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Matryca CMOS formatu FX o rozdzielczości 45,7 mln pikseli 
i zakresie czułości ISO 64–25600
• Zdjęcia zachwycające bogactwem szczegółów dzięki rozdzielczości 45,7 mln 

efektywnych pikseli – najwyższej w historii aparatów Nikon.

• Architektura matrycy wykonanej w technologii BSI i niezwykle skuteczna redukcja 
szumów przez procesor przetwarzania obrazu EXPEED 5 umożliwiają fotografowanie  
z czułością ISO 25600.

• Zdjęcia o dużym zakresie dynamicznym można uzyskać już przy ISO 64 – najniższym 
ustawieniu czułości podstawowej wśród wszystkich marek aparatów na rynku.

• Procesor przetwarzania obrazu EXPEED 5 odtwarza subtelne przejścia tonalne bardzo 
jaskrawych kolorów.

Bezgłośne fotografowanie umożliwia dyskretne 
rejestrowanie każdego szczegółu z doskonałą ostrością
• Funkcja Bezgłośne* fotografowanie w trybie Podgląd na żywo umożliwia 

wykonywanie zdjęć o rozdzielczości 45 mln pikseli bez poruszeń mechanicznych  
i odgłosu spustu migawki dzięki zastosowaniu migawki elektronicznej  
– to idealne rozwiązanie w przypadku ceremonii ślubnych.

 • Aparat umożliwia rejestrowanie zdjęć seryjnych z szybkością ok. 6 kl./s przy 
rozdzielczości 45 mln pikseli lub 30 kl./s przy rozdzielczości 8,6 mln pikseli.

* W trybach A i M. Podczas pracy w trybach P i S słyszalny jest napęd przysłony.

Tryb zdjęć seryjnych z szybkością ok. 9 kl./s i 
153-punktowy system AF umożliwiają uchwycenie 
ulotnych emocji na ostrych zdjęciach
• Aparat umożliwia wykonywanie zdjęć seryjnych z szybkością ok. 9 kl./s przy użyciu 

opcjonalnego wielofunkcyjnego pojemnika na baterie MB-D18* lub ok. 7 kl./s bez tego 
pojemnika.

• 153-punktowy system AF z 99 polami krzyżowymi zapewnia znacznie większe pokrycie 
kadru niż w przypadku modelu D810 (ponad 130%), a także dokładne ustawianie 
ostrości i swobodę komponowania zdjęć.

* Z akumulatorem jonowo-litowym EN-EL18b/EN-EL18a. Korzystanie z akumulatorów EN-EL18b lub  
EN-EL18a wymaga zastosowania opcjonalnej pokrywy komory akumulatora BL-5 i ładowarki  
MH-26a/MH-26.

Bogactwo uniwersalnych funkcji i cech na potrzeby 
fotografii ślubnej
• Trzy wielkości plików RAW: 45,4 MP do bardzo dużego formatu końcowego,  

Średnia (25,6 MP) oraz Mała (11,4 MP) – idealna do albumów cyfrowych.

• Wyjątkowa opcja obszaru zdjęcia o współczynniku proporcji 1:1 zapewnia więcej 
kreatywnych możliwości.

• Pomiar ekspozycji z ochroną świateł umożliwia zachowanie subtelnych odcieni  
i niuansów kolorystycznych odzieży.

• Odchylany monitor o przekątnej 8 cm/3,2 cala i rozdzielczości 2 359 000 punktów  
z rozszerzonymi funkcjami dotykowymi jest bardziej intuicyjny w obsłudze.

• Długi czas działania akumulatora umożliwia wykonanie ok. 1840 zdjęć*1 z użyciem 
akumulatora w korpusie lub 5140 zdjęć*2 z wykorzystaniem opcjonalnego 
wielofunkcyjnego pojemnika na baterie MB-D18.

*1 Zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association.  
Z akumulatorem jonowo-litowym EN-EL15a.

*2 Zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association.  
Z akumulatorem jonowo-litowym EN-EL15a w korpusie i akumulatorem EN-EL18b/EN-EL18a  
w wielofunkcyjnym pojemniku na baterie MB-D18. Korzystanie z akumulatorów EN-EL18b lub EN-EL18a 
wymaga zastosowania opcjonalnej pokrywy komory akumulatora BL-5 i ładowarki MH-26a/MH-26. 

