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• Objectief: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
• Belichting: stand [S], 1/2000 seconde, f/5.6
• Witbalans: Automatisch 0
• ISO-gevoeligheid: ISO 200
• Picture Control: Standaard

© Marcel Lämmerhirt



• Objectief: AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR
• Belichting: stand [A], 1/500 seconde, f/5.6
• Witbalans: Automatisch 0
• ISO-gevoeligheid: ISO 640
• Picture Control: Standaard

© Go Yamagata



• Objectief: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
• Belichting: stand [M], 1/800 seconde, f/5.6
• Witbalans: Automatisch 0
• ISO-gevoeligheid: Automatisch (ISO 400)
• Picture Control: Standaard

© Marcel Lämmerhirt



PRESTATIES VAN EEN TOPMODEL, WENDBAAR ALS EEN DX 
Als het kleinere broertje van de professionele D5 beschikt deze camera over 
voldoende kracht en precisie om de meest veeleisende fotografische taken aan 
te kunnen. Deze camera vormt een kleiner, lichter alternatief voor een full-frame 
model en gaat net zover als u wilt gaan. En zelfs nog een stapje verder.

 Het krachtige 153-punts AF-systeem stelt in allerlei sterk 
uiteenlopende opnameomstandigheden perfect scherp op het 
onderwerp

 Met continu-opnamen met een snelheid van circa 10 bps (maximaal 
200 14-bits RAW-foto’s met compressie zonder verlies) legt u 
beslissende vluchtige momenten vast

 Het compacte, lichte DX-systeem biedt een uitstekende 
wendbaarheid, met name wanneer u teleopnamen maakt

 De nieuwe EXPEED 5-beeldverwerkingsengine realiseert een 
superieure beeldkwaliteit en een gevoeligheid tot ISO 51.200, 
uitbreidbaar tot Hi 5 (equivalent met ISO 1.640.000)

 4K/UHD-video (30p), geschikt voor professionele producties 

 De lcd-kantelmonitor van 8 cm/3,2 inch met 2.359.000 beeldpunten 
en touchscreen zorgt ervoor dat u comfortabel opnamen kunt maken 
wanneer u vanuit een laag of hoog standpunt composities samenstelt

 Omdat SnapBridge wordt ondersteund, kunt u de camera verbonden 
houden met een compatibel smartapparaat via ingebouwde Wi-Fi® en 
Bluetooth®



153AF-
PUNTEN

Revolutionair 
autofocussysteem 
met uitzonderlijke 
scherpstelprestaties

117 scherpstelpunten:  /  /  /  
(63 kruissensoren:  /  )
45 selecteerbare  
scherpstelpunten:  /  
(25 kruissensoren:  )

1,3×

DX 153 scherpstelpunten:  /  /  /  
(99 kruissensoren:  /  )
55 selecteerbare  
scherpstelpunten:  /  
(35 kruissensoren:  )

Extreme precisie: AF-prestaties van 
topkwaliteit 

Aangezien de D500 
is uitgerust met 
hetzelfde AF-systeem 
als de D5, Nikon’s FX-
formaat topmodel, 
kunt u hiermee 
zeer nauwkeurig 
scherpstellen, zelfs 
in bijna volledige 
duisternis. Met 
maar liefst 153 scherpstelpunten (55 
selecteerbaar) en 99 kruissensoren in 
het midden en aan de randen biedt dit 
uitzonderlijke AF-systeem een ongekende 
dekking over praktisch de volledige 
breedte van het zoekerbeeld. De AF-
gevoeligheid tot -4 LW bij het middelste 
punt en -3 LW (ISO 100, 20 ºC) voor 
alle andere punten levert uitstekende 
prestaties bij weinig licht. Kleine, 
snelbewegende onderwerpen kunnen 
met een ongekende precisie worden 
gevolgd en onderwerpen aan de rand 
van het beeld worden probleemloos 
gedetecteerd. Het systeem kan worden 
geconfigureerd voor een dekking van 153, 
72 of 25 punten in de stand Continue AF.

Betrouwbare AF-prestaties

Alle 153 scherpstelpunten zijn compatibel 
met AF NIKKOR-objectieven met een 
open diafragma van f/5.6 of groter. De 
15 centrale scherpstelpunten (negen 
selecteerbaar) werken met een effectief 
diafragma van f/8. Wanneer een 
teleconverter wordt bevestigd, kunnen 
zelfs zeer verafgelegen onderwerpen 
scherp in beeld worden gebracht*.
*Het aantal scherpstelpunten dat als kruissensor fungeert, 

hangt af van de combinatie met het objectief. 

 

Speciale AF-engine: razendsnelle 
scherpstelling

Net als de D5 
gebruikt de D500 
een speciale AF-
microprocessor 
die de grote 
hoeveelheden 
beeldgegevens die 
afkomstig zijn van 
de 153 AF-punten 

razendsnel verwerkt. In combinatie met 
de RGB-meetsensor met 180K pixels 
van de camera biedt de AF-engine een 
uitzonderlijk gedetailleerde analyse en een 
geavanceerde detectie van het onderwerp 
en is het volgen van het onderwerp 
stabieler. Zelfs bij hoge opnamesnelheden 
van circa 10 bps worden snelbewegende 
onderwerpen door de D500 perfect 
scherp in beeld gebracht en gehouden.

Voor een effectief maximaal diafragma  
kleiner dan f/5.6 en groter dan f/8t

Voor een effectief maximaal diafragma van f/8 

37 scherpstelpunten:  /  /  / 
17 selecteerbare punten:  /   
25 kruissensoren:  / 

15 scherpstelpunten:  /  /  /  / 
9 selecteerbare punten:  /  /  
5 kruissensoren:  /  

Opmerking: scherpstelpunten die geen kruissensor zijn, zijn lijnsensoren die  
horizontale lijnen detecteren (  punten detecteren verticale lijnen).

Accurate AF: biedt een perfecte scherpstelling op het onderwerp
Scherpstelpunten maken AF en elektronische afstandsmeter mogelijk bij gebruik van AF-S/AF-I-teleconverter

© C.S.Ling

AF-fijnafstelling: AF wordt automatisch 
geoptimaliseerd voor een specifiek 
objectief

Bij de D500 is fijnafstelling van de AF 
voor het NIKKOR-objectief waarmee 
u opnamen maakt eenvoudig. Bij 
gebruik van livebeeld wordt de 
fijnafstellingswaarde** voor elk 
objectief automatisch in de camera 
ingesteld en geregistreerd, zodat een 
nauwkeurige scherpstelling gewaarborgd 
is. Handmatige fijnafstelling is ook 
beschikbaar. 

**Selecteer AF-fijnafstelling in het setup-menu om de 

fijnafstellingswaarde in te schakelen voor opnamen. 

AF-veldstanden: wijs gemakkelijk 
verschillende AF-standen aan 
verschillende opnamesituaties toe  

Met de D500 kunt u gemakkelijk en snel 
schakelen tussen AF-veldstanden. U wijst 
eenvoudig een AF-veldstand aan een 
van de aanpasbare knoppen*** van de 
camera toe en activeert de toegewezen 
stand door de aangepaste knop ingedrukt 
te houden terwijl u fotografeert.

