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I AM THE STEP UP TO EXCELLENCE



• Objectief: AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR • Beeldkwaliteit: JPEG fine (8-bits) • Belichting: stand [M], 1/60 seconde, f/5 • Witbalans: Gloeilamplicht • Gevoeligheid: ISO 6400 • Picture Control: Standaard ©Andrew Hancock • Objectief: AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED VR • Beeldkwaliteit: JPEG fine (8-bits) • Belichting: stand [M], 1/200 seconde, f/2.2 • Witbalans: Gloeilamplicht • Gevoeligheid: ISO 6400 • Picture Control: Standaard ©Andrew Hancock



• Objectief: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G ED VR • Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF) • Belichting: stand [M], 1/100 seconde, f/2.8 • Witbalans: Gloeilamplicht • Gevoeligheid: ISO 6400 • Picture Control: Standaard ©Andrew Hancock • Objectief: AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED • Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF) • Belichting: stand [M], 1/400 seconde, f/7.1 • Witbalans: Bewolkt • Gevoeligheid: ISO 100 • Picture Control: Aangepast op basis van Gelijkmatig ©Andrew Hancock



• Objectief: AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED • Beeldkwaliteit: JPEG Fijn (8-bits) • Belichting: stand [M], 1/20 seconde, f/2 • Witbalans: Automatisch 1 • Gevoeligheid: ISO 6400 • Picture Control: Standaard ©Andrew Hancock • Objectief: AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR • Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF) • Belichting: stand [M], 1/1000 seconde, f/5 • Witbalans: Direct zonlicht • Gevoeligheid: ISO 1600 • Picture Control: Standaard ©Andrew Hancock



Uw wereld. Oneindige inspiratie.
Gepassioneerde fotografen en filmmakers willen altijd grenzen blijven verleggen. 

De D7200 DX-formaat D-SLR voldoet aan het hoogste niveau en zal uw creativiteit 

meer inspiratie geven. De nieuwe AF-sensormodule biedt verbeterde prestaties 

om het onderwerp vast te leggen en dankzij een verhoogde buffercapaciteit is  

het aantal opnamen in de continu-opnamestand  toegenomen.  

Door de ingebouwde Wi-Fi®-functie kunt u beelden snel en makkelijk delen en 

dankzij de nieuwe EXPEED 4-beeldverwerkingsengine zijn ze zeer gedetailleerd 

met minder ruis, zelfs in situaties met weinig licht.  

Er staat ook een verscheidenheid aan Full HD-filmfuncties tot uw beschikking.  

In samenspel met NIKKOR-objectieven en Speedlight-flitsers vormt de D7200 een 

robuust en veelzijdig camerasysteem. Fotografeer lichtvoetig. Denk creatief.  

Uw verbeelding is nu nog de enige beperking.
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Uw wereld. Scherp, van dichtbij, in een fractie van een seconde. Uw wereld. Weelderig en helder, zelfs bij weinig licht.
Nieuwe AF met 51 punten met verbeterde prestaties, zelfs bij weinig licht 

De nieuwe Advanced Multi-CAM 3500 II-
autofocussensormodule van de D7200 is van 
professionele kwaliteit en biedt een geweldige 
precisie. Deze heeft een hoge gevoeligheid tot -3 
LW (ISO 100, 20ºC) voor uitstekende prestaties in 
situaties met weinig licht. De 51 scherpstelpunten 
bedekken een groot deel van het beeld in DX-
formaat en het gehele beeld bij 1,3×-uitsnede. 
Vijftien kruissensoren in het midden zorgen voor een 
voortreffelijke scherpstelling op het onderwerp en 
het middelste punt is compatibel met f/8 voor verbeterde scherpstelprestaties, zelfs wanneer 
een teleconverter wordt gebruikt. Van slecht verlichte binnensituaties tot sport of natuur: 
dankzij de uitstekende scherpstelprestaties en de brede AF-dekking is het makkelijker om een 
verscheidenheid aan onderwerpen haarscherp vast te leggen.

AF-detectiebereik tot -3 LW
AF-detectiebereik tot -2 LW of minder (boven -3 LW)

-3 LW 100 opnamen

Continu-opnamen met 6 bps tot maximaal 100 opeenvolgende opnamen (JPEG Fijn/Groot)

Leg beweging vast als nooit tevoren. Door de hoge verwerkingsnelheid van de EXPEED 4- 
beeldverwerkingsengine plus een verhoogde buffercapaciteit kan de D7200 bij continu-opnamen  
langer blijven fotograferen. De camera kan 100 opnamen*1 maken met 6 bps*2 met het  
beeldformaat JPEG Fijn/Groot en tot maximaal 27 opnamen bij gebruik van RAW. Als nog meer 

snelheid is vereist, haalt de camera tot  
circa 7 bps*2 in de 1,3×-beelduitsnede.  
En dankzij het spiegelstabilisatiesysteem van 
de camera hebt u een stabiel zoekerbeeld, 
zelfs wanneer u continu-opnamen van 
snelbewegende onderwerpen maakt.