Obszar zdjęcia 1:1

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR • Ekspozycja: tryb [M], 1/320 s, f/4 • Balans bieli: Światło słoneczne • Czułość: ISO 64 • Ustawienia Picture Control: Automatycznie    © Jerry Ghionis

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR • Ekspozycja: tryb [M], 1/200 s, f/2,8 • Balans bieli: Światło słoneczne • Czułość: ISO 3200 • Ustawienia Picture Control: Standardowe   © Jerry Ghionis
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Obiektywy NIKKOR i lampa błyskowa

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

Ten jasny średni teleobiektyw został opracowany zgodnie z koncepcją 
projektową „najwyższej jakości w trzech wymiarach” marki NIKKOR, 
która w miarę oddalenia od płaszczyzny ogniskowej umożliwia subtelne 
stopniowanie rozmycia tła tworzące wrażenie naturalnej głębi obiektów. 
Doskonałe parametry optyczne gwarantują wysoką rozdzielczość również 
na obrzeżach kadru, ostrość odległych 
obiektów nawet przy maksymalnym 
otworze względnym i niezrównane 
odwzorowanie punktowych źródeł 
światła.

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

Jest to pierwszy obiektyw NIKKOR, w którym zastosowano soczewkę 
asferyczną ze szkła ED. Jego konstrukcja obejmuje również soczewki ze szkła 
ED, soczewki HRI i powłokę nanokrystaliczną, co przekłada się na doskonałe 
parametry optyczne. Udoskonalony system redukcji drgań (VR) zapewnia 
efekt odpowiadający czasowi otwarcia migawki krótszemu o  
4 stopnie*. Obiektyw wyróżnia 
się też elektromagnetycznym 
mechanizmem przysłony, 
powłoką fluorową i korpusem o 
dużej wytrzymałości.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR
Ten jasny teleobiektyw zmiennoogniskowy f/2,8 o zredukowanej 
masie pozwala na dużą swobodę fotografowania w różnych sytuacjach. 
Części ruchome i inne sekcje są uszczelnione w celu zapewnienia 
większej odporności na pył i zachlapanie. Nowa konstrukcja optyczna 
z zastosowaniem soczewek z fluorytu, szkła ED i szkła o wysokim 
współczynniku załamania (HRI), a także powłoki nanokrystalicznej 
zapewnia lepsze parametry optyczne. W trybie Normalny system redukcji 
drgań (VR) zapewnia efekt odpowiadający czasowi otwarcia migawki 
krótszemu o 4 stopnie*. 
Udoskonalono też 
napęd AF i funkcję 
śledzenia ostrości, a 
elektromagnetyczny 
mechanizm przysłony 
zapewnia stabilną 
kontrolę ekspozycji.

Lampa błyskowa SB-5000
Uniwersalna lampa błyskowa o dużej mocy z obsługą sterowanego 
radiowo, zaawansowanego bezprzewodowego systemu oświetlenia*1, 
która zapewnia pełną kontrolę nad oświetleniem zarówno w 
pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Lampa błyskowa SB-5000 może 
komunikować się drogą radiową na odległość do około 
30 m*2, przy czym zakłócenia powodowane przez 
przeszkody czy oświetlenie zewnętrzne są ograniczone 
do minimum. Mimo imponującej liczby przewodniej 
34,5 (m, ISO 100)*3 lampa błyskowa  
SB-5000 może emitować dłuższą sekwencję błysków 
niż modele standardowe dzięki specjalnemu 
systemowi chłodzenia. Aparat D850 umożliwia też 
użycie zaawansowanego bezprzewodowego systemu 
oświetlenia z wykorzystaniem urządzeń sterowanych 
optycznie, takich jak SB-910.

*1 Korzystanie ze sterowanego radiowo, zaawansowanego bezprzewodowego systemu oświetlenia 
z aparatem D850 i lampą SB-5000 wymaga użycia bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania 
WR-R10 i adaptera bezprzewodowego WR-A10.

*2 Przybliżony zasięg przy wysokości ok. 1,2 m (zależny od warunków pogodowych, obecności 
przeszkód i warunków łączności radiowej).

*3 Dla formatu FX przy pozycji palnika lampy 35 mm i standardowym rozkładzie oświetlenia.

* Zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association. Ta wartość jest osiągana 
po podłączeniu obiektywu do lustrzanki cyfrowej formatu FX i ustawieniu teleobiektywu w pozycji 
maksymalnego zoomu.

