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I AM THE DIFFERENCE MAKER



FX-formaat CMOS-beeldsensor met  
45,7 megapixels en ISO 64-25.600
• Breng indrukwekkende details in beeld met 45,7 effectieve 

megapixels, het hoogste aantal uit de geschiedenis van Nikon.
• ISO 25.600 is mogelijk dankzij de sensorconstructie met 

verlichting via de achterzijde en krachtige ruisonderdrukking 
door de EXPEED 5-beeldverwerkingsengine.

• Maakt beelden met een groot dynamisch bereik bij ISO 64, de 
laagste systeemeigen instelling van alle camerafabrikanten.

• EXPEED 5 zorgt voor een verfijnde tonaliteit met zeer levendige 
kleuren.

 
Stil fotograferen om discreet elk detail in volle 
scherpte vast te leggen

• Dankzij de elektronische sluiter maakt de functie Stil* 
fotograferen bij livebeeld het mogelijk foto’s van 45 megapixels 
te maken zonder mechanische onscherpte of sluitergeluiden: 
perfect voor huwelijksceremonies.

 • Ondersteunt continu-opnamen van 6 bps bij 45 megapixels of 
van 30 bps bij 8,6 megapixels. 

* In de standen A en M. Geluid van de diafragmamotor is hoorbaar in de standen P en S.

Continu-opnamen van circa 9 bps en een 153-punts 
AF-systeem om vluchtige emoties scherp in beeld 
te brengen.
• Ondersteunt continu-opnamen van circa 9 bps bij gebruik van 

de MB-D18 multifunctionele battery pack* en van circa 7 bps 
met alleen de body.

• Het AF-systeem met 153 scherpstelpunten en 99 kruissensoren 
heeft een beelddekking die 130% van die van de D810 bedraagt 
en zorgt voor een accurate scherpstelling en een grote vrijheid 
van compositie.

* Bij gebruik van een oplaadbare Li-ionbatterij EN-EL18b/EN-EL18a. Bij gebruik van de EN-EL18b/
EN-EL18a zijn een optioneel BL-5 deksel voor het accuvak en de MH-26a/MH-26 acculader 
vereist.

Een reeks veelzijdige functies en mogelijkheden 
voor bruiloftsfotografen
• Drie RAW-formaten: 45,4 MP voor zeer grote toepassingen, Middel 

met 25,6 MP en Klein met 11,4 MP, ideaal voor digitale albums.
• Unieke beeldveldoptie met een beeldverhouding van 1:1 voor 

extra creativiteit.
• Op hoge lichten gerichte lichtmeting zorgt ervoor dat subtiele 

tonen en nuances in kleding behouden blijven.
• Kantelbare monitor van 8 cm/3,2 inch met 2.359.000 

beeldpunten en een uitgebreide aanraakfunctionaliteit voor 
een intuïtievere bediening.

• De lange gebruiksduur van de accu maakt het mogelijk circa 
1840 foto’s*1 te maken met enkel de body en circa 5140 foto’s*2 
met de optionele MB-D18 multifunctionele battery pack.

*1 Op basis van CIPA-normen. Met de EN-EL15a oplaadbare Li-ionaccu.

*2 Op basis van CIPA-normen. Met de oplaadbare EN-EL15a Li-ionaccu in de body en de EN-EL18b/
EN-EL18a in de MB-D18. Bij gebruik van de EN-EL18b/EN-EL18a zijn een optioneel BL-5 deksel 
voor het accuvak en de MH-26a/MH-26 acculader vereist.

Beeldveld van 1:1

• Objectief: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR • Belichting: stand [M], 1/320 sec., f/4 • Witbalans: Direct zonlicht • Gevoeligheid: ISO 64 • Picture Control: Automatisch    © Jerry Ghionis

• Objectief: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR • Belichting: stand [M], 1/200 sec., f/2.8 • Witbalans: Direct zonlicht • Gevoeligheid: ISO 3200 • Picture Control: Standaard   © Jerry Ghionis
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NIKKOR-objectieven en Speedlights

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

Dit lichtsterke objectief met gemiddeld telebereik belichaamt 
het unieke ontwerpconcept van NIKKOR van ‘driedimensionale 
natuurgetrouwheid’. Dankzij het bokeh-effect dat vloeiend 
verloopt vanaf het scherpstelvlak, geeft dit objectief 
onderwerpen een natuurlijke diepte. Superieure optische 
prestaties staan garant voor 
een hoge resolutie, zelfs aan de 
randen, een scherpe weergave 
van onderwerpen in de verte, zelfs 
bij het maximale diafragma, en 
een uitmuntende reproductie van 
puntlichtbronnen.