***Behalve 3D-tracking.

Focus-tracking met Lock-On: handhaaft 
de scherpstelling wanneer de actie op z’n 
hevigst is

De functie Focus-tracking met Lock-On 
regelt de scherpstelling in situaties met 
snel of grillig bewegende onderwerpen. 
AF-reactie bij geblokkeerd onderwerp 
is ideaal wanneer er een voorwerp of 
persoon beweegt tussen het onderwerp 
en de camera. Kies voor Snel als u de 
scherpstelling gemakkelijk wilt kunnen 
verplaatsen tussen het passerende 
voorwerp en het oorspronkelijke 
onderwerp. Kies voor Vertraagd als u 
de scherpstelling wilt handhaven op 
het oorspronkelijke onderwerp. Met 
Beweging van onderwerp wordt de AF-
reactie aangepast aan de manier waarop 
het onderwerp zich naar de camera 
toe beweegt. Kies voor Grillig als het 
onderwerp vaak stopt en weer verdergaat. 
Kies voor Constant als het onderwerp 
met een constante snelheid beweegt. 
Of u nu een bepaalde wedstrijdschaatser 
tijdens een sprint volgt of een specifieke 
speler tijdens een tumultueuze bekerfinale 
vastlegt, met Focus-tracking met Lock-On 
blijft uw onderwerp altijd scherp in beeld.

D500 + AF-S TELECONVERTER TC-20E III +  AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR



Stabiel zoekerbeeld: snelbewegende 
onderwerpen worden probleemloos 
gevolgd

De D500 maakt scherpstellen 
op onderwerpen en deze blijven 
volgen gemakkelijk, zelfs midden 
in een explosieve actie. Door de 
snellere sequentiële sluiter- en 
spiegelmechanismen neemt de 
black-out van de zoeker aanzienlijk af 
tijdens snelle serieopnamen en het 
aansturingsmechanisme van de spiegel 
zorgt voor een effectieve vermindering 
van de terugkaatsing. Zoekeronscherpte 
wordt verminderd voor een stabiel en 
helder beeld tijdens snelle continu-
opnamen. AF-tracking en het zoekerbeeld 
zijn enorm verbeterd. 

Beeldbepalende snelheid: tot 10 bps voor 
maximaal 200 opnamen

Dankzij zijn uitstekende prestaties 
kunt u met de D500 beslissende 
momenten eenvoudig vastleggen. 
De camera is voorzien van een snelle 
beeldsensor en de nieuwe EXPEED 
5-beeldverwerkingsengine, zodat u kunt 
fotograferen met maximaal 10 bps** 
met AE/AF-tracking of terwijl de spiegel 
omhoog is geklapt. De zeer krachtige 
buffer maakt het mogelijk om tot 200 NEF 
(RAW)-beelden (14-bits met compressie 
zonder verlies) of grote JPEG-beelden 
vast te leggen in één serieopname. Twee 
kaartsleuven (een voor XQD-kaarten en 
een voor SD UHS II-kaarten) kunnen de 
zeer hoge opnamesnelheden van de 
camera moeiteloos aan en zorgen ervoor 
dat de buffer direct wordt gewist voor de 
volgende serieopname.

**Beeldsnelheden bij benadering bij een volledig opgeladen 
EN-EL15 oplaadbare Li-ionaccu, met gebruik van continue 
servo-AF, een sluitertijd van 1/250 sec. of korter en 
standaardwaarden voor de overige instellingen.

10  bps

voor 
maximaal
200

Snelle continu-opnamen 
leggen beslissende 
momenten trefzeker vast

Hulpmechanisme 
voor aansturing van 
de spiegel

Spiegelstabilisatie

Kernloze motor

Wendbaarheid: het DX-voordeel bij 
teleopnamen

De D500 biedt een groot voordeel wat 
betreft gewicht. De camerabody is licht 
en de cropfactor van 1,5x* van de DX-
sensor van de camera creëert een tele-
effect wanneer u fotografeert met een FX-
objectief. Deze cropfactor zorgt ervoor dat 
de D500 met teleobjectief half zo zwaar 
en half zo lang is vergeleken met de full-
frame combinatie. U kunt zich nu midden 
in de actie wagen of scherpstellen op 
de rand van een hooggelegen vogelnest 
zonder de stabiliteitsproblemen die 
zwaardere professionele kits met zich 
meebrengen.

*Kleinbeeldequivalent.

AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8E ED VR: 
licht, wendbaar kitobjectief

Wanneer u de D500 combineert met 
dit zeer lichte en wendbare kitobjectief, 
hebt u de perfecte uitrusting om mee 
rond te trekken. De veelzijdige 5x zoom 
dekt het equivalent van 24-120 mm 
in full-frame formaat, terwijl het grote 
diafragma meer opnamemogelijkheden 
biedt. Dankzij Nikon’s indrukwekkende 
vibratiereductiesysteem (VR) kunt 
u fotograferen met sluitertijden die 
tot vier stops langer zijn** en een 
elektromagnetisch diafragma zorgt voor 
een nauwkeurige belichting bij hoge 
beeldsnelheden. 

**Op basis van CIPA-normen. Deze waarde wordt bereikt in de 
stand NORMAAL, waarbij het objectief is bevestigd op een 
DX-formaat digitale SLR-camera.

Beeldveld van 1,3x: flexibele 
teleopnamen zonder het objectief te 
hoeven verwisselen

Het beeldveld van 1,3x van de D500 
biedt u de flexibiliteit om dicht bij uw 
onderwerp te komen zonder dat u het 
objectief hoeft te verwisselen. Met een 
beeldhoek die ruwweg equivalent is met 2x 
de brandpuntsafstand van het bevestigde 
objectief*** stelt het beeldveld u in staat 
om specifiek de aandacht te vestigen op het 
hart van uw compositie. Maak dramatische, 
scherpe foto’s zonder elementen die er 
niet bij horen en uitgesneden Full HD-films, 
zonder dat u in uw tas hoeft te graaien naar 
een extra objectief.  

***In kleinbeeldformaat.

Bovenkant:  
magnesiumlegering

Achterkant:  
magnesiumlegering

Lcd-monitor

Beeldsensor

Voorkant van de body: met 
koolstofvezel versterkt 
thermoplastic met een 
hoge stijfheid

*  Kleinbeeldequivalent.
**Inclusief accu, één XQD-geheugenkaart (twee 

XQD-kaarten bij de D5) en objectiefdop.

Combinaties die een beeldhoek opleveren die equivalent is met die van een objectief met een  

brandpuntsafstand van 600 mm*  

D500 + AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR
Circa 2430 gram**

Ci
rc

a
16

0 
m

m
/6

,3
 in

ch
Ci

rc
a 

14
7 

m
m

/5
,8

 in
ch

D5

D5 + AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
Circa 5215 gram** (XQD-type)
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D500AF-S DX NIKKOR 16-80mm 
f/2.8-4E ED VR

Voorkant: met koolstofvezel 
versterkt thermoplastic met een 
hoge stijfheid

1,3×

*14-bits RAW met compressie zonder verlies.

opnamen*

© Go Yamagata  



Verticale 
beweging

Horizontale 
beweging

Draaiende 
beweging

3840 x 2160: compatibel met 4K/UHD 

Op 1,3x-formaat gebaseerd beeldveld: compatibel met Full HD en HD

Op DX-formaat gebaseerd beeldveld: compatibel met Full HD en HD

Opmerking: de beeldverhouding van films is 16:9, ongeacht het  
geselecteerde beeldveld

/UHD4K
Schitterende ultra-
high-definition video 
speciaal voor diverse 
multimediatoepassingen

4K/UHD time-lapse-film in de camera 
opnemen  

Transformeer het verstrijken van de tijd tot 
een dramatische, zeer snelle beeldreeks. 
De time-lapse-functie van de D500 biedt 
4K/UHD-kwaliteit en creëert in de camera 
met gemak 4K/UHD** en Full HD time-
lapse-films. Ongewenste flikkering 
wordt tegengegaan door gelijkmatige 
belichting, omdat kleine variaties in de 
beeldbelichting automatisch worden 
verminderd.

**De maximale opnameduur voor 4K/UHD time-lapse-

fotografie is 3 minuten.