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR • Ekspozycja: tryb [M], 1/200 s, f/3,2 • Balans bieli: Światło słoneczne • Czułość: ISO 1600 • Ustawienia Picture Control: Standardowe   © Jerry Ghionis
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Rodzaj aparatu Lustrzanka cyfrowa
Mocowanie obiektywu Mocowanie F firmy Nikon (napęd autofokusa za pomocą silnika AF w korpusie i styków CPU)
Efektywny kąt widzenia Format FX firmy Nikon
Rozdzielczość 45,7 mln pikseli
Matryca Matryca CMOS o wymiarach 35,9 × 23,9 mm
Całkowita liczba pikseli 46,89 mln
System usuwania kurzu Czyszczenie matrycy, zbieranie danych porównawczych dla funkcji usuwania kurzu (wymaga 

programu Capture NX-D)
Wielkość zdjęcia (w pikselach) • FX (36 × 24), obszar zdjęcia: 8256 × 5504 (L: 45,4 mln), 6192 × 4128 (M: 25,6 mln), 4128 × 2752 (S: 11,4 

mln) • 1,2× (30 × 20), obszar zdjęcia: 6880 × 4584 (L: 31,5 mln), 5152 × 3432 (M: 17,6 mln), 3440 × 2288 
(S: 7,8 mln) • DX (24 × 16), obszar zdjęcia: 5408 × 3600 (L: 19,4 mln), 4048 × 2696 (M: 10,9 mln), 2704 × 
1800 (S: 4,8 mln) • 5 : 4 (30 × 24), obszar zdjęcia: 6880 × 5504 (L: 37,8 mln), 5152 × 4120 (M: 21,2 mln), 3440 
× 2752 (S: 9,4 mln) • 1 : 1 (24 × 24), obszar zdjęcia: 5504 × 5504 (L: 30,2 mln), 4128 × 4128 (M: 17,0 mln), 
2752 × 2752 (S: 7,5 mln) • zdjęcia w formacie FX zrobione podczas nagrywania filmu: 8256 × 4640 (L: 
38,3 mln), 6192 × 3480 (M: 21,5 mln), 4128 × 2320 (S: 9,5 mln) • zdjęcia w formacie DX zrobione podczas 
nagrywania filmu: 5408 × 3040 (L: 16,4 mln), 4048 × 2272 (M: 9,1 mln), 2704 × 1520 (S: 4,1 mln)

Format plików • NEF (RAW): 12- lub 14-bitowe (skompresowane bezstratnie, skompresowane lub nieskompresowane); 
dostępne wielkości: Duża, Średnia i Mała (zdjęcia w wielkości Średnia i Mała są rejestrowane  
z 12-bitową głębią kolorów przy użyciu kompresji bezstratnej) • TIFF (RGB) • JPEG: zgodność  
z podstawowym formatem JPEG, ustawienia kompresji: fine (około 1:4), normal (około 1:8) i basic (około 
1:16); dostępna opcja kompresji zapewniająca optymalną jakość • NEF (RAW) + JPEG: jedno zdjęcie 
zapisywane jednocześnie w formatach NEF (RAW) i JPEG

Ustawienia Picture Control Automatycznie, Standardowe, Neutralne, Żywe, Monochromatyczne, Portret, Krajobraz i 
Równomierne; możliwość zmiany wybranych ustawień Picture Control; przechowywanie osobistych 
ustawień Picture Control

Nośnik danych Karty pamięci XQD i SD (Secure Digital) oraz SDHC i SDXC zgodne ze standardem UHS-II
Dwa gniazda kart pamięci Każda karta może zostać użyta na potrzeby zapisu podstawowego lub zapasowego albo osobnego 

zapisu danych w formacie NEF (RAW) i JPEG; można kopiować zdjęcia między kartami
System plików DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
Wizjer Wizjer z pryzmatem pentagonalnym z poziomu oka
Pokrycie kadru • FX (36 × 24): ok. 100% w poziomie i 100% w pionie • 1,2× (30 × 20): ok. 97% w poziomie i 97% w pionie  

• DX (24 × 16): ok. 97% w poziomie i 97% w pionie • 5:4 (30 × 24): ok. 97% w poziomie i 100% w pionie  
• 1:1 (24 × 24): ok. 97% w poziomie i 100% w pionie

