
Yüksek kare hızları ve kendinden ödün vermeyen bir 
AF’nin yanı sıra çekim sonrası hızlı iş akışına sahip 
olmak, yüksek kaliteli görüntüleri herkesten önce sunmak 
açısından hayati önem arz eder. Nikon’un yeni D6’sı, 
sağlamlığa ilaveten, sizi her koşulda kazanan  
o profesyonel yapacak yeteneği sunar.

ÖNERİLEN 
AKSESUARLAR

TÜMÜ ÇAPRAZ TİP 105 NOKTALI AF
Seçilebilir 105 adet çapraz tip netleme noktası ile yaklaşık 
1,6 kat daha yüksek yoğunluklu AF kapsama alanı. 
Karmaşık konu hareketleri ve zor aydınlatma koşulları 
karşısında güvenilir performans elde edersiniz.

Ö Z E L L İ K L E R

YAKLAŞIK 14 FPS*1 AF/AE İZLEME İLE
D6, 200 kareye kadar JPEG iyi resim kalitesinde çekilen resimlerde yaklaşık 14 fps kare hızında çekim 
yaparken net optik vizörü sayesinde sahnenin gerçek zamanlı olarak doğrulanmasına olanak tanır.

YAYINLANMAYA HAZIR KALİTEDE GÖRÜNTÜLER
EXPEED 6, 102400’e varan geniş standart ISO aralığı boyunca kumlanmayı etkili şekilde azaltmaya 
yardımcı olur. Daha yüksek kararlılık ve net cilt tonları için beyaz dengesi de geliştirilmiştir.

EŞ ZAMANLI JPEG+ VE JPEG KAYIT
Daha hızlı paylaşmak için daha küçük boyutlu görüntüler göndermek ve büyük boyutlu JPEG 
dosyalarını daha sonra düzenlemek için görüntüleri eş zamanlı olarak JPEG küçük/orta ve JPEG 
büyük boyutlarda kaydetmek artık mümkün.

HIZLI VE GÜVENİLİR BAĞLANTI SEÇENEKLERİ
1000BASE-T kablolu LAN, dahili Wi-Fi veya WT-6/A/B/C Kablosuz Verici ile hızlı ve güvenilir bağlantı 
olanağı sağlar. Görüntü aktarımı sırasında çekim ve düzenleme yapmaya devam edebilirsiniz.

KAYDIRMA İŞLEMİ İLE AKTARIMA ÖNCELİK VERİR
En iyi görüntüyü daha hızlı sunmak için, görüntü izleme sırasında LCD ekran üzerinde kaydırma işlemi 
ile hızlı gönderime öncelik verir.

GERÇEK DÜNYA KOŞULLARINA UYGUN SAĞLAMLIK
Magnezyum alaşım ve elektromanyetik korumalı yapısı ile D6, zorlu ortamların üstesinden gelebilecek 
sağlam ve dayanıklı bir gövdeye sahiptir.

DAHİLİ GPS
D6 yeni dahili GPS ile donatıldı. Hiçbir aksesuara ihtiyaç duymadan doğru konum ve zaman bilgisi 
alabilirsiniz.

17 ADET ÖZEL GRUP ALAN AF MODU SEÇENEĞİ
Grup alan AF düzeni seçenekleri şimdi 17 özel düzenleme 
ile genişledi. Kadrajdaki kompozisyona ve engellere uygun 
olarak grup alan AF düzenleri seçebilirsiniz.

H İ Ç B İ R  Ş E Y İ  Ş A N S A  B I R A K M A Y I N

*1 Objektife, diyafram açıklığına vb. bağlı olarak.  *2 CIPA Standartlarına göre.  *3 Nikon tarafından belirlenen test koşullarında.

GÜVENİLİR UZUN PİL ÖMRÜ
Tek kare deklanşör modunda şarj başına yaklaşık 3580 çekim*2 veya sürekli çekim deklanşör 
modunda yaklaşık 8670 çekim*3 ve yaklaşık 105 dakika süreli film kaydı*2

SB-5000  
SPEEDLIGHT FLAŞ BİRİMİ

 WR-1 KABLOSUZ  
UZAKTAN KUMANDA

 WT-6/A/B/C  
KABLOSUZ VERİCİ



Görüntü sensörü/ 
Etkin piksel sayısı

Nikon FX (tam çerçeve) biçimi CMOS sensör/ 
20,8 milyon

Depolama ortamı CFexpress (Type B) ve XQD hafıza kartları

Vizör/Çerçeve alanı Göz seviyesinde beşli prizma tek objektif yansıtma vizör, 
FX: Yaklaşık %100 yatay ve %100 dikey

