábel 

MC-25A adapterkábel

MC-22A
vezetékes távkioldó

ML-3 modulite távvezérlő készlet

MC-36A vezetékes távkioldó

MC-30A vezetékes távkioldó

MC-22A vezetékes távkioldó

MC-25A
adapterkábel

MC-21A
hosszabbító kábel

MC-23A
összekötő kábel

GP-1A
GPS-egység

MC-35 GPS
adapterkábel

2 tűs
távkioldó-tartozékok

GPS-egység**

MC-DC2 vezetékes 
távkioldó

XQD-memóriakártya**
SD-memóriakártya**

XQD-kártyaolvasó**
SD-kártyaolvasó**

TARTOZÉKOK SZÁMÍTÓGÉPES HASZNÁLATHOZ

UC-E22 USB-kábel*

WT-7/A/B/C vezeték 
nélküli jeladó EP-5B tápcsatlakozó EH-5b hálózati 

tápegység

TÁVVEZÉRLÉSI ÉS 
GPS-TARTOZÉKOK

 
Fény az árnyékban

A D500 teljes mértékben kompatibilis a Nikon 
híres iTTL/Kreatív Megvilágítási Rendszerével, 
valamint a Nikon új rádióvezérelt fejlett 
vezeték nélküli megvilágítási rendszerével. Ez 
azt jelenti, hogy a fényképezőgép egyszerűen 
használható az olyan vakukkal, mint a 
professzionális SB-910, a kisméretű SB-700, 
vagy pedig az SB-5000, amely tartalmazza a 
rádióvezérlési funkciót. Az opcionális 
WR-R10 jeladó-vevővel együtt a D500 
vezérelhet és vezeték nélkül oldhat ki akár 
hat csoportnyi SB-5000 egységet egy másik 
szobából, a sarkon túlról vagy akár fényes 
napsütésben.

 
Megnövelt akkuélettartam 

A D500-at szűkös tápellátási lehetőségű 
környezetben használó fotósok számára 
az MB-D17 elem- és akkumulátortartó 
markolat meghosszabbítja a működési időt. 
Továbbá kiegyensúlyozottabb, kényelmes 
kezelést biztosít álló tájolású fényképezés 
esetén. A markolat saját kioldógombbal, 
választógombbal és AF-indítógombbal, 
valamint fő- és segédtárcsával is rendelkezik, 
amelyek jól használhatók függőleges 
fényképezéskor. Az egység tápellátását a Nikon 
EN-EL15 akkumulátora vagy hat AA méretű 
normál elem/akkumulátor biztosítja. A külön 
megvásárolható BL-5 akkumulátoradapterrel 
használva az MB-D17 a Nikon EN-EL18/
EN-EL18a lítium-ion akkumulátorával is 
működtethető.

MB-D17 elem- és akkumulátortartó markolat 
(opcionális) csatlakoztatva a D500-hoz

• A Nikon fenntartja a jogot, hogy a jelen anyagban bemutatott hardver és szoftver kinézetét és műszaki jellemzőit bármikor előzetes bejelentés nélkül megváltoztathassa.
• A Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
• Az XQD a SONY Corporation védjegye.
• Az SD, az SDHC és az SDXC logó az SD-3C, LLC védjegyei.
• A Bluetooth® szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, amelyeket a Nikon Corporation engedély alapján használ.
• Az Android™ a Google Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• Az Apple®, az Apple emblémák, az iPhone® és az iPad® az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
• Az IOS a Cisco Systems, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban; használata engedélyhez kötött.
• A PictBridge védjegy.
• A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing, LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
• A Wi-Fi® és a Wi-Fi embléma a Wi-Fi Alliance® védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
• Az N-Mark az NFC Forum, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
• Az egyéb termékek és márkanevek az adott vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
• Az ebben az anyagban a keresőkben, az LCD-monitorokon, illetve a képernyőkön látható képek szimulációk.