1,3×-beeldveldDX-beeldveld

*1 Het geschatte aantal opnamen met ISO 100 dat kan worden 
opgeslagen op een SanDisk Extreme Pro 95 MB/s UHS-I 
SDHC-geheugenkaart van 16 GB. De buffercapaciteit kan 
variëren afhankelijk van het gefotografeerde onderwerp.

*2 Op basis van CIPA-richtlijnen.
Opmerking: maximale beeldsnelheid bij livebeeld is 3,7 bps.

Beeldkwaliteit Buffercapaciteit: DX (24×16) beeldveld
JPEG Fijn, Groot  100
NEF (RAW), compressie zonder verlies, 12 bits 27
NEF (RAW), compressie zonder verlies, 14 bits 18
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Standaard ISO tot maximaal 25.600 met een uitstekende beeldkwaliteit dankzij 
de EXPEED 4-beeldverwerkingsengine

De voordelen van de EXPEED 4-beeldverwerkingsengine worden duidelijk bij situaties met weinig 
licht. De geavanceerde technologie verhoogt de hoogste standaard ISO van de D7200 tot 25.600, 
twee hele stops meer dan bij zijn voorganger. EXPEED 4 vermindert niet alleen ruis, maar zorgt er ook 
voor dat scherpte en fijne patronen bij hoge ISO-instellingen behouden blijven. Dit geeft fotografen 
meer vrijheid om een optimale sluitertijd in te stellen en onscherpte van het onderwerp te voorkomen 
als er bijvoorbeeld tegen zonsondergang bewegende onderwerpen worden gefotografeerd.  
Ook kunnen filmmakers hierdoor bijvoorbeeld zonder aanvullende verlichting heldere filmopnamen 
maken van nachtelijke straten.

Fantastische beelden, recht uit de camera

Als u het indrukwekkende potentieel van de D7200 wilt 
ervaren, hoeft u slechts te kijken naar de kwaliteit van 
de beelden die in de camera zijn verwerkt. Dankzij de 
accuratesse van de witbalans en kleurenreproductie van 
EXPEED 4 worden heldere luchten in natuurgetrouwe 

blauwtinten en portretten met mooie, natuurlijke huidtinten gereproduceerd, 
vooral wanneer u de Picture Control-instelling Standaard gebruikt. Beelden hebben 
een heldere, driedimensionale uitstraling, dankzij de scherpe, krachtige NIKKOR-
objectieven en de resolutie van 24,2 megapixels van de DX-formaat beeldsensor van 
de camera, die speciaal is ontworpen zonder optisch laagdoorlaatfilter. 
Opmerking: de Nikon- en EXPEED-logo’s zijn niet daadwerkelijk aanwezig.

ISO 12.800

Huidtinten zijn mooi en natuurlijk, recht uit de camera.

Luchten worden met natuurgetrouwe blauwtinten weergegeven. 11

ISO 100-25.600 EXPEED 4



Uw wereld. Genuanceerde beelden die u zelf in de hand hebt. Uw wereld. Creatief verlicht.
Picture Control met nieuwe optie Gelijkmatig

 
Nikon’s exclusieve systeem om beelden te creëren is zelfs nog 
krachtiger bij de nieuwe D7200. Het gaat een stap verder met 
aanpassingsmogelijkheden en creatieve instellingen waarmee u uw 
eigen beelden kunt creëren. De nieuwe optie Gelijkmatig slaat meer 
informatie uit schaduwen en hoge lichten op in vergelijking met de 
andere instellingen. Bij deze Picture Control-instelling is er zelfs 

na aanpassing minder kans op het wegvallen van details in schaduwen en hoge lichten of op 
kleurverzadiging. Dit resulteert in beelden met prachtige kleurschakeringen en een mooi contrast. 
Dit is handig wanneer u een gezonde huidtint wilt benadrukken, gedetailleerde groentinten in 
landschappen wilt weergeven of details in hoge lichten in bloemblaadjes wilt laten zien. Bij film 
is de rijkdom aan gegevens die met Gelijkmatig wordt verkregen bruikbaar voor kleurverbetering 
met minder risico op oververzadiging, blokkerige schaduwen of uitgebeten hoge lichten.