Stabiele filmopnamen uit de hand: 
vibratiereductie (VR) 

De functie voor elektronische 
vibratiereductie (e-VR) van de D500 
beperkt het effect van cameratrilling 
aanzienlijk wanneer u Full HD-films uit de 
hand opneemt. 

Hifi-audioregeling

De D500 beschikt over een ingebouwde 
stereomicrofoon en is compatibel met 
Nikon’s externe ME-1 stereomicrofoon 
en ME-W1 draadloze microfoon. Dankzij 
een stereomicrofooningang en een audio-
uitgang kunt u audioniveaus afzonderlijk 
fijnregelen, zowel voor als tijdens de 
opname. De microfoongevoeligheid kan 
worden aangepast in 20 stappen en u 
kunt uw aanpassingen visueel controleren 
op het lcd-scherm van de camera. (Bij 
gebruik van een hoofdtelefoon van een 
andere leverancier kan het geluid worden 
aangepast in 30 stappen.) U kunt het 
geluidsbereik (breed/spraak) selecteren 
en windruis kan worden verminderd bij 
opnamen met de ingebouwde microfoon.

Actieve D-Lighting: bespaart tijd tijdens 
de nabewerking

Met de D500 kunt u Actieve D-Lighting 
toepassen bij Full HD- en HD-films. Creëer 
rijkere toongradaties, meer details in hoge 
lichten en schaduwen en een natuurlijke 
helderheid bij onderwerpen met een hoog 
contrast, zonder dat nabewerking nodig 
is.

Behoud de scherptediepte bij 
dramatische lichtveranderingen: 
automatische instelling van de ISO-
gevoeligheid

De automatische instelling van de ISO-
gevoeligheid van de D500 is onmisbaar 
voor het behoud van de scherptediepte 
en de scherpstelling bij beeldreeksen 
waarbij de helderheid een dramatische 
verandering ondergaat, bijvoorbeeld 
wanneer een onderwerp vanuit een 
donkere gang de felle zon in loopt. In 
de stand M kan de ISO-gevoeligheid 
automatisch worden ingesteld van ISO 
200 helemaal tot Hi 5 en kunt u de 
maximale ISO-waarden instellen waarmee 
u wilt werken.

Handige persoonlijke instellingen voor 
filmopnamen

Bij de D500 kunt u de standaard 
toegewezen Pv- en Fn-knop gebruiken om 
de belichtingscorrectie vloeiend te regelen 
of om de scherptediepte te wijzigen via 
de functie Motorgestuurd diafragma***. 

*** De functie Motorgestuurd diafragma is alleen beschikbaar 
in de stand A of M. 

Actieve D-Lighting: Hoog

Actieve D-Lighting: Uit

Speciaal filmmenu: houd uw 
filminstellingen apart

Met het speciale filmmenu van de D500 
zijn belangrijke filminstellingen, zoals de 
witbalans en Picture Control, gemakkelijk 
toegankelijk en onafhankelijk van de 
instellingen voor foto’s aan te passen. 
Filminstellingen zijn ook snel toegankelijk 
door op de P-knop te drukken.

Filmische 4K/UHD-video (3840x2160)

Als eerste Nikon DX-
formaat D-SLR die high-
definition 4K/UHD-
films in de camera 
kan opnemen, biedt 

de D500 filmmakers een ongekende 
creatieve flexibiliteit. 4K/UHD-films 
(3840x2160 pixels) van maximaal 29 
minuten en 59 seconden* kunnen 
worden opgenomen op 30p/25p/24p 
waarbij een onbewerkte uitsnede 
uit het midden van het beeld wordt 
gebruikt. Dit staat garant voor de 
hoogste beeldkwaliteit. Full HD-video 
(1080p) kan worden opgenomen met 
beeldsnelheden tot 50p/60p in meerdere 
sensoruitsnedeformaten, waaronder 
een onbewerkte Full HD-pixeluitsnede. 
De camera biedt ongecomprimeerde 
HDMI-uitvoer: zelfs 4K/UHD-films kunnen 
worden opgenomen op de geheugenkaart 
of ongecomprimeerd worden uitgevoerd 
via HMDI met 8-bits 4:2:2 YCbCr. 
HDMI-uitvoer is beschikbaar voor alle 
filmresoluties tijdens opnamen met 
afstandsbediening.
*4K/UHD-films worden opgenomen in aparte 

bestanden. 



 51200
Uitzonderlijk fraaie beeldkwaliteit en zelfs bij hoge 
ISO-instellingen minder ruis

 met

EXPEED 5
© Todd Owyoung

Automatisch 2: Kleur warm licht 
behouden

Automatisch 0: Wit behouden 
(minder warme kleuren)

Automatisch 1: Normaal

Nieuwe EXPEED 5: Nikon’s krachtigste 
processor ooit

Nikon’s nieuwe EXPEED 
5-beeldverwerkingsengine beschikt 
over krachtige rekenmogelijkheden 
zodat de gegevens en de 
snelle schrijfsnelheden van de 
beeldsensor van de D500 gemakkelijk 
kunnen worden verwerkt. Ruis wordt zelfs 
in omstandigheden met zeer weinig licht 
aanzienlijk verminderd en uitgesneden 
beelden die met een hoge ISO-waarde zijn 
gemaakt, behouden hun kwaliteit. Texturen 
en details worden natuurgetrouw bewaard 
en subtiele toongradaties worden vloeiend 
gereproduceerd.

Niet bang in het donker: ISO 100 tot 
51.200, uitbreidbaar tot Hi 5 (equivalent 
met ISO 1.640.000)

De D500 laat zich niet afschrikken door 
moeilijke lichtomstandigheden. Dankzij het 
uitzonderlijk grote ISO-bereik gaat deze 
camera zowel met donkere situaties als 
met hoge lichten zeer goed om. Voor zeer 
heldere opnamesituaties kunt u het ISO-
bereik omlaag uitbreiden tot het equivalent 
van ISO 50 met de instelling Lo 1. Bij 
donkere situaties kunt u het bereik omhoog 
uitbreiden tot het equivalent van maar liefst 
ISO 1.640.000 met de instelling Hi 5.Genomen met ISO 51200 © C.S.Ling

Flikkerreductie beperkt variaties in de 
belichting tot een minimum

Kunstmatige lichtbronnen zoals tl-licht 
produceren vaak flikkering, wat donkere 
beelden tot gevolg kan hebben. De D500 
biedt een functie voor flikkerreductie die dit 
effect tot een minimum beperkt. De camera 
detecteert het piekniveau van de helderheid 
en verschuift automatisch de timing van de 
ontspanning enigszins om onderbelichting te 
voorkomen. Zo wordt de belichting zelfs bij 
continu-opnamen stabiel*.

*De snelheid van continu-opnamen kan afnemen.

De perfecte opname: krachtige meet- en 
beeldsensoren

De D500 is voorzien van 
dezelfde RGB-meetsensor 
met 180K pixels als de 
D5. Deze gloednieuwe 
sensor, die door Nikon zelf is 
ontwikkeld, staat samen met 
de DX-formaat CMOS-beeldsensor met 20,9 
MP van de camera garant voor een zeer 
accurate onderwerpherkenning en exacte 
beelddetails met rijke toongradaties.

Drie automatische standen voor witbalans

Net als bij Nikon’s topmodel, de D5, kent de 
witbalans van de D500 drie automatische 
standen waarmee u de sfeer nauwkeurig 
kunt reproduceren. In de stand Automatisch 
0 (Wit behouden) worden wittinten 
natuurgetrouw weergegeven als wit, zelfs 
bij een lichtbron met een lage, roodachtige 
kleurtemperatuur. In de stand Automatisch 
1 (Normaal) blijft de balans tussen de 
oorspronkelijke kleur van het onderwerp 
en het omgevingslicht behouden. En in 
de stand Automatisch 2 (Kleur warm licht 
behouden) blijft de kleur van gloeilamplicht 
of andere verlichting behouden, waardoor 
beelden een natuurlijk gevoel van warmte 
krijgen.