Powiększenie Około 0,75× (obiektyw 50 mm f/1,4 ustawiony na nieskończoność, -1,0 m-1)
Dystans widzenia całej matówki 17 mm (-1,0 m-1; od okularu wizjera)
Korekcja dioptrażu Od -3 do +1 m
Matówka BriteView Clear Matte Mark VIII typu B z ramkami pól AF (można wyświetlić linie kadrowania)
Lustro Szybkopowrotne
Podgląd głębi ostrości  Po naciśnięciu przycisku Pv przysłona obiektywu jest przymykana do wartości wybranej przez 

użytkownika (w trybach A i M) lub przez aparat (w trybach P i S)
Przysłona obiektywu Sterowana elektronicznie, automatyczna
Współpracujące obiektywy Obiektywy AF NIKKOR, w tym obiektywy typu G, E i D (pewne ograniczenia dotyczą obiektywów 

PC), obiektywy DX (obszar zdjęcia formatu DX (24 × 16)), obiektywy AI-P NIKKOR i obiektywy AI bez 
procesora (tylko tryby ekspozycji A i M); brak współpracy z obiektywami IX-NIKKOR, obiektywami 
do aparatu F3AF i obiektywami bez mechanizmu AI. 
Wskaźnika ustawienia ostrości można używać z obiektywami o otworze względnym f/5,6 lub 
większym (z obiektywami o otworze względnym f/8 lub większym wskaźnik działa z 15 polami AF,  
z których do wyboru dostępnych jest 9).

Typ migawki Migawka mechaniczna, sterowana elektronicznie, szczelinowa o pionowym przebiegu szczeliny 
w płaszczyźnie ostrości; elektroniczna przednia kurtynka migawki dostępna w trybach cicha 
migawka, cicha migawka w trybie zdjęć seryjnych i podnoszenie lustra

Czas otwarcia migawki Od 1/8000 do 30 s w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV, czas B, ustawienie T, X250
Czas synchronizacji błysku X = 1/250 s; synchronizacja dla czasu otwarcia migawki 1/250 s lub dłuższego; obsługa automatycznej 

synchronizacji z krótkimi czasami migawki
Tryby wyzwalania migawki S (pojedyncze zdjęcie), Cl (seryjne wolne), Ch (seryjne szybkie), Q (cichy), Qc (cicha migawka  

w trybie zdjęć seryjnych), E (samowyzwalacz), Mup (podniesionego lustra)
Przybliżona szybkość zdjęć • Z akumulatorem EN-EL18b umieszczonym w pojemniku bateryjnym MB-D18
seryjnych  Cl: od 1 do 8 kl./s, Ch: 9 kl./s, Qc: 3 kl./s 

• Inne źródła zasilania 
Cl: od 1 do 6 kl./s, Ch: 7 kl./s, Qc: 3 kl./s

Samowyzwalacz 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; od 1 do 9 ekspozycji co 0,5, 1, 2 lub 3 s
System pomiaru ekspozycji Pomiar ekspozycji TTL za pomocą czujnika RGB o rozdzielczości około 180 000 pikseli
Tryby pomiaru ekspozycji • Pomiar matrycowy: matrycowy pomiar ekspozycji 3D Color Matrix III (w przypadku obiektywów typu 

G, E i D); matrycowy pomiar ekspozycji Color Matrix III (w przypadku innych obiektywów z procesorem); 
pomiar matrycowy Color Matrix dostępny w przypadku obiektywów bez procesora po wprowadzeniu 
danych obiektywu • Centralnie ważony: przypisanie 75% wagi pomiaru do koła o średnicy 12 mm na 
środku kadru (średnicę koła można zmienić na 8, 15 lub 20 mm) lub ważenie na podstawie uśrednienia 
całego kadru ((w przypadku obiektywów bez procesora i obiektywu AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm 
f/3.5-4.5E ED stosowane jest koło o średnicy 12 mm) • Punktowy: pomiar w kole o średnicy 4 mm (około 
1,5% powierzchni kadru) na środku wybranego pola AF  (w przypadku obiektywów bez procesora i 
obiektywu AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED na środku centralnego pola ostrości) • Pomiar 
ekspozycji z ochroną świateł: dostępny w przypadku obiektywów typu G, E i D