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR

Een asferisch element van ED-glas, een primeur voor 
NIKKOR-objectieven, zorgt in combinatie met ED-glas, asferische 
en HRI-lenselementen plus Nano Crystal Coat voor zeer hoge 
optische prestaties. De verder ontwikkelde vibratiereductie 
(VR) biedt een effect dat equivalent is met een sluitertijd die 
4,0 stops* korter is. 
Andere opmerkelijke 
eigenschappen zijn onder 
meer een elektromagnetisch 
diafragmamechanisme, 
fluorcoat en een zeer 
robuuste body.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

Dit heldere telezoomobjectief met f/2.8 weegt minder en maakt snelle 
reacties mogelijk in uiteenlopende situaties. Beweegbare onderdelen 
en andere delen zijn afgedicht voor maximale stofbestendigheid 
en druipwaterdichtheid. Nog meer verbeteringen in de optische 
prestaties zijn mogelijk door een nieuw ontwikkeld optisch systeem 
en de toepassing van fluoriet, ED-glas en HRI-lenselementen, 
evenals Nano Crystal Coat. Het VR-systeem heeft een krachtig 
effect, equivalent met een sluitertijd die 4,0 stops* korter is in de 
stand Normaal. De 
prestaties van de AF-
motor en AF-tracking 
zijn ook verbeterd, 
terwijl een stabiele AE-
regeling mogelijk is 
dankzij het gebruik van 
een elektromagnetisch 
diafragma.

SB-5000 Speedlight
Veelzijdige Speedlight met hoge flitsopbrengst en 
ondersteuning van radiogestuurde geavanceerde draadloze 
flitssturing*1 die volledige controle over de verlichting biedt, 
zowel binnen als buiten. De SB-5000 kan via radiogolven 
communiceren over een afstand tot circa 
30 m*2 en heeft weinig last van storing door 
obstakels of omgevingslicht. Ondanks het 
krachtige richtgetal van 34,5 (m, ISO 100)*3 
maakt het koelsysteem het mogelijk dat de 
SB-5000 langer achter elkaar flitsen dan 
gewone modellen. Geavanceerde draadloze 
flitssturing met optisch aangestuurde 
flitsers zoals de SB-910 behoort ook tot de 
mogelijkheden met de D850.

*1 Radiogestuurde geavanceerde draadloze flitssturing met de D850 en de SB-5000 
vereist de optionele WR-R10 draadloze afstandsbediening en de WR-A10 adapter voor 
de draadloze bediening.

*2 Bereik bij benadering op een hoogte van circa 1,2 m; het bereik hangt af van de 
weersomstandigheden, de aanwezigheid van obstakels en omstandigheden voor 
radiocommunicatie.

*3 Bij een positie van de zoomkop op 35 mm, in FX-formaat, standaardverlichtingspatroon.
* Op basis van CIPA-normen. Deze waarde wordt bereikt bij bevestiging op een FX-formaat 

digitale SLR-camera, waarbij de zoom is ingesteld op de maximale telestand.

• Objectief: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR • Belichting: stand [M], 1/200 sec., f/3.2 • Witbalans: Direct zonlicht • Gevoeligheid: ISO 1600 • Picture Control: Standaard    © Jerry Ghionis
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Type camera Digitale spiegelreflexcamera
Objectiefvatting Nikon F-vatting (met AF-koppeling en AF-contacten)
Effectieve beeldhoek Nikon FX format
Effectieve pixels  45,7 miljoen
Beeldsensor  CMOS-sensor van 35,9 × 23,9 mm
Totaal aantal pixels  46,89 miljoen
Stofverwijderingssysteem  Beeldsensorreiniging, referentiegegevens voor stofverwijdering (programma Capture NX-D vereist)
Beeldformaat (pixels)  • FX (36×24) beeldveld: 8256 × 5504 (L: 45,4 miljoen), 6192 × 4128 (M: 25,6 miljoen), 4128 × 2752 (S: 