Picture Control-systeem: flexibel beelden 
creëren

Via zeven vooraf ingestelde opties kunt 
u met Nikon’s Picture Control-systeem 
eenvoudig parameters zoals scherpte, 
verzadiging en tint aanpassen, ongeacht of 
u foto’s maakt of video opneemt. U kunt 
details nauwkeurig aanpassen met Lokaal 
contrast. Of gebruik de optie Gelijkmatig 
om de nabewerking te vereenvoudigen. De 
tooncurve van Gelijkmatig komt dicht in de 
buurt van een rechte lijn en hiermee wordt 
zoveel mogelijk informatie vastgelegd over 
de kleur, helderheid en textuur van het 
onderwerp. Deze Picture Control is ideaal 
wanneer u videobeelden opneemt waarvan 
de kleuren tijdens de nabewerking worden 
aangepast. Hiermee voorkomt u uitgebeten 
hoge lichten, blokkerige schaduwen en 
ongewenste kleurverzadiging, zelfs na 
aanpassing of bewerking.

Functie voor reductie van flikkering (in de continu-opnamestand)

Stabiele belichting en kleurreproductie 
kunnen worden verkregen

Licht Licht

Donker
1/100 sec. (bij 50 Hz), 1/120 sec. (bij 60 Hz)

2e beeld

2e beeld

1e beeld

1e beeld

De camera legt automatisch 
op de lichtste punten vast

Flikkerreductie: 
Uit

Lichtbron

Flikkerreductie: 
Aan

Als de timing van de ontspanning 
optreedt wanneer de lichtbron donker 
is, wordt het beeld onderbelicht

U kunt ervoor kiezen het pictogram  in de zoeker 
weer te geven wanneer flikkering wordt waargenomen

ISO



Optische zoeker biedt de grootste 
kijkhoek ooit

Met de optische 
zoeker van de 
D500 kunt u 
het onderwerp 
in real-time 
volgen zonder de 
vertragingen die 
bij elektronische 
zoekers kunnen voorkomen. Deze zoeker 
biedt ook de grootste kijkhoek ooit bij een 
D-SLR-camera van deze klasse*: circa 
30,8°.

*Op 5 januari 2016, van D-SLR-camera’s met een  
APS-C-beeldsensor.

Lcd-kantelmonitor van 8 cm/3,2 inch met 
een hoge resolutie, 2.359.000 beeldpunten 
en aanraakbediening

De zeer snel reagerende lcd-kantelmonitor 
van 8 cm (3,2 inch) met touchscreen 
en 2.359.000 beeldpunten biedt de 
mogelijkheid om vanuit een hoge of lage 
hoek te fotograferen. Als u opnamen 
maakt met livebeeld, kunt u met uw vinger 
het scherpstelpunt instellen, de sluiter 
ontspannen of een voorinstelling voor 
spot-witbalans maken op basis van het 
geselecteerde deel van het beeld. Op deze 
monitor met een hoge resolutie kunt u ook 
gemakkelijk door opnamen bladeren en 
de gewenste beelden selecteren, waarbij 
u direct IPTC- en copyrightgegevens kunt 
invoeren.

Bediening van topklasse  

De D500 kent een indeling en bediening 
die lijkt op die van de D5, inclusief 
een secundaire selector waarmee het 
scherpstelpunt kan worden geselecteerd. 
Dit is de eerste DX-formaat D-SLR-camera 
van Nikon die verlichte knoppen biedt voor 
een gemakkelijke bediening in het donker. 

Twee geheugenkaartsleuven 
ondersteunen snelle geheugenkaarten

Twee kaartsleuven (een voor XQD-kaarten 
en een voor SD UHS II-kaarten) kunnen 
de zeer hoge opnamesnelheden van de 
camera moeiteloos aan en zorgen ervoor 
dat de buffer direct wordt gewist voor de 
volgende serieopname. U kunt beide typen 
geheugenkaarten tegelijk gebruiken en er 
zijn meerdere opnameopties beschikbaar. 
U kunt twee kaarten vullen met unieke 
gegevens, dezelfde gegevens op twee 

kaarten opslaan voor een directe back-up 
of RAW- en JPEG-beelden tegelijk opslaan 
op verschillende kaarten. Ook kunt u 
gegevens van de ene naar de andere kaart 
overzetten en een sleuf selecteren voor 
filmopnamen op basis van de resterende 
capaciteit van elke kaart.

Rappe DX: zo sterk als een beer

Als het kleinere broertje van de D5 
biedt de D500 betrouwbare prestaties 
wanneer u in extreme omgevingen 
moet fotograferen. Een sterk metalen 
frame vormt samen met onderdelen van 
een robuuste magnesiumlegering en 
koolstofvezel een lichte, duurzame body uit 
één stuk met een diepe greep waardoor 
de camera gemakkelijker in de hand ligt. 
Alle scharnieren, knoppen en instelschijven 
zijn voorzien van een weerbestendige 
afdichting. Een energiebesparend 
ontwerp is gebruikt om ervoor te zorgen 
dat u het maximumaantal opnamen op 
één acculading 
kunt maken. De 
optionele MB-D17 
multifunctionele 
battery pack 
ondersteunt drie 
verschillende 
stroombronnen en 
zorgt ervoor dat de 
camera gemakkelijker hanteerbaar is 
tijdens verticale opnamen. En de krachtige 
sluiter is gedurende 200.000 cycli getest.

Via SnapBridge blijft uw camera verbonden 
met uw smartapparaten
De D500 is de eerste D-SLR van Nikon die 
compatibel is met SnapBridge. Deze slimme 
Nikon-app gebruikt Bluetooth®* Low Energy-
technologie (BLE) om een continue verbinding 

met een laag stroomverbruik te handhaven tussen uw camera 
en uw smartphone of tablet**. U kunt nu opnamen automatisch 
synchroniseren met uw smartapparaat terwijl u ze maakt, 
zonder dat de accu van de camera leegloopt. U kunt ook 
belangrijke camerafuncties bedienen via uw smartapparaat en 
beelden eenvoudig van geotags voorzien. Telkens wanneer u 
op een nieuwe locatie aankomt, werkt SnapBridge de camera 
automatisch bij met de lokale tijd en de UTC-tijd via de GPS-
gegevens op uw smartapparaat, zodat beelden in de juiste 
datumvolgorde staan, ongeacht het aantal tijdzones dat u 
doorkruist. Dankzij de ingebouwde NFC-functie van de D500 kunt 
u de camera gemakkelijk verbinden met uw smartapparaat*** 
om SnapBridge voor het eerst te activeren.

* Het Bluetooth®-woordmerk is een geregistreerd handelsmerk, eigendom van 
Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik ervan door Nikon Corporation gebeurt onder 
licentie.