Zakres pomiaru ekspozycji • Pomiar matrycowy lub centralnie ważony: od -3 do 20 EV • Pomiar punktowy: od 2 do 20 EV 
(ISO 100, obiektyw f/1,4, 20°C)  • Pomiar ekspozycji z ochroną świateł: od 0 do 20 EV
Sprzężenie światłomierza Zarówno przez CPU, jak i metodą AI
Tryby ekspozycji Automatyka programowa z fleksją programu (P); automatyka z preselekcją czasu (S); automatyka  

z preselekcją przysłony (A); manualny (M)
Kompensacja ekspozycji Od -5 do +5 EV w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV
Blokada ekspozycji Blokada zmierzonej wartości jasności
Czułość ISO Od ISO 64 do ISO 25600 w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV; czułość można też zmniejszać o około 0,3, 0,5, 
(indeks zalecanych ekspozycji)  0,7 lub 1 EV (odpowiednik ISO 32) poniżej wartości ISO 64 oraz zwiększać o około 0,3, 0,5, 0,7, 1 lub 2 EV 

(odpowiednik ISO 102400) powyżej wartości ISO 25600; dostępny automatyczny dobór czułości ISO
Aktywna funkcja D-Lighting Do wyboru są następujące ustawienia: Automatyczna, Bardzo wysoka, Zwiększona, Normalna, 

Zmniejszona i Wyłączona
Autofokus Moduł czujnika autofokusa Multi-CAM 20K z detekcją fazową TTL, precyzyjną regulacją i 153 

polami AF (w tym 99 polami krzyżowymi i 15 polami współpracującymi z obiektywami z otworem 
względnym f/8), z których można wybierać 55 pól (35 pól krzyżowych i 9 pól dla f/8)

Zakres detekcji AF Od -4 do +20 EV (ISO 100, 20°C)
Napęd AF obiektywu • Autofokus (AF): pojedynczy AF (AF-S); tryb ciągłego AF (AF-C); wyprzedzające śledzenie ostrości 

włączane automatycznie przy zmianie stanu fotografowanego obiektu • Ręczne ustawianie ostrości 
(M): można korzystać ze wskaźnika ustawienia ostrości

Pole AF 153 pola AF, z których można wybrać 55 lub 15
Tryby pól AF Jednopolowy AF, AF z dynamicznym wyborem pola (liczba pól: 9, 25, 72 lub 153), Śledzenie 3D, Wybór 

pola AF z grupy, Automatyczny wybór pola AF
Blokada ostrości Ustawienie ostrości można zablokować, wciskając spust migawki do połowy (w trybie pojedynczego 

AF) lub naciskając środek wybieraka dodatkowego
Sterowanie błyskiem TTL: sterowanie lampą w trybie i-TTL za pomocą czujnika RGB o rozdzielczości ok. 180 000. pikseli; 

zrównoważony błysk wypełniający i-TTL dla lustrzanek cyfrowych jest używany z pomiarem 

matrycowym, centralnie ważonym i z pomiarem ekspozycji z ochroną świateł; standardowy błysk 
wypełniający i-TTL dla lustrzanek cyfrowych z pomiarem punktowym

Tryb błysku Synchronizacja na przednią kurtynkę migawki, synchronizacja z długimi czasami ekspozycji, 
synchronizacja na tylną kurtynkę migawki, redukcja efektu czerwonych oczu, redukcja efektu 
czerwonych oczu przy synchronizacji z długimi czasami ekspozycji; synchronizacja z długimi czasami 
ekspozycji na tylną kurtynkę migawki, wyłączona

Kompensacja błysku Od -3 do +1 EV w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV
Wskaźnik gotowości do błysku Świeci po pełnym naładowaniu opcjonalnej lampy błyskowej, miga po wyzwoleniu błysku z pełną 

mocą
Stopka mocowania akcesoriów Standardowe gniazdo gorącej stopki ISO 518 ze stykami synchronizacji i komunikacji oraz blokadą 

zabezpieczającą
Kreatywny system Sterowanie lampą w trybie i-TTL, sterowany radiowo, zaawansowany bezprzewodowy system 
oświetlenia firmy Nikon (CLS) oświetlenia, sterowany optycznie zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia, oświetlenie 

modelujące, blokada mocy błysku, informowanie o temperaturze barwowej, automatyczna 
synchronizacja z krótkimi czasami migawki, wspomaganie wielopolowego AF, ujednolicone 
sterowanie błyskiem