RENDSZERÁBRA

NIKKOR OBJEKTÍVEKVAKUK

SB-5000 vaku

SB-910 vaku

EN-EL18a/EN-EL18 
lítium-ion akkumulátor 

TV- ÉS 
VIDEOTARTOZÉKOK

Tévémonitor**

MH-26a akkutöltő

HDMI-kábelkapocs* 

HDMI-bemenetű
videofelvevő**

SC-28, 29 TTL vezérlőkábel

SD-9 nagy
teljesítményű elemtartó

SB-300 vaku

SB-700 vaku

SB-500 vaku

SB-5000 vaku

SB-910 vaku

SB-700 vaku 

SB-500 vaku

SB-300 vaku

SU-800 vezeték nélküli
vakuvezérlő

R1C1 makrovaku
szett vezérlővel

SB-5000 vaku

WR-R10 vezeték nélküli 
távvezérlő 

WR-A10 vezeték 
nélküli adapter

HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK, AKKUMULÁTOROK, 
ELEMEK ÉS TÖLTŐK

EN-EL15 lítium-ion 
akkumulátor*

EP-5B
tápcsatlakozó

EH-5b hálózati 
tápegység

8 db R6/AA méretű 
elem/akkumulátor**

MH-25a*/MH-25
akkutöltő

BL-5 akkumulátorfedél

MB-D17 elem- és
akkumulátortartó markolat 

HC-E1 HDMI-kábel (C 
típusú csatlakozó  
A típusú csatlakozó)

FEJHALLGATÓ

TOK

CF-DC8 félpuha tok

Fejhallgató**

ALKALMAZÁS 
OKOSESZKÖZÖKRE

SnapBridge† 

Okoseszköz**
(iOS, Android OS)

DIGISCOPE TARTOZÉK

FSA-L2 Fieldscope toldalék
digitális SLR fényképezőgéphez

MIKROFONOK

ME-1 sztereó
mikrofon

ME-W1 vezeték
nélküli mikrofon

* Mellékelt tartozékok ** Nem Nikon termékek † Ingyenesen letölthető az egyes okoseszközöket kiszolgáló alkalmazásboltokból. †† A Nikon webhelyéről tölthető le (ingyenesen). 
A D500, a WT-7/A/B/C vezeték nélküli jeladó és a WR-1/WR-R10 vezeték nélküli távvezérlő az Egyesült Államok exporteljárási szabályainak (EAR) hatálya alá esik. Az Egyesült Államok kormányának engedélye nem szükséges az alább felsoroltaktól eltérő 
országokba történő exportálás esetén. Az alábbi országokra a jelen szöveg megírása időpontjában embargó vagy más speciális szabály vonatkozott: Kuba, Irán, Észak-Korea, Szudán és Szíria.



Fényképezőgép típusa Digitális tükörreflexes fényképezőgép
Objektív rögzítése Nikon F-bajonett (AF-csatlakozóval és -érintkezőkkel)
Tényleges látószög Nikon DX-formátum; a gyújtótávolság 35 mm-es [135] formátumban kifejezve az FX-

formátumú objektívek gyújtótávolságának kb. 1,5-szeresének felel meg
Tényleges pixelszám 20,9 millió
Képérzékelő 23,5 × 15,7 mm-es CMOS-érzékelő
Teljes pixelszám 21,51 millió
Porosodás-csökkentő 
rendszer

Képérzékelő tisztítása, porszemcse-eltávolítási referenciaadatok (Capture NX-D szoftver 
szükséges)

Képméret (képpontban) • DX (24×16) képterület: 5568 × 3712 [L], 4176 × 2784 [M], 2784 × 1856 [S]
• 1,3× (18×12): 4272 × 2848 [L], 3200 × 2136 [M], 2128 × 1424 [S]
• Videofelvétel közben készített, DX képterületű fényképek: 5568 × 3128 [L], 4176 × 2344 
[M], 2784 × 1560 [S]
• Videofelvétel közben készített, 1,3× képterületű fényképek: 4272 × 2400 [L], 3200 × 1800 
[M], 2128 × 1192 [S] 
• Videofelvétel közben készített, 3840 × 2160 képméretű fényképek: 3840 × 2160