** Compatibele iPhones en/of iPads en iPods, of smartapparaten met AndroidTM als 
besturingssysteem.

***NFC is alleen compatibel met het Android-besturingssysteem. Het smartapparaat  
moet NFC ondersteunen.

Voeg kredietinformatie toe
Voeg maximaal twee typen 
gegevens toe, zoals auteursrecht en 
belichtingsinstellingen

Automatische uploads naar  
NIKON IMAGE SPACE
Beelden die naar een smartapparaat 
zijn overgezet, kunnen automatisch 
worden geüpload

Gebruik locatiegegevens  
en de datum en tijd
•Voeg locatiegegevens vanaf een 

smartapparaat toe
•Synchroniseer de camera met de 

tijdzone- en tijdgegevens van een 
smartapparaat

Fotograferen op afstand
Op afstand fotograferen met een 
smartapparaat, met automatische 
beeldoverdracht

Automatische beeldoverdracht
•Formaat van overgezette beelden kan 

worden ingesteld
•Films moeten voor overdracht worden 

geselecteerd via de app SnapBridge

Blader door beelden met een 
smartapparaat
Beelden op de camera kunnen worden 
weergegeven, zelfs als deze is 
uitgeschakeld

Smartapparaat
SnapBridge-app

BEDIENINGSGEMAK
INNOVATIEF

Kantelmonitor, aanraakscherm en SnapBridge — Het 
uitmuntende bedieningsgemak van het toonaangevende 
DX-formaat model



AF-S DX NIKKOR  
35mm f/1.8G
Dit DX-formaat vast-brandpunt-
objectief heeft een groot maximaal 
diafragma van f/1.8 dat een helder 
zoekerbeeld en uitstekende 
prestaties bij weinig licht biedt. Het 
objectief biedt een hoge resolutie en 
een hoog contrast met een stille AF-
werking.

AF-S DX Micro NIKKOR  
85mm f/3.5G ED VR
Compact en licht DX-formaat macro-
objectief dat een reproductie van 1:1 
kan bieden met uiterst fijne texturen 
en details. De tweede generatie 
van Nikon’s VR waarborgt zowel bij 
de zoeker als bij de sensor stabiele 
beelden, zelfs wanneer opnamen uit 
de hand worden gemaakt.

AF-S NIKKOR  
80-400mm f/4.5-5.6G ED VR
Combineer de D500 met het AF-S 
NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED 
VR-objectief en de beeldhoek bij de 
tele-instelling is equivalent met die 
van een FX-formaat D-SLR waarop 
een teleobjectief van 600 mm is 
bevestigd.

AF-S NIKKOR 
300mm f/4E PF ED VR
Compact, krachtig FX-formaat 
teleobjectief met vaste 
brandpuntsafstand. Een Phase 
Fresnel-lenselement zorgt voor 
een merkbaar lager gewicht en 
kleiner formaat van het objectief 
zonder dat dit ten koste gaat van de 
beeldkwaliteit. Daardoor is dit het 
perfecte teleobjectief voor op reis of 
tijdens het werk. De fluorcoat stoot 
water, stof en vuil af en vergroot zo 
de duurzaamheid tijdens het werk.

AF-S NIKKOR 
70-200mm f/4G ED VR
Wanneer u de D500 combineert 
met dit krachtige FX-formaat 
telezoomobjectief, kunt u nog dichter 
bij uw onderwerp komen dankzij de 
cropfactor van 1,5x. Dit objectief kent 
een constant diafragma van f/4.0 
en een klassiek zoombereik voor 
het fotograferen van reisavonturen, 
wilde dieren, sportevenementen 
en trouwerijen. Met Nikon’s 
veelgeprezen VR-systeem kunt u 
opnamen maken met sluitertijden die 
tot vier stops langer zijn.

AF-S NIKKOR 
200-500mm f/5.6E ED VR
Dit FX-formaat superteleobjectief 
biedt een extreem bereik in elke 
opnamesituatie. Met een constant 
diafragma van f/5.6, Nikon’s VR-
systeem en de VR-stand SPORT 
voor stabiele, scherpe beelden 
van opwindende momenten is dit 
objectief ideaal voor opnamen met 
wilde dieren, motorsport of vliegende 
objecten als onderwerp. Het 
elektromagnetische diafragma zorgt 
voor een nauwkeurige belichting 
tijdens snelle serieopnamen.

AF DX Fisheye-NIKKOR  
10.5mm f/2.8G ED
Nikon’s eerste DX-formaat 
fisheye-objectief is een 
ultragroothoekobjectief van 10,5 
mm met vaste brandpuntsafstand, 
waarmee een beeldhoek van 
180 graden kan worden bereikt.
Scherpstelling is mogelijk bij 14 
cm en de mogelijkheden voor de 
scherptediepte zijn eindeloos.  

AF-S DX NIKKOR 10-24mm  
f/3.5-4.5G ED
Creëer opnamen van 
indrukwekkende landschappen, 
imposante gebouwen, 
gedetailleerde stadsgezichten 
en ruimtelijke interieurs. Met 
drie asferische lenselementen 
en twee lenselementen van ED-
glas (extra lage dispersie) biedt dit 
ultragroothoekzoomobjectief beelden 
met een hoge resolutie en een hoog 
contrast.

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   

De NIKKOR-traditie: ontketen het 
volledige potentieel van de D500
Net als elke D-SLR-camera van Nikon kan de 
D500 het beste worden gecombineerd met 
legendarische NIKKOR-objectieven, die een 
onovertroffen lokaal contrast en veelzijdige 
mogelijkheden bieden. De reputatie van NIKKOR 
is ongeëvenaard, wat de reden is dat er tot op 
heden 95 miljoen objectieven zijn verkocht.



Razendsnelle draadloze overdracht 

Voor een betrouwbare draadloze 
bestandsoverdracht bij snelheden 
tot 866,7 Mbps over een afstand van 
maximaal 200 meter kunt u de D500 
combineren met de optionele WT-7A 
draadloze zender. De zender wordt op 
de interface-aansluiting van de camera 
aangesloten en wordt van stroom voorzien 
door de camerabody. De zender kent de 
standen Access point, HTTP en FTP en u 
kunt de sluiters van meerdere camera’s 
tegelijkertijd ontspannen. De camera-
instellingen kunnen op afstand worden 
gewijzigd en livebeelduitvoer is mogelijk 
in de stand HTTP of via een computer 
waarop de software Nikon Camera Control 
Pro 2* is geïnstalleerd. In de stand HTTP 
kunt u een willekeurige webbrowser 
gebruiken, inclusief een browser op een 
smartapparaat, voor bediening op afstand 
via een draadloze verbinding of een 
Ethernet-kabelverbinding.

*Voor Camera Control Pro 2 is een versie-update vereist (naar 
versie 2.23.0 of hoger)

SB-5000 (optioneel) bevestigd op de D500

WT-7/A/B/C draadloze zender (optioneel) 
bevestigd op de D500

SYSTEEMOVERZICHTANDERE ACCESSOIRES

* Meegeleverde accessoires ** Geen Nikon-producten  † Kan worden gedownload via de appwinkel van het smartapparaat (gratis).  ††† Kan worden gedownload van de Nikon-website (gratis).
De D500, WT-7/A/B/C draadloze zender en WR-1/WR-R10 draadloze afstandsbediening vallen onder de exportwetten (Export Administration Regulations, EAR) van de Verenigde Staten. Toestemming van de overheid van de Verenigde 
Staten is niet vereist voor export naar andere landen dan de volgende, waarvoor op het moment dat dit werd geschreven een embargo of andere speciale regels gelden: Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië.