Nieuwe optie voor het instellen van Lokaal contrast en nauwkeuriger 
controle over uw beelden

Als de standaard Picture Control-instellingen van de camera de beelden 
een uitstraling geven die nog niet helemaal naar wens is, maakt u dan 
geen zorgen. U kunt instellingen zoals contrast en verzadiging nog verder 
aanpassen met stappen van 0,25* via het menu Picture Control van de 
D7200. U kunt ook de nieuwe instelling Lokaal contrast gebruiken om in 
foto’s het lokale contrast van het onderwerp te vergroten of te verminde-

ren, terwijl de gewenste mate van detail en verzadiging behouden blijft. Wanneer een meer gedetail-
leerde aanpassing nodig is, kunt u met de software Picture Control Utility 2 (gratis te downloaden) 

minieme aanpassingen maken met behulp van tooncurves en schuiven 
en de veranderingen controleren op een groter computerscherm. 
Aangepaste Picture Control-instellingen kunnen worden opgeslagen 
als eigen Picture Controls en naar de D7200 worden gekopieerd via 
de SD-geheugenkaart. Zo kunt u deze aangepaste Picture Controls 
gebruiken wanneer u foto’s en video maakt of toepassen op  
RAW (NEF)-gegevens voor verwerking met Capture NX-D. 

*Met uitzondering van Snel aanpassen en filtereffecten.

Standaard Aangepast op basis van Gelijkmatig Lokaal contrast ingesteld op -5 zodat huidtinten er zachter uitzien Lokaal contrast ingesteld op +3 om gezichtsdetails te laten zien

Picture Control Utility 2

Capture NX-D voor het ontwikkelen van NEF (RAW)-bestanden (gratis download)
De software Capture NX-D is het ideale hulpmiddel voor uw  
RAW (NEF)-gegevens. Het biedt een verscheidenheid aan handige 
bewerkingsfuncties, zoals witbalansaanpassing, correctie van 
objectiefafwijkingen en onscherp masker. In de eenvoudige interface 
kunt de effecten van elke wijziging naast elkaar vergelijken en kunt u 
de bedieningspanelen van uw voorkeur stapelen voor een maximaal 
gebruiksgemak.

Nieuwe ViewNX-i-beeldnavigatiesoftware voor foto’s en films (gratis te downloaden)
Met ViewNX-i kunt u makkelijk uw JPEG-, RAW- en filmbestanden 
bekijken en samen met andere Nikon-software gebruiken. Als u uw 
beelden wilt delen, kunt u ze met de software eenvoudig uploaden 
naar diverse social media. En als u de bijgeleverde ViewNX-Movie 
Editor activeert, kunt ook eenvoudige filmbewerkingen uitvoeren.
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Intelligente, ingebouwde flitser met commanderfunctie voor prachtige 
i-DDL-verlichting

De D7200 beschikt over een ingebouwde opklapbare flitser met een richtgetal van circa 12  
(m, ISO 100, 20ºC) Door de intelligente i-DDL-flitssturing 
produceert deze precies de goede hoeveelheid licht om 
een prachtig uitgebalanceerde invulflits te geven als 
onderwerpen donkerder zijn dan hun omgeving. Met de 
commanderfunctie van de ingebouwde flitser van de 
camera kunt u maximaal twee groepen Nikon Speedlight-
flitsers (optioneel) draadloos activeren en aansturen.

Nikon Creatief Verlichtingssysteem voor verlichting van studiokwaliteit

Als u een of twee Nikon Speedlights in uw cameratas stopt, kunt u met gemak indrukwekkende 
lichteffecten creëren. Dankzij het Nikon 
Creatief Verlichtingssysteem (CVS) beschikt de 
D7200 over verschillende verlichtingsfuncties 
waaronder Geavanceerde draadloze flitssturing 
en Automatische snelle FP-synchronisatie. Deze 
functies zijn handig bij helder daglicht wanneer 
u snelbewegende onderwerpen scherp in beeld 
wilt brengen of onderwerpen met tegenlicht 
tegen een zachte achtergrond wilt verlichten.
Opmerking: het bereik van de AF-hulpverlichting kan kleiner zijn dan 
verwacht, afhankelijk van de opnamesituatie.