Gniazdo wyzwalania błysku Gniazdo wyzwalania błysku ISO 519 z gwintem blokującym
Balans bieli Automatyczny (3 rodzaje), automatyczny dla naturalnego oświetlenia, światło żarowe, światło 

jarzeniowe (7 rodzajów), światło słoneczne, lampa błyskowa, pochmurno, cień, pomiar manualny 
(można zapisać maks. 6 wartości; punktowy pomiar balansu bieli dostępny w trybie podglądu na 
żywo) i wybór temperatury barwowej (od 2500 do 10 000 K), wszystkie tryby z dokładną regulacją

Typy braketingu Ekspozycja, moc błysku, balans bieli i ADL
Tryby podglądu na żywo  C (podgląd na żywo zdjęć), 1 (podgląd na żywo filmów)
Ustawianie ostrości w • Autofokus (AF), pojedynczy AF (AF-S), tryb ciągłego AF (AF-F) • Ręczne ustawianie ostrości (M)
trybie podglądu na żywo
Tryby pola AF w trybie AF z priorytetem twarzy, szerokie pole AF, normalne pole AF, precyzyjny AF, AF ze śledzeniem obiektu
podglądu na żywo
Autofokus w trybie  AF z detekcją kontrastu w dowolnej części kadru (aparat automatycznie wybiera pole AF po włączeniu 
podglądu na żywo opcji AF z priorytetem ostrości twarzy lub AF ze śledzeniem obiektu)
System pomiaru ekspozycji Pomiar ekspozycji TTL za pomocą matrycy
podczas filmowania 
Tryby pomiaru ekspozycji Pomiar matrycowy, centralnie ważony lub z ochroną świateł
podczas filmowania
Rozmiar klatki (w pikselach)  • 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progresywny), 25p, 24p • 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p • 1280 × 
oraz liczba klatek na sekundę  720; 60p, 50p • 1920 ×1080 (spowolnienie); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5 

Rzeczywista liczba klatek na sekundę dla szybkości 60p, 50p, 30p, 25p i 24p wynosi odpowiednio 59,94, 50, 
29,97, 25 i 23,976 kl./s; wybór jakości dostępny dla wszystkich rozmiarów oprócz 3840 × 2160 (w tym przypadku 
wybrane jest na stałe ustawienie H) i 1920 × 1080 spowolnienie (w tym przypadku wybrane jest na stałe 
ustawienie Normalna)

Format plików MOV, MP4
Kompresja wideo H.264/MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding)
Format zapisu dźwięku Liniowy PCM, AAC
Urządzenie do zapisu dźwięku Wbudowany mikrofon stereofoniczny lub mikrofon zewnętrzny; możliwość regulowania czułości
Filmy – czułość ISO • Tryby ekspozycji P, S i A: Automatyczny dobór ISO (od ISO 64 do Hi 2) z możliwością wyboru 
(indeks zalecanych ekspozycji)  maksymalnej wartości • Tryb ekspozycji M: dostępny Automatyczny dobór ISO (od ISO 64 do Hi 2) z 

możliwością wyboru maksymalnej wartości; wybór ręczny (od ISO 64 do 25600 z krokiem 1/3, 1/2 lub 
1 EV) z dostępnymi opcjami odpowiednika około 0,3, 0,5, 0,7, 1 lub 2 EV (odpowiednik ISO 102400) 
powyżej wartości ISO 25600 

Filmy – aktywna funkcja D-Lighting  Do wyboru są te same ustawienia co dla zdjęć: Bardzo wysoka, Zwiększona, Normalna, Zmniejszona i 
Wyłączona

Maksymalny czas zapisu filmu 29 min 59 s
Inne opcje filmów Oznaczanie indeksów, filmy poklatkowe, elektroniczna redukcja drgań
Monitor Odchylany dotykowy monitor LCD typu TFT o przekątnej 8 cm (3,2 cala) i rozdzielczości około 2 359 

000. punktów (XGA), kąt oglądania 170°, pokrycie kadru około 100%, ręczne sterowanie jasnością 
monitora

Odtwarzanie Widok pełnoekranowy lub widok miniatur (liczba zdjęć: 4, 9 lub 72), powiększenie w trybie 
odtwarzania, przycinanie w trybie odtwarzania, odtwarzanie filmów, pokaz slajdów obejmujący 
zdjęcia i filmy, wyświetlanie histogramów, wskazanie obszarów prześwietlonych, informacje o 
zdjęciu, wyświetlanie danych pozycji, ocenianie zdjęć i automatyczny obrót zdjęć