Adattárolás –
fájlformátum

• NEF (RAW): 12 vagy 14 bites (veszteségmentesen tömörített, tömörített vagy 
tömörítetlen); nagy, közepes és kicsi érhető el (a közepes és kisméretű képek rögzítése 12 
bites bitmélységen veszteségmentes tömörítéssel)
• TIFF (RGB)
• JPEG formátumú képek: JPEG-alapszabvánnyal kompatibilis, beállítások és tömörítési 
arányok: finom (kb. 1:4), normál (kb. 1:8) és alap (kb. 1:16); optimális minőségű tömörítési 
mód választható
• NEF (RAW)+JPEG: egyazon kép NEF (RAW) és JPEG formátumban is tárolódik

Picture Control rendszer Általános, Semleges, Élénk, Monokróm, Portré és Tájkép; Egyenletes; a beállítások 
módosíthatók, az egyéni Picture Control beállítások menthetők

Adattároló XQD, SD- (Secure Digital), illetve UHS-II szabványnak megfelelő SDHC- és SDXC-memóriakártyák
Kettős kártyafoglalat Bármelyik kártya lehet elsődleges vagy biztonsági tárhely, illetve lehetséges a NEF (RAW) 

és a JPEG formátumú képek külön kártyára történő mentése; a képek másolhatók az egyik 
kártyáról a másikra

Fájlrendszer DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Kereső Fix betekintési távolságú, pentaprizmás, tükörreflexes kereső
Képfedés • DX (24 x 16) képterület: kb. 100% vízszintesen és 100% függőlegesen

• 1,3× (18 x 12) képterület: kb. 98% vízszintesen és 98% függőlegesen
Nagyítás Kb. 1,0×-es (50 mm f/1,4-es objektív a végtelenre állítva; -1,0 m-1)
Betekintési távolság 16 mm (-1,0 m-1; a keresőlencse felületének közepétől mért távolság)
Dioptriaszabályzás -2 és +1 m–1 között
Mattüveg AF-mezőkeretekkel ellátott, B típusú BriteView Clear Matte Mark II mattüveg (a 

kompozíciós rács megjeleníthető)
Tükör Gyors visszatérésű
Mélységélesség-előnézet A Pv gomb megnyomásakor az objektív rekesze beugrik a felhasználó által kiválasztott (A és 

M expozíciós módban), illetve a fényképezőgép által kiválasztott (P és S expozíciós módban) 
értékre

Objektívrekesz Azonnali visszaállású, elektronikusan vezérelt
Kompatibilis objektívek Kompatibilis valamennyi AF NIKKOR objektívvel, ideértve a G, E és D típusú objektíveket (a PC 

objektívekre bizonyos korlátozások vonatkoznak), a DX objektíveket, az AI-P NIKKOR objektíveket 
és a nem CPU AI típusú objektíveket (csak [A] és [M] módban); IX-NIKKOR, F3AF és nem AI típusú 
objektívek nem használhatók
Az elektronikus távolságmérő f/5,6 vagy annál nagyobb maximális rekeszű objektív esetén 
használható (az elektronikus távolságmérő f/8 vagy annál nagyobb maximális rekeszű objektívek 
esetén támogatja a 15 élességpontos módot, amelyből 9 választható).

Zár típusa Elektronikus vezérlésű, függőleges lefutású, fókuszsíkban lévő mechanikus zár; az 
elektronikus első redőnyös zár tükörfelcsapásos kioldási módban is használható