Compacte, lichte SB-500 Speedlight met krachtige  
LED-lamp (optioneel)

De nieuwe SB-500 is een kleine, lichtgewicht flitser die over talloze CVS-functies 
beschikt en door slechts twee R6/AA-batterijen van stroom wordt voorzien.  
De SB-500 heeft een richtgetal van 24 (m, ISO 100, 23ºC) en de flitskop kan  
90º omhoog kantelen en horizontaal 180º draaien, waardoor het makkelijk is de 
flits via het plafond of een muur te laten weerkaatsen. De nieuwe LED-lamp  
(met drie selecteerbare sterkteniveaus) heeft een kleurtemperatuur die in de buurt 
komt van zonlicht en kan worden gebruikt als hulpverlichting voor zowel foto’s als 
filmopnamen.

De ingebouwde flitser van de D7200 kan op afstand 
maximaal twee groepen Speedlights draadloos aansturen.

Uitgebalanceerde invulflits bij avondlicht.

Automatische snelle FP-synchronisatie voor een kleine scherptediepte.

SB-500

Automatische snelle FP-synchronisatie legt snelle bewegingen scherp vast.
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• Objectief: AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR • Beeldkwaliteit: JPEG Fijn (8-bits) • Belichting: stand [M], 1/8000 seconde, f/5 • Witbalans: Automatisch 2 • Gevoeligheid: ISO 1250 • Picture Control: Standaard ©Andrew Hancock

Uw wereld. Kijk met andere ogen.

AF-S NIKKOR 20mm 
f/1.8G ED
Dit lichtsterke objectief is 
ideaal voor het verkrijgen van 
een prachtig bokeh of voor 
opnamen bij weinig licht. Het 
gebruikt de nieuwste optische 
technologie en geeft een hoge 
resolutie en een uitstekende 
reproductie van puntlichten, 
waarbij chromatische aberratie 
tot het minimum wordt beperkt. 

De Nano Crystal 
Coat vermindert 
beeldschaduwen en 
lichtvlekken.

AF-S DX Micro NIKKOR 
85mm f/3.5G ED VR
Met een kortste scherpstelafstand 
van 0,286 m biedt dit objectief een 
prachtige scherpte en een mooi 
achtergrondbokeh voor close-ups, 
portretten, natuurfoto’s en meer. 
Het objectief beschikt ook over 
vibratiereductie (VR) voor stabieler 
fotograferen uit de hand met een 
effect dat equivalent is aan een 
sluitertijd die 3,0 stops* korter is.

AF-S DX NIKKOR 
10–24mm f/3.5–4.5G ED
De ultragroothoekdekking 
van dit objectief is ideaal voor 
kleine ruimten, architectuur, 
landschapsfotografie en elke 
andere situatie waarin u 
een dramatisch perspectief 
wilt creëren. De kortste 
scherpstelafstand van 0,24 m 
en de verminderde vertekening 
maken het aantal creatieve 
toepassingen nog groter.

AF-S NIKKOR  
70–200mm f/4G ED VR
Dit compacte en lichtgewicht 
telezoomobjectief biedt een 
geweldige scherpte en snelle 
autofocus voor een verscheiden-
heid aan opnamesituaties.  
De Nano Crystal Coat vermindert 
beeldschaduwen en lichtvlekken 
op effectieve wijze, terwijl het 
effect van de vibratiereductie (VR) 
equivalent is aan een sluitertijd 
die 4,0 stops* korter is. Het 

close-upbereik van 
minimaal 1,0 m biedt 
een extra voordeel.

* Op basis van CIPA-normen.

De nieuwe AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR is zeer compact en licht

De AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR is een lichtgewicht AF-objectief van 300 mm met vaste brandpuntsafstand dat u makkelijk zonder een- of driepootstatief  
kunt gebruiken. Het beschikt over de geavanceerde optische PF (Phase Fresnel)-lenstechnologie*1 voor een zeer klein en licht formaat en een uitstekende  
vermindering van chromatische aberratie voor heldere en scherpe beelden. Naast het VR-effect voor statische onderwerpen in de stand NORMAAL dat equivalent  
is aan 4,5 stops*2, beschikt het objectief ook over de stand SPORT voor het vastleggen van snelle bewegingen.
*1 Vanwege de eigenschappen van een PF-objectief dat het verschijnsel van lichtdiffractie gebruikt, kunnen afhankelijk van de opnameomstandigheden gekleurde ringvormige  
  lichtvlekken ontstaan. Dit verschijnsel kan tot het minimum worden beperkt met de optie ‘PF Flare Control’ in Capture NX-D. (Download en gebruik de laatste versie).
*2 Op basis van CIPA-normen. 