11,4 miljoen) • 1,2× (30×20) beeldveld: 6880 × 4584 (L: 31,5 miljoen), 5152 × 3432 (M: 17,6 miljoen), 
3440 × 2288 (S: 7,8 miljoen) • DX (24×16) beeldveld: 5408 × 3600 (L: 19,4 miljoen), 4048 × 2696 (M: 
10,9 miljoen), 2704 × 1800 (S: 4,8 miljoen) • 5 : 4 (30×24) beeldveld: 6880 × 5504 (L: 37,8 miljoen), 
5152 × 4120 (M: 21,2 miljoen), 3440 × 2752 (S: 9,4 miljoen) • 1:1 (24×24) beeldveld: 5504 × 5504 (L: 
30,2 miljoen), 4128 × 4128 (M: 17,0 miljoen), 2752 × 2752 (S: 7,5 miljoen) • FX-formaat foto's gemaakt 
tijdens filmopnamen: 8256 × 4640 (L: 38,3 miljoen), 6192 × 3480 (M: 21,5 miljoen), 4128 × 2320 (S: 9,5 
miljoen) • Foto's van DX-formaat gemaakt tijdens filmopnamen: 5408 × 3040 (L: 16,4 miljoen), 4048 × 
2272 (M: 9,1 miljoen), 2704 × 1520 (S: 4,1 miljoen)

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

Opslagmedia 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 2.31, PictBridge
Zoeker  Spiegelreflexzoeker met pentaprisma op ooghoogte
Beelddekking • FX (36×24): circa 100% horizontaal en 100% verticaal • 1,2× (30×20): circa 97% 

horizontaal en 97% verticaal • DX (24×16): circa 97% horizontaal en 97% verticaal  
• 5:4 (30×24): circa 97% horizontaal en 100% verticaal • 1:1 (24×24): circa 97% horizontaal 
en 100% verticaal

Vergroting  Circa 0,75× (f/1.4-objectief van 50 mm op oneindig, -1,0 m-1)
Oogafstand  17 mm (-1,0 m-1; vanaf het midden van de lens van het zoekeroculair)
Dioptrieregeling -3 to +1 m-1

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

Reflexspiegel Direct terugkerend
Scherptedieptevoorbeeld 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), DX-objectieven (waarbij DX-beeldveld 
van 24×16 wordt gebruikt), 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 de ontspanstanden Stil ontspannen, Continu stil 
ontspannen en Spiegel omhoog

Sluitertijd 1/8000 tot 30 sec. in stappen van 1/3, 1/2 of 1 LW, Bulb, Tijd, X250
Flitssynchronisatiesnelheid X=1/250 sec.; synchroniseert bij sluitertijden van 1/250 sec. of langer; automatische snelle FP-

synchronisatie wordt ondersteund
Ontspanstanden  S (enkel beeld), Cl (continu lage snelheid), Ch (continu hoge snelheid), Q (stil ontspannen), 

Qc (stil continu ontspannen), E (zelfontspanner), Mup (spiegel omhoog)
Geschatte beeldsnelheid • Als een EN-EL18b accu in een MB-D18 battery pack is geplaatst
 Cl: 1 tot 8 bps, Ch: 9 bps, Qc: 3 bps 

• Andere stroombronnen 
Cl: 1 tot 6 bps, Ch: 7 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.
Lichtmeetsysteem DDL-lichtmeting met RGB-sensor met circa 180K (180.000) pixels
Lichtmeetstanden • Matrix: 3D-kleurenmatrixmeting III (G-, E- en D-type objectieven); kleurenmatrixmeting III (andere 