Záridő 1/8000 és 30 mp között, 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésközökkel; hosszú expozíció; időzített, X250
Vakuszinkron sebessége X=1/250 mp; 1/250 mp vagy hosszabb záridővel képes szinkronizálni
Kioldási módok S (egyképes), CL (lassú sorozatfelvétel), CH (gyors sorozatfelvétel), Q (halk kioldás), QC (halk 

sorozatfelvétel), E (önkioldó), MUP (tükörfelcsapás)
Képtovábbítási sebesség CL: 1–9 kép/mp, CH: 10 kép/mp, QC: 3 kép/mp
Önkioldó 2, 5, 10, 20 mp; 1 és 9 expozíció között, 0,5, 1, 2 vagy 3 másodperces időközökben
Fénymérés TTL fénymérési rendszer a kb. 180k (180 000) képpontos RGB-érzékelő használatával
Fénymérési eljárás • Mátrix: 3D színes mátrixmérés III (G, E és D típusú objektívek használata esetén); 

színes mátrixmérés III (CPU objektívek használata esetén); színes mátrixmérés nem-CPU 
objektíveknél abban az esetben, ha a felhasználó megadja az objektív adatait.
• Középre súlyozott: 75%-os súlyt kap a kép középpontjában lévő, 8 mm átmérőjű kör; a 
kör átmérője 6, 10 vagy 13 mm-re módosítható, vagy pedig a teljes kép átlagán is alapulhat 
a súlyozás (nem-CPU objektív esetén 8 mm-es kört használ a gép)
• Célpont: 3,5 mm átmérőjű körben (a képkocka kb. 2,5%-a) mér az aktív élességpont körül 
(nem-CPU objektív használata esetén a középső élességpont körül)
• Csúcsfényre súlyozott: G, E és D objektívvel használható

Fénymérési tartomány (ISO 
100, f/1,4 objektív, 20 °C)

• Mátrixmérés vagy középre súlyozott fénymérés: -3 – 20 Fé
• Célpont-fénymérés: 2–20 Fé
• Csúcsfényre súlyozott mérés: 0–20 Fé

Fénymérő csatolása Kombinált CPU és AI
Expozíciós módok Programozott automatikus (P) rugalmas programmal; záridő-előválasztásos automatikus 

mód (S); rekesz-előválasztásos automatikus mód (A); kézi mód (M)
Expozíciókompenzáció -5 és +5 Fé között, 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésközzel
Expozíció rögzítése A fényérték rögzítve a mért értéken
ISO érzékenység (ajánlott 
expozícióindex)

ISO 100–51 200 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésekben, valamint további beállítások kb. 0,3, 0,5, 0,7 
és 1 Fé (ISO 50 egyenérték) értékkel ISO 100 alatt és kb. 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 és 5 Fé 
(ISO 1 640 000 egyenérték) értékkel ISO 51 200 fölött, automatikus ISO érzékenység 
szabályozás használható

Aktív D-Lighting Automatikus, Extra magas, Magas, Normál, Alacsony vagy Ki
Automatikus élességállítás Multi-CAM 20K automatikus élességállítási érzékelőmodul TTL-fázisérzékeléssel, 

finomhangolással és 153 élességponttal (köztük 99 kereszt típusú érzékelővel és 15 f/8 
rekeszértéket támogató érzékelővel), amelyből 55 (35 kereszt típusú érzékelő és 9 f/8-as 
érzékelő) választható

AF-érzékelési tartomány -4 – +20 Fé (ISO 100, 20 °C)
Objektívmotor • Automatikus élességállítás (AF): Egyszeri motoros AF (AF-S); Folyamatos motoros AF (AF-C); a 

prediktív élességkövetés automatikusan aktiválódik a téma helyzetétől függően
• Kézi élességállítás (M): az elektronikus távolságmérő használható

Élességpont 153 élességpont, amelyből 55 vagy 15 választható
AF mező módok Egypontos AF, 25, 72 vagy 153 élességpontos dinamikus mezős AF, 3D-követés, csoportos 

mező AF, automatikus mezős AF

Élességrögzítés Az élesség a kioldógombot félig lenyomva (egyszeri motoros AF) vagy a segédválasztó 
közepének megnyomásával rögzíthető