Kleiner en lichter dan de  
gewone AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED
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                                   Uw wereld.  In één vloeiende beweging van donker naar licht.
Ingebouwde time-lapse-fotografie met vloeiendere belichtingsovergangen

Experimenteer met nieuwe vormen van creatieve fotografie. 
De D7200 is de eerste Nikon DX-formaat camera waarmee u 
prachtige time-lapse-films helemaal met de camera zelf kunt 
maken. Dankzij Nikon’s exclusieve functie voor gelijkmatige 
belichting zijn filmopnamen vrij van storende flikkeringen. 
U kunt makkelijk en in alle rust lange beeldenreeksen 
opnemen in de stand A, zelfs wanneer helderheidsniveaus 

aanmerkelijk veranderen, zoals tijdens de overgang van donker naar licht bij zonsop- of 
zonsondergang. Gelijkmatige belichting is ook beschikbaar voor intervalfotografie, waarmee nu 
tot maximaal 9999 opnamen kunnen worden gemaakt en filmopnamen van hoge resolutie worden 
gecreëerd. Dit betekent dat u makkelijk pan- en zoomeffecten kunt toevoegen als u de foto’s tot 
een Full HD-film verwerkt.

 

Full HD-film voor verschillende opnamesituaties

De filmfuncties van de D7200 zijn uiterst flexibel om zo aan 
de behoeften van multimediagebruikers te voldoen. Met de 
D7200 kunnen filmmakers Full HD-films in twee formaten 
opnemen: DX en 1,3×. Met de laatste kunt u verafgelegen 
onderwerpen groter in beeld brengen en opnemen met 
1080/60p voor filmopnamen met vloeiende overgangen in 
bewegingen. De EXPEED 4-beeldverwerkingsengine levert 

een uitmuntende beeldkwaliteit over het gehele ISO-bereik van 100 tot 25.600 en vermindert zo 
de noodzaak van extra verlichting. Als u van plan bent kleuren te verbeteren, is de nieuwe Picture 
Control Gelijkmatig ideaal, omdat details in schaduwen en hoge lichten behouden blijven en de kans 
op oververzadiging beperkt is, zelfs na kleurverbetering. Voor bestanden van de hoogste kwaliteit is 
het ook mogelijk om ongecomprimeerde video direct naar een externe recorder over te zetten met de 
optionele HDMI-kabel HC-E1, terwijl u tegelijkertijd kunt blijven opnemen op de 
SD-geheugenkaarten in de camera.

DX-formaat 1.3×-formaat

Automatische instelling van de ISO-gevoeligheid voor opnamen met een 

vaste sluitertijd en diafragma in de stand M

De juiste belichting handhaven voor film is altijd een uitdaging als de camera pant of beweegt 
tussen plaatsen met verschillende helderheid. De automatische instelling van de ISO-gevoeligheid 
van D7200 gaat hier echter moeiteloos mee om. Als u bijvoorbeeld in één opname iemand filmt 
die uit een donkere gang de middagzon in rent, helpt de automatische instelling van de ISO-
gevoeligheid u om bij een vaste sluitertijd en een vast diafragma de juiste belichting te handhaven, 
afgestemd op de verandering van het licht.

Speciaal filmopnamemenu voor een efficiëntere bediening

Iedereen die multimedia gebruikt zal het nieuwe 
filmopnamemenu van de D7200 waarderen, waarin de meest 
gebruikte filmopnameopties op één plek bijeen zijn gebracht. 
U kunt instellingen zoals witbalans en Picture Control 
toewijzen, onafhankelijk van de instellingen die u voor 
fotograferen gebruikt, waardoor u efficiënter kunt werken.

Weergave van hoge lichten helpt uitgebeten hoge lichten te vermijden

Voor het beste filmresultaat beschikt de D7200 over een 
handige functie die gebieden met kans op uitgebeten hoge 
lichten aangeeft. Deze functie kan snel worden geactiveerd via 
de “P”-knop van de camera en zo voorkomen dat de gebieden 
met uitgebeten hoge lichten worden opgenomen als u beelden 
uitvoert naar een externe HDMI-recorder. 

Hifi-volumeregeling om voor en tijdens  

de opname het geluidsniveau te  

controleren en aan te passen

De D7200 heeft een ingebouwde stereo- 
microfoon en de gevoeligheid kan  
tijdens het filmen worden aangepast,  
terwijl u het geluidsniveau bewaakt via  
de hoofdtelefoon die op de camera is  
aangesloten. U kunt ook het frequentiebereik instellen op basis van wat er wordt opgenomen  
en er is onderdrukking van windruis beschikbaar als u de ingebouwde microfoon gebruikt.  
Voor nog professionelere resultaten sluit u de optionele ME-1 stereomicrofoon aan, zodat u een 
nog helderder geluid met minder storende mechanische geluiden kunt opnemen.