NIKKOR-OBJECTIEVENSPEEDLIGHT-FLITSERS

SB-5000 Speedlight

SB-910 Speedlight

EN-EL18a/EN-EL18 
oplaadbare Li-ionaccu

TV- EN 
VIDEOACCESSOIRES

Tv**

MH-26a acculader

HDMI-kabelklem* 

HDMI-ingang 
videorecorder**

DR-5 hoekzoeker

DK-17F zoekeroculair 
met fluorcoat*

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

USB-kabelklem* 

ZOEKERACCESSOIRES

DK-17A anti-condens 
zoekeroculair

DK-17M vergrotend  
oculair

DK-19 rubberen 
oogschelp

WR-T10 draadloze 
afstandsbediening

WR-1 draadloze 
afstandsbediening

WR-1 draadloze 
afstandsbediening

Printer**

LAN-kabel**

EN-EL15 oplaadbare Li-ionaccu*
Personal 
computer**

ViewNX-i††

Capture NX-D††

Camera Control Pro 2

FTP server**

DG-2 zoekerloep

DK-18 oculairadapter

SC-28, 29 DDL-
afstandsbedieningskabel

SD-9 battery pack voor 
extra capaciteit

SB-300 Speedlight

SB-700 Speedlight

SB-500 Speedlight

SB-5000 Speedlight

SB-910 Speedlight

SB-700 Speedlight

SB-500 Speedlight

SB-300 Speedlight

SU-800 draadloze 
Speedlight commander

R1C1 close-up Speedlight 
commander-set

SB-5000 Speedlight

WR-R10 draadloze afstandsbediening WR-A10 WR adapter

LICHTNETADAPTERS, ACCU’S EN OPLADERS

EN-EL15 oplaadbare 
Li-ionaccu*

EP-5B 
stroomaansluiting

EH-5b 
lichtnetadapter

Acht R6/AA-
batterijen**

MH-25a*/MH-25 
acculader

BL-5 deksel van het accuvak

MB-D17 multifunctionele 
battery pack 

HC-E1 HDMI-kabel 
(C-type stekker   
 A-type stekker)

 HOOFDTELEFOON

TAS

CF-DC8 halfzachte tas

Hoofdtelefoon**

TOEPASSING VOOR 
SMARTAPPARATEN 

SnapBridge† 

Smartapparaat** 
(iOS, Android)

Smartapparaat** 
(iOS, Android)

WR-A10 WR-adapter

WR-R10 draadloze 
afstandsbediening

MC-36A 
afstandsbedieningskabel

ML-3 Modulite 
afstandsbedieningsset

MC-30A 
afstandsbedieningskabel

MC-23A 
verbindingskabel 
MC-25A 
adapterkabel

MC-22A 
afstandsbedieningskabel

ML-3 Modulite 
afstandsbedieningsset

MC-36A afstandsbedieningskabel

MC-30A afstandsbedieningskabel

MC-22A 
afstandsbedieningskabel

MC-25A adapterkabel

MC-21A verlengkabel

MC-23A verbindingskabel

GP-1A GPS-
apparaat

MC-35 GPS-adapterkabel

2-pins 
afstandsbedienings-
accessoires

GPS-apparaat**

MC-DC2 
afstandsbedieningskabel

DIGISCOPING-ACCESSOIRE

FSA-L2 fieldscope-
adapter voor digitale  
SLR-camera’s

MICROFOONS

ME-1 stereomicrofoon

ME-W1 draadloze microfoon

XQD-geheugenkaart** 
SD-geheugenkaart**

XQD-geheugenkaartlezer** 
SD-geheugenkaartlezer**

COMPUTERACCESSOIRES

UC-E22 USB-kabel*

WT-7/A/B/C  
draadloze zender EP-5B stroomaansluiting EH-5b lichtnetadapter

AFSTANDSBEDIENINGS- EN 
GPS-ACCESSOIRES

Licht in de duisternis

De D500 is volledig compatibel met 
Nikon’s vermaarde i-DDL/Creatief 
Verlichtingssysteem en Nikon’s 
nieuwe systeem voor radiogestuurde 
geavanceerde draadloze flitssturing. Dit 
betekent dat u de camera gemakkelijk 
kunt gebruiken met Speedlight-flitsers 
zoals de professionele SB-910, de 
compacte SB-700 of de SB-5000 die 
radiobesturingstechnologie gebruikt. 
Gecombineerd met de optionele WR-R10 
transceiver kan de D500 maximaal zes 
groepen SB-5000-flitsers aansturen en 
draadloos laten flitsen vanuit een andere 
kamer, om de hoek of buiten in helder 
zonlicht.

Accu met langere gebruiksduur 

Voor fotografen die de D500 meenemen 
naar plekken waar nauwelijks of geen 
stroomvoorziening is, biedt de MB-D17 
multifunctionele battery pack een langere 
gebruiksduur. Deze battery pack zorg er ook 
voor dat de camera meer in balans is en 
comfortabeler kan worden gebruikt bij op-
namen in de verticale stand (portretstand). 
De battery pack bevat een ontspanknop, 
een multi-selector en een AF-startknop, 
die als alternatief kunnen worden gebruikt 
wanneer de camera tijdens opnamen in de 
verticale stand wordt gehouden, plus een 
tweede hoofdinstelschijf en secundaire 
instelschijf. Voeding kan plaatsvinden via 
Nikon’s EN-EL15 Li-ionaccu of zes stan-
daardbatterijen van AA-formaat. Bij gebruik 
van de optionele BL-5 accu-adapter kan de 
MB-D17 ook van stroom worden voorzien 
door een EN-EL18/EN-EL18a Li-ionaccu 
van Nikon.

WT-7/A/B/C draadloze zender (optioneel) 
bevestigd op de D500

Nikon behoudt zich het recht voor de hier beschreven specificaties en het uiterlijk van de hardware en software op enig moment zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.  
• Windows is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.  
• XQD is een handelsmerk van SONY Corporation.
• De SD-, SDHC- en SDXC-logo’s zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.  
• Het woordmerk en de logo’s van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken, eigendom van Bluetooth SIG, Inc., en het gebruik ervan door Nikon Corporation gebeurt onder licentie.  
• Android™ is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Google Inc.  
• Apple®, Apple-logo’s, iPhone® en iPad® zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.  
• IOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc. in de Verenigde Staten en/of in andere landen en wordt onder licentie gebruikt.  
• PictBridge is een handelsmerk.
• HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC.  
• Wi-Fi® en het Wi-Fi-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance®.  
• Het N-Mark is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en/of in andere landen.  
• Andere product- en merknamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.  
• Afbeeldingen in zoekers, in lcd-vensters en op monitoren in dit materiaal zijn gesimuleerd



Type camera Digitale spiegelreflexcamera
Objectiefvatting Nikon F-vatting (met AF-koppeling en AF-contacten)
Effectieve beeldhoek Nikon DX-formaat; brandpuntsafstand in kleinbeeldformaat is equivalent met circa 1,5× de 

brandpuntsafstand van objectieven met een beeldhoek in FX-formaat
Effectieve pixels 20,9 miljoen
Beeldsensor CMOS-sensor van 23,5 × 15,7 mm
Totaal aantal pixels 21,51 miljoen
Stofverwijderings- 
systeem

Beeldsensorreiniging, referentiegegevens voor stofverwijdering (programma Capture NX-D vereist)

Beeldformaat (pixels) • DX-beeldveld (24×16): 5568 × 3712 [L], 4176 × 2784 [M], 2784 × 1856 [S]  
• 1,3×-beeldveld (18×12): 4272 × 2848 [L], 3200 × 2136 [M], 2128 × 1424 [S]  
• Foto's met een beeldveld van DX gemaakt tijdens filmopname: 5568 × 3128 [L], 4176 × 2344 [M], 
2784 × 1560 [S] • Foto's met een beeldveld van 1,3× gemaakt tijdens filmopname: 4272 × 2400 [L], 
3200 × 1800 [M], 2128 × 1192 [S]  
• Foto's gemaakt tijdens filmopname bij een beeldformaat van 3840 × 2160: 3840 × 2160