Vakuvezérlés TTL: TTL vakuvezérlés kb. 180 000 képpontos RGB-érzékelő segítségével; digitális SLR-
fényképezőgéppel működő i-TTL kiegyenlített derítővakuzás mátrixmérés, középre súlyozott 
mérés és csúcsfényre súlyozott mérés esetén, illetve digitális SLR-fényképezőgéppel működő 
általános i-TTL kiegyenlített vakuzás célpont-fénymérés esetén

Vakumódok Szinkron az első redőnyre, hosszú záridős szinkron, szinkron a hátsó redőnyre, vörösszemhatás-
csökkentés, hosszú záridős szinkron vörösszemhatás-csökkentéssel, hosszú záridős szinkron a 
hátsó redőnyre, ki; automatikus FP nagy sebességű szinkron használható

Vakukompenzáció -3 és +1 Fé között, 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésközzel
Vaku készenléti jelzőfénye A külső vaku teljes töltöttsége esetén világít, teljes vakuteljesítménnyel végzett villantás után 

villog
Vakupapucs ISO 518 vakupapucs szinkron- és adatcsatlakozókkal és biztonsági retesszel
Nikon Kreatív Megvilágítá-
si Rendszer (CLS)

i-TTL vakuvezérlés, Fejlett vezeték nélküli megvilágítás (optikai/rádiós), automatikus FP 
nagy sebességű szinkron, modellfény, vakuérték rögzítése, egységes vakuvezérlés, vaku 
színinformációinak közlése és AF-segédfény több AF-ponthoz

Szinkroncsatlakozó ISO 519 szinkroncsatlakozó rögzítő menettel
Fehéregyensúly Automatikus (3 beállítás), izzólámpa, fénycső (7 beállítás), közvetlen napfény, vaku, felhős, 

árnyék, kézi beállítás (legfeljebb 6 érték tárolható, célpont-fehéregyensúlymérés élő 
nézetben használható), színhőmérséklet beállítása (2500–10 000 K között), valamennyi 
beállítás finomhangolható.

Sorozatkészítés típusai Expozíció, vaku, fehéregyensúly, illetve ADL
Élő nézet módok C (fénykép élő nézet), 1 (videó élő nézet)
Élő nézet objektívmotorja • Automatikus élességállítás (AF): Egyszeri motoros AF (AF-S); Folyamatos motoros AF (AF-F)

• Kézi élességállítás (M)
AF mező módok Arc-prioritásos AF, Széles mezős AF, Normál mezős AF, Témakövető AF
Automatikus élességállítás Kontrasztérzékelő AF a kép bármely területén (a fényképezőgép automatikusan választja ki az 

élességállítás pontját, ha az Arc-prioritásos AF vagy a Témakövető AF van kiválasztva)
Videófénymérés TTL fénymérési rendszer a fő képérzékelő használatával
Videófénymérési mód Mátrixmérés, középre súlyozott vagy csúcsfényre súlyozott mérés
Képméret (képpontban) és 
képkockasebesség

• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progresszív), 25p, 24p • 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 
24p • 1280 × 720; 60p, 50p 
60p, 50p; A tényleges fényképezési sebesség értéke a 60p, az 50p, a 30p, a 25p és a 
24p beállításnál sorrendben: 59,94, 50, 29,97, 25 és 23,976 kép/mp; Ha magas minőség 
elérhető minden képméretnél, a normál minőség elérhető minden képméretben, kivéve 
3840 × 2160 méretben

Fájlformátum MOV
Videotömörítés H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Hangrögzítési formátum Lineáris PCM
Hangrögzítő eszköz Beépített sztereó vagy külső mikrofon, az érzékenység beállítható
ISO érzékenység • P, S és A expozíciós módokban: az automatikus ISO érzékenység szabályozás (ISO 100 és Hi 5 

között) kijelölhető felső korláttal
• M expozíciós módban: az automatikus ISO érzékenység szabályozás (ISO 100 és Hi 5 
között) kijelölhető felső korláttal; kézi kiválasztás (ISO 100 és 51200 között, 1/3, 1/2 vagy 1 Fé 
lépésközzel) további beállításokkal – egyenértékű ISO 51 200 feletti kb. 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 és 
5 Fé értékkel (ez utóbbi ISO 1 640 000 egyenértéket jelent)