Deklanşör Hızı 1/8000 ila 30 sn (1/3 ve 1/2 EV adım boyutları arasından 
seçim yapın, M modunda 900 sn’ye uzatılabilir);  
Uzun Pozlama; Süre; X250

Yaklaşık kare ilerleme 
hızı

CL (sürekli düşük hız): 1 ila 10 fps 
CH (sürekli yüksek hız): 10 ila 14 fps 
Q (sessiz deklanşör): 1 ila 5 fps 
Canlı görüntü modunda sessiz çekim işlevi etkin olduğunda yaklaşık 10,5 fps’ye varan hızlarda 20,8 megapiksel
Film canlı görüntü modunda deklanşör basılı tutulduğunda yaklaşık 60 fps’ye*1 varan hızlarda 2 megapiksel ve yaklaşık 30 fps’ye*2 varan 
hızlarda yaklaşık 8 megapiksel
*1 Görüntü kalitesi Full HD olarak seçildiğinde.  *2 Görüntü kalitesi 4K UHD olarak seçildiğinde.

Ölçüm sistemi Vizörlü çekim: RGB sensörü kullanılarak TTL pozlama ölçümü ile Yaklaşık 180K (180.000) piksel.

ISO duyarlılığı (Önerilen 
Pozlama İndeksi)

ISO 100 ila 102400 (1/3, 1/2 ve 1 EV adım boyutlarından birini seçin); ayrıca, ISO 100’ün altında yaklaşık 0,3, 0,5, 0,7 veya 1 EV’ye (ISO 50 
eşdeğeri) veya ISO 102400’ün üstünde yaklaşık 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 veya 5 EV’ye (ISO 3280000 eşdeğeri) ayarlanabilir); otomatik ISO duyarlılığı 
kontrolü mevcuttur

Otomatik Netleme Türü Vizörlü çekim: TTL kademe belirlemeli; 15’i f/8 destekleyen 105 netleme noktası (tümü çapraz tip); yeni Multi-CAM 37K otomatik netleme sensörü 
modülü; otomatik netleme ince ayar desteklenir. Canlı görüntü: Kontrast ölçümlü AF tam kare görüntüde kullanılabilir; yüz tanıma veya konu 
izleme kullanıldığında netleme noktası fotoğraf makinesi tarafından seçilir

Netleme noktaları 105 netleme noktası; bunlardan 105’i 27’si veya 15’i seçilebilir

Film - Çerçeve boyutu 
(piksel) ve kare hızı

3840 × 2160 (4K UHD); 30p (aşamalı), 25p, 24p. 
1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p 
1280 × 720; 60p, 50p 
1920 ×1080 kırpma; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p

Ses kayıt cihazı Dahili stereo veya zayıflatıcı opsiyonuna sahip harici mikrofon; duyarlılık ayarlanabilir

Diğer film seçenekleri Zaman aralıklı film kaydı, elektronik titreşim azaltma, zaman kodları

Ekran boyutu 8 cm (3,2 inç)

Ekran çözünürlüğü 170° görüş açısı, yaklaşık %100 çerçeve alanı sunan yaklaşık 2359 k-nokta (XGA) dokunmatik LCD.

Pil Bir adet EN-EL18c Şarj Edilebilir Li-ion Pil, Tek kare deklanşör modunda şarj başına yaklaşık 3580 çekim (CIPA Standartlarına göre), sürekli çekim 
modunda yaklaşık 8670 çekim (Nikon tarafından belirlenen test koşullarında).

Boyutlar (GxYxD) Yaklaşık 160 × 163 × 92 mm/6,3 × 6,5 × 3,7 inç.

Ağırlık Pil ve iki adet CFexpress hafıza kartı dahil ama gövde kapağı ve aksesuar kızağı kapağı hariç yaklaşık 1450 g (3 lb 3,2 ons); yaklaşık 1270 g/ 
2 lb 12,8 ons (yalnızca fotoğraf makinesi gövdesi)

Verilen aksesuarlar EN-EL18c Şarj Edilebilir Li-ion Pil, MH-26a Pil Şarj Cihazı, HDMI/USB Kablosu Klipsi, UC-E24 USB Kablosu, AN-DC22 Askı, BF-1B Gövde Kapağı, 
BS-3 Aksesuar Kızağı Kapağı, BL-6 pil yuvası kapağı, DK-27 göz merceği adaptörü (DK-17F flor kaplı vizör merceği içerir)

T E K N İ K  Ö Z E L L İ K L E R  D 6

C A P T U R E  T O M O R R O W

BELİRLEYİCİ  GÜÇ.  DAHA HIZL I  İŞ  AKIŞ I .  MUTLAK GÜVENİL İRL İK .
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