USB USB SuperSpeed (złącze mikro-B USB 3.0); zalecane połączenie z wbudowanym portem USB
Wyjście HDMI Złącze HDMI typu C
Wejście audio Stereofoniczne typu mini-jack (średnica 3,5 mm, zasilanie po podłączeniu)
Wyjście audio Stereofoniczne typu mini-jack (średnica 3,5 mm)
10-stykowe gniazdo Umożliwia podłączenie opcjonalnego przewodu zdalnego sterowania MC-30A/MC-36A, zestawu 
zdalnego sterowania  modulite do zdalnego sterowania ML-3, bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania WR-R10 

(wymaga adaptera WR-A10) lub WR-1 albo odbiornika GPS GP-1/GP-1A
Łączność bezprzewodowa • Standardy: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g • Częstotliwość pracy: 2412–2462 MHz (kanały 1–11)  

• Maksymalna moc wyjściowa: 8,5 dBm (EIRP) • Uwierzytelnianie: system otwarty, WPA2-PSK
Bluetooth • Protokoły komunikacyjne: specyfikacja Bluetooth wersja 4.1 • Częstotliwość pracy: 2402–2480 MHz 

(Bluetooth), 2402–2480 MHz (Bluetooth Low Energy)
Zasięg (w linii wzroku)  Około 10 m przy braku zakłóceń; zasięg zależy od siły sygnału i obecności ewentualnych przeszkód
Języki menu Angielski, arabski, bengalski, bułgarski, chiński (tradycyjny i uproszczony), czeski, duński, fiński, 

francuski, grecki, hindi, hiszpański, holenderski, indonezyjski, japoński, koreański, marathi, 
niemiecki, norweski, perski, polski, portugalski (Portugalia i Brazylia), rosyjski, rumuński, serbski, 
szwedzki, tajski, tamilski, telugu, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski

Akumulator Jeden akumulator jonowo-litowy EN-EL15a/EN-EL15*
Pojemnik bateryjny Opcjonalny wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D18 z jednym akumulatorem jonowo-litowym 

EN-EL18b/EN-EL18a /EN-EL18(dostępnym osobno), jednym akumulatorem jonowo-litowym EN-EL15a/
EN-EL15* lub 8 bateriami alkalicznymi, akumulatorami niklowo-wodorkowymi lub litowymi typu AA;  
w przypadku użycia akumulatorów EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18* niezbędne są: ładowarka MH-26a/
MH-26 i pokrywa komory akumulatora (dostępne osobno)

Zasilacz Zasilacz EH-5c/EH-5b (wymaga dostępnego osobno złącza zasilania EP-5B)
Gniazdo statywowe 1/4 cala (ISO 1222)
Wymiary (S × W × G) Około 146 × 124 × 78,5 mm
Masa Około 1005 g z akumulatorem i kartą pamięci XQD, ale bez pokrywki bagnetu korpusu, ok. 915 g (masa 

samego korpusu)
Środowisko pracy Temperatura: od 0 do 40°C, wilgotność 85% lub mniej (bez kondensacji)
Akcesoria dostarczone w Akumulator jonowo-litowy EN-EL15a, ładowarka MH-25a, okular wizjera z powłoką fluorową DK-
zestawie (w zależności od  17F, kabel USB UC-E22, zatrzask kabla HDMI/USB, pasek aparatu AN-DC18, pokrywka bagnetu 
kraju lub regionu)  korpusu BF-1B
* Akumulator EN-EL18 pozwala na wykonanie mniejszej liczby zdjęć/zarejestrowanie krótszego filmu niż akumulator EN-EL18b/EN-EL18a.     
   Akumulator EN-EL15 pozwala na wykonanie mniejszej liczby zdjęć/zarejestrowanie krótszego filmu niż akumulator EN-EL15a.

Lustrzanka cyfrowa Nikon D850 – dane techniczne

• XQD jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation. • Logo SD, SDHC i SDXC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC. • PictBridge 
jest znakiem towarowym. • HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami 
towarowymi firmy HDMI Licensing LLC. • Nazwa i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Znaki tego 
typu są wykorzystywane przez firmę Nikon Corporation na podstawie licencji. • Nazwy pozostałych produktów 
i marek są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich firm. • Obrazy w 
wizjerach, na wyświetlaczach i monitorach LCD pokazane w niniejszych materiałach to symulacje.