Aktív D-Lighting Extra magas, Magas, Normál, Alacsony vagy Ki
Felvételek max. hossza 29 perc 59 másodperc
Egyéb videobeállítások Index jelölés, időzített videók, elektronikus rázkódáscsökkentés
Monitor 8 cm-es, kb. 2,359 megapixeles (XGA), dönthető, TFT, érintésérzékeny LCD 170 fokos 

megtekintési szöggel, kb. 100%-os képfedéssel és kézi fényerővezérléssel
Visszajátszás Teljes képes, kisképes (egyszerre 4, 9 vagy 72 kis kép) visszajátszás zoommal, videó 

visszajátszása, fénykép és videó diavetítése, hisztogramkijelzés, csúcsfények, képinformáció, 
helyszínadatok kijelzése, automatikus képelforgatás, képértékelés, valamint IPTC-
információk beágyazása és kijelzése

USB SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B csatlakozó); beépített USB-csatlakozó használata ajánlott
HDMI-kimenet C-típusú HDMI csatlakozó
Hangbemenet Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő; tápellátás támogatása)
Audiokimenet Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő)
10 tűs távkioldó-
csatlakozó

Külön beszerezhető távvezérlő, WR-R10 (WR-A10 vezeték nélküli adaptert igényel) vagy WR-1 
vezeték nélküli távvezérlő, GP-1/GP-1A GPS-egység, illetve az NMEA0183 szabvány 2.01-es, 
illetve 3.01-es verziójával kompatibilis GPS-készülék csatlakoztatására (9 tűs D-sub csatlakozóval 
rendelkező MC-35 GPS-adapterkábel szükséges)

Vezeték nélküli szabvány IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Hitelesítés Nyílt rendszer, WPA2-PSK
Bluetooth kommunikációs 
protokollok

Bluetooth 4.1-es verzió

NFC-művelet NFC Forum által definiált 3. típusú címke
Támogatott nyelvek angol, arab, bengáli, bolgár, cseh, dán, finn, francia, görög, hindi, holland, indonéz, japán, kínai 

(egyszerűsített és hagyományos), koreai, lengyel, magyar, maráthi, német, norvég, olasz, orosz, 
perzsa, portugál (portugáliai és brazíliai), román, spanyol, svéd, szerb, tamil, telugu, thai, török, ukrán, 
vietnami

Akkumulátor Egy darab EN-EL15 lítiumion-akkumulátor
Elemtartó markolat Külön megvásárolható MB-D17 multi power elemtartó markolat 1 db EN-EL18a vagy EN-EL18 

lítium-ion akkumulátorral (külön vásárolható meg), 1 db EN-EL15 lítium-ion akkumulátorral vagy 
8 db R6/AA-méretű alkáli, Ni-MH vagy lítiumelemmel; BL-5 akkumulátorfedél szükséges 
EN-EL18a vagy EN-EL18 akkumulátor használatakor

Hálózati tápegység EH-5b hálózati tápegység; használatához EP-5B tápcsatlakozó szükséges (külön vásárolható 
meg)

Állványmenet 1/4 hüvelyk (ISO 1222)
Méret (sz. × ma. × mé.) Kb. 147 × 115 × 81 mm
Tömeg Kb. 860 g (akkumulátorral, XQD-memóriakártyával, de vázsapka nélkül); kb. 760 g (csak a 

váz)
Működési környezet Hőmérséklet: 0–40 °C; páratartalom: 85% vagy kevesebb (nem lecsapódó)
Mellékelt tartozékok 
(országonként vagy 
régiónként különböz-
hetnek)

EN-EL15 lítiumion-akkumulátor, MH-25a akkutöltő, DK-17F fluorbevonatú kereső 
szemlencse, UC-E22 USB-kábel, USB-kábelkapocs, HDMI-kábelkapocs, AN-DC17 
fényképezőgépszíj, BF-1B vázsapka
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