CPU-objectieven); kleurenmatrixmeting beschikbaar bij objectieven zonder CPU als de gebruiker de 
objectiefgegevens opgeeft • Centrumgericht: meting wordt voor 75% bepaald door een cirkel van 12 mm in 
het midden van het beeld; diameter van cirkel kan worden gewijzigd in 8, 15 of 20 mm, of meting kan worden 
gebaseerd op het gemiddelde van het hele beeld (Objectieven zonder CPU en AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm 
f/3.5-4.5E ED-objectieven gebruiken een cirkel van 12 mm) • Spot: meet een cirkel van 4 mm (ongeveer 1,5% 
van het beeld) in het midden van het geselecteerde scherpstelpunt (van het middelste scherpstelpunt als een 
objectief zonder CPU of een AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED-objectief wordt gebruikt) • Op hoge 
lichten gericht: beschikbaar bij G-, E- en D-type objectieven

Meetbereik • Matrixmeting of centrumgerichte meting: -3 tot 20 LW • Spotmeting: 2 tot 20 LW
(ISO 100, objectief van f/1.4, 20°C) • 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  ISO 64 tot 25.600 in stappen van 1/3, 1/2 of 1 LW; kan ook worden ingesteld op circa 0,3, 0,5, 
(aanbevolen belichtingsindex) 0,7 of 1 LW (equivalent met ISO 32) onder ISO 64 of op circa 0,3, 0,5, 0,7, 1 of 2 LW (equivalent 

met ISO 102.400) boven ISO 25.600; automatische instelling van de ISO-gevoeligheid 
beschikbaar

Actieve D-Lighting Keuze uit Automatisch, Extra hoog, Hoog, Normaal, Laag en 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 9, 25, 72 of 153 punten, 3D-tracking, groep-veld-AF, 

automatisch veld-AF
Scherpstelvergrendeling  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
Flitserregeling 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

Flitsstanden 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

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   i-DDL-flitssturing, radiogestuurde geavanceerde draadloze flitssturing, optische 
Verlichtingssysteem (CVS) geavanceerde draadloze flitssturing, instellicht, flitswaardevergrendeling, doorgave van 

flitskleurinformatie, automatische snelle FP-synchronisatie en AF-hulp voor meervelds-AF, 
gekoppelde flitsregeling

Synchronisatieaansluiting ISO 519-flitseraansluiting met schroefdraadvergrendeling
Witbalans Automatisch (3 typen), automatisch daglicht, 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
Standen voor livebeeld C (fotolivebeeld), 1 (filmlivebeeld)
Objectiefscherpstelling  • Autofocus (AF): enkelvoudige servo-AF (AF-S), fulltime-servo-AF (AF-F) • Handmatige  
bij livebeeld scherpstelling (M)
AF-veldstanden bij livebeeld  Gezichtprioriteit-AF, breedveld-AF, normaal veld-AF, superfijn-AF, AF met onderwerp volgen 
Autofocus bij livebeeld  Contrastdetectie-AF overal in het beeld (camera selecteert automatisch het scherpstelpunt 

als gezichtprioriteit-AF of AF met onderwerp volgen is geselecteerd)
Lichtmeetsysteem voor film DDL-lichtmeting met hoofdbeeldsensor
Lichtmeetstanden voor film Matrixmeting, centrumgerichte meting of op hoge lichten gerichte lichtmeting
Beeldformaat (pixels)  • 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progressief), 25p, 24p • 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
en beeldsnelheid • 1280 × 720; 60p, 50p • 1920 ×1080 (slow-motion); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5 

Werkelijke beeldsnelheden voor 60p, 50p, 30p, 25p en 24p zijn respectievelijk 59,94, 50, 29,97, 25 en 
23,976 bps; kwaliteit kan worden geselecteerd bij alle formaten behalve 3840 × 2160 (als kwaliteit is 
vastgezet op H) en 1920 × 1080 slow motion (als kwaliteit is vastgezet op 'normaal')

Bestandsindeling MOV, MP4
Videocompressie H.264/MPEG-4 geavanceerde videocodering
Audio-opname-indeling Lineaire PCM, AAC
Audio-opnameapparaat Ingebouwde stereomicrofoon of externe microfoon, instelbare gevoeligheid
ISO-gevoeligheid voor film • Belichtingsstanden P, S en A: automatische instelling van de ISO-gevoeligheid (ISO 64 
(aanbevolen belichtingsindex) tot Hi 2) met selecteerbare bovengrens • Automatische instelling van de ISO-gevoeligheid 