Opslag -  
Bestandsindeling

• NEF (RAW): 12 of 14 bits (compressie zonder verlies, gecomprimeerd of ongecomprimeerd); groot, 
middelgroot en klein formaat beschikbaar (middelgrote en kleine beelden worden opgeslagen met 
een bitdiepte van 12 bits met compressie zonder verlies)
• TIFF (RGB)
• JPEG: JPEG Baseline-compatibel, compressie met de beeldkwaliteit Fijn (circa 1:4), Normaal (circa 
1:8) of Basis (circa 1:16); compressie met Optimale kwaliteit beschikbaar
• NEF (RAW)+JPEG: de foto wordt opgeslagen in zowel de NEF (RAW)-indeling als de JPEG-indeling

Picture Control- 
systeem

Standaard, Neutraal, Levendig, Monochroom, Portret, Landschap, Gelijkmatig; geselecteerde 
Picture Control kan worden gewijzigd; opslagmogelijkheid voor eigen Picture Controls

Opslag - Media XQD-, SD- (Secure Digital) en UHS-II-compatibele SDHC- en SDXC-geheugenkaarten
Twee kaartsleuven Beide sleuven kunnen worden gebruikt als primaire sleuf, als back-up of om NEF (RAW)- en JPEG-

foto’s op verschillende locaties op te slaan; foto’s kunnen tussen kaarten worden gekopieerd
Bestandssysteem DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Zoeker Spiegelreflexzoeker met pentaprisma op ooghoogte
Beelddekking • DX-beeldveld (24×16): circa 100% horizontaal en 100% verticaal

• 1,3×-beeldveld (18×12): circa 98% horizontaal en 98% verticaal
Vergroting Circa 1,0× (f/1.4-objectief van 50 mm op oneindig, -1,0 m-1)
Oogafstand 16 mm (-1,0 m-1; vanaf het midden van de lens van het zoekeroculair)
Dioptrieregeling -2 tot +1 m-1

Scherpstelscherm B-type BriteView Clear Matte Mark II-scherm met haakjes voor het AF-veld (raster kan worden 
weergegeven)

Reflexspiegel Direct terugkerend
Voorvertoning  
scherptediepte

Als de Pv-knop wordt ingedrukt, wordt het diafragma ingesteld op een waarde die is geselecteerd door 
de gebruiker (standen A en M) of door de camera (standen P en S)

Diafragma Direct terugkerend, elektronisch gestuurd
Compatibele objectieven Compatibel met AF NIKKOR-objectieven, waaronder G-, E- en D-type objectieven (er gelden enkele 

beperkingen voor PC-objectieven) en DX-objectieven, AI-P NIKKOR-objectieven en AI-objectieven zonder 
CPU (alleen belichtingsstanden A en M); IX-NIKKOR-objectieven, objectieven voor de F3AF en niet-AI-
objectieven kunnen niet worden gebruikt
De elektronische afstandsmeter kan worden gebruikt bij objectieven met een maximaal diafragma van 
f/5.6 of groter (de elektronische afstandsmeter ondersteunt 15 scherpstelpunten bij objectieven met een 
maximaal diafragma van f/8 of groter, waarvan 9 punten kunnen worden geselecteerd)

Type sluiter Elektronisch gestuurde, verticaal aflopende, mechanische spleetsluiter, elektronische eerste-
gordijnsluiter beschikbaar in ontspanstand Spiegel omhoog

Sluitertijd 1/8000 tot 30 sec. in stappen van 1/3, 1/2 of 1 LW, Bulb, Tijd, X250
Flits- 
synchronisatiesnelheid

X=1/250 sec.; synchroniseert bij sluitertijden van 1/250 sec. of langer

Ontspanstanden S (enkel beeld), CL (continu lage snelheid), CH (continu hoge snelheid), Q (stil ontspannen), QC (continu 
stil ontspannen),  E  (zelfontspanner), MUP (spiegel omhoog)

Beeldsnelheid CL: 1 tot 9 bps, CH: 10 bps, QC: 3 bps 
Zelfontspanner 2, 5, 10 of 20 sec.; 1 tot 9 opnamen in stappen van 0,5, 1, 2 of 3 sec.
Lichtmeetstand DDL-lichtmeting met RGB-sensor met circa 180K (180.000) pixels
Lichtmeetmethode • Matrix: 3D-kleurenmatrixmeting III (G-, E- en D-type objectieven); kleurenmatrixmeting III (overige 

CPU-objectieven); kleurenmatrixmeting beschikbaar bij objectieven zonder CPU als gebruiker 
objectiefgegevens opgeeft
• Centrumgericht: meting wordt voor 75% bepaald door een cirkel van 8 mm in het midden van 
het beeld; diameter van cirkel kan worden gewijzigd in 6, 10 of 13 mm, of de meting kan worden 
gebaseerd op het gemiddelde van het hele beeld (bij objectieven zonder CPU wordt een cirkel van 8 
mm gebruikt)
• Spot: een cirkel van 3,5 mm (circa 2,5% van het beeld) wordt gemeten in het midden van het 
geselecteerde scherpstelpunt (van het middelste scherpstelpunt als een objectief zonder CPU wordt 
gebruikt)
• Op hoge lichten gericht: beschikbaar bij G-, E- en D-type objectieven

Meetbereik  
(ISO 100, f/1.4-objectief, 20°C)

• Matrixmeting of centrumgerichte meting: -3 tot 20 LW • Spotmeting: 2 tot 20 LW  
• Op hoge lichten gerichte lichtmeting: 0 tot 20 LW

Lichtmeterkoppeling Gecombineerd CPU en AI
Belichtingsstanden Automatisch programma met flexibel programma (P); sluitertijdvoorkeuze (S); diafragmavoorkeuze 

(A); handmatig (M)
Belichtingscorrectie -5 tot +5 LW in stappen van 1/3, 1/2 of 1 LW
Belichtingsvergrendeling Gemeten lichtwaarde kan worden vergrendeld 
ISO-gevoeligheid
(aanbevolen belichtingsindex)

ISO 100 tot 51.200 in stappen van 1/3, 1/2 of 1 LW; kan ook worden ingesteld op circa 0,3, 0,5, 0,7 of 1 
LW (equivalent met ISO 50) onder ISO 100 of op circa 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 of 5 LW (equivalent met ISO 
1.640.000) boven ISO 51.200; automatische instelling van de ISO-gevoeligheid beschikbaar

Actieve D - Lighting Automatisch, Extra hoog, Hoog, Normaal, Laag of Uit
Autofocus Multi-CAM 20K-autofocussensormodule met DDL-fasedetectie, fijnafstelling en 153 scherpstelpunten 

(waaronder 99 kruissensoren en 15 sensoren die f/8 ondersteunen) waarvan er 55 (35 kruissensoren en 9 
f/8-sensoren) kunnen worden geselecteerd

AF-detectiebereik -4 tot 20 LW (ISO 100, 20°C)
Objectiefscherpstelling • Autofocus (AF): enkelvoudige servo-AF (AF-S), continue servo-AF (AF-C); anticiperende scherpstelling 

wordt automatisch geactiveerd op basis van status van onderwerp • Handmatige scherpstelling (M): 
elektronische afstandsmeter kan worden gebruikt

Scherpstelpunt 153 scherpstelpunten waarvan er 55 of 15 kunnen worden geselecteerd
AF-veldstanden Enkelpunts AF, dynamisch veld-AF met 25, 72 of 153 punten, 3D-tracking, groep-veld-AF, 

automatisch veld-AF
Scherpstel- 
vergrendeling

Scherpstelling kan worden vergrendeld door de ontspanknop half in te drukken (enkelvoudige servo-AF) 
of door op het midden van de secundaire selector te drukken

Flitssturing DDL: i-DDL-flitssturing met RGB-sensor met circa 180K (180.000) pixels; i-DDL-uitgebalanceerde 
invulflits voor digitale SLR-camera’s wordt gebruikt met matrixmeting, centrumgerichte meting 
en op hoge lichten gerichte lichtmeting, standaard i-DDL-invulflits voor digitale SLR-camera’s met 
spotmeting