Handige, waterbestendige ME-W1 draadloze microfoon (optioneel)  

voor videobloggers

Wanneer u op eenvoudige wijze de stem van iemand veraf wilt opnemen, gebruik dan de nieuwe, 
handige ME-W1 draadloze microfoon. Met de microfoon en ontvanger kunt u van bronnen tot 
maximaal 50 m ver helder geluid in mono opnemen en als u stereogeluid wilt opnemen, kunt u 
de ME-1 stereomicrofoon aansluiten. Het is ook mogelijk om geluid op te nemen van zowel de 
microfoon bij het onderwerp als die van de ontvanger bij de  
filmer en om beide te gebruiken voor communicatie*.  
Dankzij het waterbestendige ontwerp kunnen deze  
accessoires bij alle weersomstandigheden  
worden gebruikt.
*Hiervoor moet een oor- of hoofdtelefoon worden aangeschaft.

Microfoon Ontvanger
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3:30

  Uw wereld. Met verre horizonten.
          Ingebouwde Wi-Fi en NFC*1 voor snellere,       
          eenvoudigere communicatie

Wilt u uw creative werk direct na de opname delen? Met 
de ingebouwde Wi-Fi-functie kan de D7200 draadloos 
communiceren met ieder smartapparaat waarop Wireless 

Mobile Utility*2 is geïnstalleerd. Het is ook de eerste 
D-SLR van Nikon die over NFC beschikt, waardoor 
draadloze communicatie nog eenvoudiger wordt. U kunt 

ook uw smartapparaat gebruiken om op afstand 
de sluiter te ontspannen. Dit opent de weg 

voor nieuwe manieren van fotograferen, bijvoorbeeld bij 
zelfportretten en groepsfoto’s, en maakt dynamische en 

originele camera-opstellingen mogelijk.

Speciale effecten creëren direct voor een creatieve uitstraling

De D7200 beschikt over een scala aan in het oog springende, 
voorgeprogrammeerde visuele effecten die tijdens de opname op 
zowel foto als film kunnen worden toegepast. U kunt direct een 
unieke uitstraling bewerkstelligen.

Optische zoeker met een beelddekking van circa 100% voor een  

beter zicht en grotere helderheid

                 De zoeker van de D7200 is helderder, geeft accuratere kleuren weer en biedt in  
          DX-formaat een beelddekking van circa 100%. Het informatiescherm onder het  
  beeld in de zoeker gebruikt een organisch EL-schermelement voor een heldere,  
             contrastrijke weergave met een lager stroomverbruik. U kunt een uitstekende  
   zichtbaarheid verwachten, zelfs bij fel tegenlicht.

 

• Actieve D-Lighting behoudt details in hoge lichten én schaduwen, zelfs wanneer het 
onderwerp beweegt

• HDR (hoog dynamisch bereik) geeft in foto’s van stilstaande onderwerpen rijkere 
kleurschakeringen weer door automatisch twee opnamen met verschillende belichtingen 
te combineren

• Ongelimiteerde continu-opnamen* voor nagenoeg naadloze lichtspoorfoto’s
     *Wanneer de continu-opnamestand (CH of CL) is ingesteld met een sluitertijd van 4 sec. of langzamer.

• Lcd-monitor met hoge resolutie en instelbare kleuren

• Intuïtieve “P”-knop voor directe toegang tot veelgebruikte functies

• Met de oplaadbare EN-EL15 lithium-ionaccu kunt u circa 1100 opnamen* en 80 min. film* 
met één lading maken

     *Op basis van CIPA-normen.

• Duurzame sluiter die gedurende 150.000 cycli is getest

• Robuuste camerabody en afdichtingen voor een betrouwbare bescherming tegen stof  
en regen

• Twee SD-geheugenkaartsleuven voor een efficiënt gegevensbeheer

Met de optionele WR-1, WR-R10 en WR-T10 draadloze afstandsbedieningen kunt 

u efficiënt en creatief fotograferen

Aangezien de WR-1/WR-T10 werkt 
met radiogolven over circa 20 m*1,  
kan de D7200 zelfs op afstand 
worden bediend als obstakels,  
zoals bomen, in de weg staan.  