(ISO 64 tot Hi 2) beschikbaar met selecteerbare bovengrens; handmatige selectie (ISO 64 tot 
25.600 in stappen van 1/3, 1/2 of 1 LW) beschikbaar met aanvullende opties, equivalent met 
circa 0,3, 0,5, 0,7, 1 of 2 LW (equivalent met ISO 102.400) boven ISO 25.600 

Actieve D-Lighting voor film Keuze uit Zelfde als foto-instellingen, Extra hoog, Hoog, Normaal, Laag en Uit
Maximale opnameduur voor film 29 min. 59 sec.
Andere filmopties Indexmarkering, time-lapse-films, elektronische vibratiereductie
Monitor 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, uitsnijden tijdens 

zoomweergave, filmweergave, diashows met foto's en/of films, histogramweergave, hoge 
lichten, foto-informatie, weergave van locatiegegevens, fotoscore en automatische beeldrotatie

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-jack (diameter van 3,5 mm; voeding via ingang ondersteund)
Audio-uitgang Stereo-mini-jack (diameter van 3,5 mm)
Tien-pins afstands- Kan worden gebruikt voor aansluiting van optionele MC-30A/MC-36A afstandsbedieningskabel, 
bediening ML-3 modulite afstandsbedieningsset, WR-R10 (vereist WR-A10 adapter voor draadloze   
 afstandsbediening) of WR-1 draadloze afstandsbediening, GP-1/GP-1A GPS-apparaat
Draadloos  • Standaarden: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g • Werkingsfrequentie: 2412 tot 2462 MHz 

(kanalen 1 tot 11) • Maximaal uitgangsvermogen: 8,5 dBm (EIRP) • Verificatie: Open 
systeem, WPA2-PSK

Bluetooth • Communicatieprotocollen: Bluetooth-specificatie versie 4.1 • Werkingsfrequentie: 2402 
tot 2480 MHz (Bluetooth), 2402 tot 2480 MHz (Bluetooth Low Energy)

Bereik (zichtlijn) Circa 10 m zonder interferentie; het bereik hangt af van de signaalsterkte en de aan- of 
afwezigheid van obstakels

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-EL15a/EN-EL15* oplaadbare Li-ionaccu
Battery pack Optionele MB-D18 multifunctionele battery pack met één EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18* oplaadbare 

Li-ionaccu (apart verkrijgbaar), één EN-EL15a/EN-EL15* oplaadbare Li-ionaccu of acht AA-batterijen 
(alkaline, Ni-MH of lithium); een MH-26a/MH-26 acculader en BL-5 deksel voor het accuvak (beide 
apart verkrijgbaar) zijn nodig bij het gebruik van EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18* accu's 

Lichtnetadapter EH-5c/EH-5b lichtnetadapter; vereist EP-5B stroomaansluiting (apart verkrijgbaar)
Statiefaansluiting 1/4 inch (ISO 1222)
Afmetingen (B × H × D) Circa 146 × 124 × 78,5 mm
Gewicht Circa 1005 gram met accu en XQD-geheugenkaart, maar zonder bodydop; circa 915 gram 

(alleen camerabody
Gebruiksomstandigheden Temperatuur: 0 tot 40°C; luchtvochtigheid: 85% of minder (geen condensvorming)
Meegeleverde accessoires  EN-EL15a oplaadbare Li-ionaccu, MH-25a acculader, DK-17F zoekeroculair met fluorcoat, UC-E22 
(kunnen per land of gebied verschillen) USB-kabel, HDMI/ USB-kabelklem, AN-DC18 camerariem, BF-1B bodydop

Specificaties voor Nikon D850 digitale SLR-camera

• XQD is een handelsmerk van Sony Corporation. • De SD-, SDHC- en SDXC-logo's zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. • PictBridge is een handelsmerk. 
• HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing 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. • 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.

* Er kunnen op één lading met een EN-EL18 minder foto's/kortere films worden gemaakt dan met een EN-EL18b/EN-EL18a of met een EN-EL15 minder dan met een EN-EL15a.