Flitsstand Synchronisatie op het eerste gordijn, synchronisatie met lange sluitertijd, synchronisatie op het tweede 
gordijn, rode-ogenreductie, rode-ogenreductie met lange sluitertijd, synchronisatie op het tweede 
gordijn met lange sluitertijd, uit; automatische snelle FP-synchronisatie wordt ondersteund

Flitscorrectie -3 tot +1 LW in stappen van 1/3, 1/2 of 1 LW
Flitsgereedaanduiding Brandt wanneer een optionele flitser volledig is opgeladen; knippert nadat de flitser op volle sterkte 

heeft geflitst
Accessoireschoen ISO 518-flitsschoen met synchronisatie- en gegevenscontacten en vergrendeling
Nikon Creatief 
Verlichtingssysteem (CVS)

i-DDL-flitssturing, geavanceerde draadloze flitssturing (optisch/met radiobesturing), automatische 
snelle FP-synchronisatie, instellicht, flitswaardevergrendeling, gekoppelde flitsregeling, doorgave 
van flitskleurinformatie en AF-hulpverlichting voor meerpunts-AF

Synchronisatie- 
aansluiting

ISO 519-flitseraansluiting met schroefdraadvergrendeling

Witbalans Automatisch (3 typen), gloeilamplicht, tl-licht (7 typen), direct zonlicht, flitslicht, bewolkt, schaduw, 
handmatige voorinstelling (waarbij 6 waarden kunnen worden opgeslagen, meting van spot-
witbalans beschikbaar bij livebeeld), kleurtemperatuur kiezen (2500 K tot 10.000 K), alle met 
fijnafstelling

Soorten bracketing Belichting, flits, witbalans en ADL
Livebeeld - Standen C (livebeeldfotografie), 1 (filmlivebeeld)
Livebeeld -  
Objectiefscherpstelling

• Autofocus (AF): enkelvoudige servo-AF (AF-S), fulltime servo-AF (AF-F)  
• Handmatige scherpstelling (M)

AF-veldstanden Gezichtprioriteit-AF, breedveld-AF, normaal veld-AF, AF met onderwerp volgen
Autofocus Contrastdetectie-AF overal in het beeld (camera selecteert automatisch het scherpstelpunt als 

gezichtprioriteit-AF of AF met onderwerp volgen is geselecteerd)
Film - Lichtmeting DDL-lichtmeting met hoofdbeeldsensor
Film - Meetmethode Matrixmeting, centrumgerichte meting of op hoge lichten gerichte lichtmeting
Beeldformaat (pixels) en 
beeldsnelheid

• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progressief), 25p, 24p
• 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p • 1280 × 720; 60p, 50p 
Werkelijke beeldsnelheden voor 60p, 50p, 30p, 25p en 24p zijn respectievelijk 59,94, 50, 29,97, 25 en 23,976 bps; 
Hhoge kwaliteit beschikbaar bij alle beeldformaten, normale kwaliteit beschikbaar bij alle beeldformaten 
behalve 3840 × 2160

Bestandsindeling MOV
Videocompressie H.264/MPEG-4 geavanceerde videocodering
Audio-opname-indeling Lineaire PCM
Audio-opnameapparaat Ingebouwde stereomicrofoon of externe microfoon, instelbare gevoeligheid
ISO-gevoeligheid • Belichtingsstanden P, S en A: automatische instelling van de ISO-gevoeligheid (ISO 100 tot Hi 5) met 

selecteerbare bovengrens
• Belichtingsstand M: automatische instelling van de ISO-gevoeligheid (ISO 100 tot Hi 5) beschikbaar met 
selecteerbare bovengrens; handmatige selectie (ISO 100 tot 51.200 in stappen van 1/3, 1/2 of 1 LW) met 
aanvullende opties beschikbaar die equivalent zijn met circa 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 of 5 LW (equivalent met 
ISO 1.640.000) boven ISO 51.200

Actieve D - Lighting Extra hoog, Hoog, Normaal, Laag of Uit
Maximale duur 29 min. 59 sec.
Andere filmopties Indexmarkering, time-lapse-films, elektronische vibratiereductie
Scherm Kantelbaar TFT-lcd-touchscreen van 8 cm/3,2 inch met circa 2.359.000 beeldpunten (XGA), 

een kijkhoek van 170°, een beelddekking van circa 100% en handmatige aanpassing van de 
monitorhelderheid

Weergave Schermvullend en miniatuurweergave (4, 9 of 72 beelden) met zoomweergave, filmweergave, 
diashows met foto’s en/of films, histogramweergave, hoge lichten, foto-informatie, weergave 
van locatiegegevens, automatische beeldrotatie, fotoscore en insluiten en weergeven van IPTC-
informatie

USB SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B-aansluiting), aansluiting op de ingebouwde USB-poort wordt 
aanbevolen

HDMI-uitgang C-type HDMI-aansluiting
Audio-ingang Stereo-mini-aansluiting (diameter van 3,5 mm; voeding via ingang ondersteund)
Audio-uitgang Stereo-mini-aansluiting (diameter van 3,5 mm)
Tien-pins afstands- 
bedieningsaansluiting

Kan worden gebruikt voor aansluiting van een optionele afstandsbediening, WR-R10 (vereist WR-A10 
WR-adapter) of WR-1 draadloze afstandsbediening, GPS-eenheid GP-1/GP-1A of een GPS-apparaat dat 
compatibel is met NMEA0183 versie 2.01 of 3.01 (vereist een MC-35 GPS-adapterkabel en een kabel met 
een 9-pins D-sub-aansluiting)

Draadloze standaarden IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Verificatie Open systeem, WPA2-PSK
Bluetooth-
communicatieprotocollen

Bluetooth-specificatie versie 4.1

NFC - Norm NFC Forum Type 3-tag
Ondersteunde talen Arabisch, Bengali, Bulgaars, Chinees (vereenvoudigd en traditioneel), Deens, Duits, Engels, Fins, 

Frans, Grieks, Hindi, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Marathi, Nederlands, 
Noors, Oekraïens, Perzisch, Pools, Portugees (Portugal en Brazilië), Roemeens, Russisch, Servisch, 
Spaans, Tamil, Telugu, Thai, Tsjechisch, Turks, Vietnamees, Zweeds

Accu Eén EN-EL15 oplaadbare Li-ionaccu
Battery pack Optionele MB-D17 multifunctionele battery pack met één EN-EL18a of EN-EL18 oplaadbare Li-

ionaccu (apart verkrijgbaar), één EN-EL15 oplaadbare Li-ionaccu of acht R6/AA-batterijen (alkaline, 
Ni-MH of lithium); een BL-5 deksel van het accuvak is vereist bij gebruik van de EN-EL18a of EN-EL18 
accu

Lichtnetadapter EH-5b lichtnetadapter, vereist EP-5B stroomaansluiting (apart verkrijgbaar)
Statiefaansluiting 1/4 inch (ISO 1222)
Afmetingen (B × H × D) Circa 147 × 115 × 81 mm
Gewicht Circa 860 gram met accu en XQD-geheugenkaart, maar zonder bodydop; circa 760 gram (alleen 

camerabody)
Gebruiksomstandigheden Temperatuur: 0 tot 40°C; luchtvochtigheid: 85% of minder (geen condensvorming)
Meegeleverde accessoires 
(kunnen per land of gebied 
verschillen)

EN-EL15 oplaadbare Li-ionaccu, MH-25a acculader, DK-17F zoekeroculair met fluorcoat, UC-E22 
USB-kabel, USB-kabelklem, HDMI-kabelklem, AN-DC17 camerariem, BF-1B bodydop
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