U kunt een of meer camera’s waarop een WR-R10 is bevestigd (het aantal 
camera’s is onbeperkt) aansturen door de WR-T10 als zender te gebruiken. 
Voor de veeleisende gebruiker biedt de geavanceerde multifunctionele WR-1 
afstandsbediening nog meer mogelijkheden. Als één WR-1 is geconfigureerd 
als zender en een andere WR-1 of WR-R10*2 als ontvanger op de D7200 is 

bevestigd, kunnen de camera-instellingen*3 worden bekeken 
of gewijzigd via het display van de zender. De maximale 
communicatie-afstand tussen twee WR-1’s is 120 m*1 en 
er zijn 15 kanalen beschikbaar. Naast afstandsbediening 
van een camera waarop een WR-1 is bevestigd, zijn 
er verscheidene andere professionele opties voor 
afstandsbediening zoals de sluiters van meerdere camera’s 
gelijktijdig ontspannen en intervalfotografie. Fotograferen 
op afstand door het combineren van een WR-1 met een  
WR-R10/WR-T10 is ook mogelijk.. 

*1 Geschat bereik op een hoogte van circa 1,2 m. Het bereik hangt af van de 
weersomstandigheden en de aanwezigheid van obstakels.

*2 Hiervoor is een firmware-update nodig naar versie 2.00.
*3 Beperkte functies.

*1 NFC is alleen compatibel met het Android-besturingssysteem.
*2 Kan gratis worden gedownload via de appwinkel.
Opmerking: afhankelijk van het smartapparaat en de omstandigheden kan het voorkomen dat 
het lastig is verbinding te maken via NFC. Verbind in dat geval eenvoudigweg via Wi-Fi.

*Films met het miniatuureffect worden op hoge snelheid afgespeeld.
Miniatuureffect*
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WR-T10

WR-R10 bevestigd 
op de D7200

Systeemoverzicht
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† Kan worden gedownload via de appwinkel van het smartapparaat.  †† Kan worden gedownload van de Nikon-website (gratis).   
*Meegeleverde accessoires  **Producten die niet door Nikon worden gemaakt 

DG-2 zoekerloep

WR-T10 draadloze 
afstandsbediening

WR-1

WR-1 bevestigd op de 
D7200

EN-EL15 
oplaadbare  
Li-ionaccu*

UC-E17 USB-kabel*

UT-1 communicatie-eenheid

WT-5A/B/C/D draadloze 
zender

EN-EL15 oplaadbare  
Li-ionaccu*

LAN-kabel**

Personal 
computer**

Printer**

FTP-server**

SD-geheugenkaart**

SB-910/700/500/300 
Speedlights

Studioflitsers**

Pc-kaartadapter**
SD-geheugenkaartlezer**

ViewNX-i††

Capture NX-D††

Camera Control Pro 2
EP-5B 
stroomaansluiting

EH-5b 
lichtnetadapter

MH-25a*/MH-25 
acculader

MB-D15 multifunctionele 
battery pack

Zes R6/AA-
batterijen**

EP-5B 
stroomaansluiting

EH-5b 
lichtnetadapter

HDMI-ingang 
videorecorder**

Tv**

WR-1 draadloze 
afstandsbediening 

(zender)

WR-1 draadloze 
afstandsbediening 

(ontvanger)

GP-1A GPS-apparaatMC-DC2
afstandsbedieningskabel

ML-L3 afstandsbediening

WR-R10 draadloze 
afstandsbediening

DK-20C zoekercorrectielenzen  
(-5 to +3 m-1)

DK-22 oculairadapter

DK-21M  
vergrotend oculair

DK-5 oculairkapje*

SB-910 Speedlight

SD-9 battery pack voor  
extra capaciteit

SB-700 Speedlight

SB-300 Speedlight

SU-800 draadloze 
Speedlight commander

R1C1 close-up Speedlight 
commander-set

AS-15 synchronisatieflitsadapter

Smartapparaat**  
 (iOS/Android)

Wireless Mobile Utility†

SC-28, 29 DDL-afstandsbedieningskabel

SB-500 Speedlight

DK-23 rubberen oogschelp*

Hoofdtelefoon**

ME-1 
stereomicrofoon

ME-W1
draadloze 
microfoon

CF-DC3  
halfzachte tas

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

DR-6 hoekzoeker

ZOEKERACCESSOIRES NIKKOR-OBJECTIEVEN SPEEDLIGHT-FLITSERS

HOOFDTELEFOON

MICROFOONS

TAS

TV- EN 
VIDEOACCESSOIRES

TOEPASSINGEN VOOR 
SMARTAPPARATEN

AFSTANDSBEDIENING,  
GPS-ACCESSOIRES

LICHTNETADAPTERS,  
ACCU’S EN OPLADERS

COMPUTERACCESSOIRES
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Specificaties voor Nikon D7200 digitale SLR-camera
Type camera Digitale spiegelreflexcamera
Objectiefvatting Nikon F-vatting (met AF-koppeling en AF-contacten)
Effectieve beeldhoek Nikon DX-formaat; brandpuntsafstand in kleinbeeldequivalent 

is gelijk aan circa 1,5× de brandpuntsafstand van objectieven 
met een beeldhoek in FX-formaat

Effectieve pixels 24,2 miljoen
Beeldsensor CMOS-sensor van 23,5 × 15,6 mm
Totaal aantal pixels 24,72 miljoen
Stofverwijderings-
systeem

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

Beeldformaat (pixels) • DX-beeldveld (24×16): 6000 × 4000 [L], 4496 × 3000 [M], 
2992 × 2000 [S] • 1,3×-beeldveld (18×12): 4800 × 3200 [L], 
3600 × 2400 [M], 2400 × 1600 [S] • Foto’s met een beeldveld 
van DX (24×16) gemaakt met de selectieknop voor livebeeld op 
stand 1 : 6000 × 3368 [L], 4496 × 2528 [M], 2992 × 1680 [S] 
• Foto’s met een beeldveld van 1,3× (18×12) gemaakt met de 
selectieknop voor livebeeld op stand 1 : 4800 × 2696 [L],  
3600 × 2024 [M], 2400 × 1344 [S]

Bestandsindeling • NEF (RAW): 12 of 14 bits, compressie zonder verlies 
of gecomprimeerd • JPEG: JPEG Baseline-compatibel, 
compressie met de beeldkwaliteit Fijn (circa 1:4), Normaal 
(circa 1:8) of Basis (circa 1:16) (Vaste grootte); 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

Opslagmedia SD- (Secure Digital) en UHS-I-compatibele SDHC- en SDXC-
geheugenkaarten

Twee kaartsleuven Sleuf 2 kan worden gebruikt als de kaart in sleuf 1 vol is, als 
back-up of om kopieën die zijn gemaakt met NEF+JPEG op 
verschillende locaties op te slaan; foto's kunnen tussen kaarten 
worden gekopieerd

Bestandssysteem DCF 2.0, DPOF, 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 97% horizontaal en 
97% verticaal

Vergroting Circa 0,94× (f/1.4-objectief van 50 mm op oneindig, -1,0 m-1)
Oogafstand 19,5 mm (-1,0 m-1; vanaf het middenvlak 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
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 (andere standen)

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 het middelste scherpstelpunt bij 
objectieven met een maximaal diafragma van f/8 of groter)

Type sluiter Elektronisch gestuurde verticaal aflopende spleetsluiter
Sluitertijd 1/8000 tot 30 sec. in stappen van 1/3 of 1/2, Bulb, Tijd, X250

Flitssynchronisatie-
snelheid

X=1/250 sec.; synchroniseert bij sluitertijden van 1/320 sec. 
of langer (flitsbereik neemt af bij sluitertijden tussen 1/250 en 
1/320 sec.)

Ontspanstanden S (enkel beeld), Cl (continu lage snelheid), Ch (continu  
hoge snelheid), Q (stil ontspannen), E (zelfontspanner),  
Mup (spiegel omhoog)

Geschatte beeldsnelheid • JPEG- en 12-bits NEF (RAW)-beelden gemaakt met DX 
(24×16) geselecteerd als beeldveld: Cl 1 to 6 bps, Ch 6 bps  
• JPEG en 12-bits NEF (RAW)-beelden gemaakt met  
1,3× (18×12) geselecteerd als beeldveld: Cl 1 tot 6 bps, Ch 7 
bps • 14-bits NEF (RAW)-beelden gemaakt met DX (24×16) 
geselecteerd als beeldveld: Cl 1 tot 5 bps, Ch 5 bps • 14-bits 
NEF (RAW)-beelden gemaakt met 1,3× (18×12) geselecteerd 
als beeldveld: Cl 1 tot 6 bps, Ch 6 bps
Maximale beeldsnelheid bij livebeeld is 3,7 bps

Zelfontspanner 2, 5, 10 of 20 sec.; 1 tot 9 opnamen in stappen van 0,5, 1, 2, of 
3 sec

Afstandsbedienings-
standen (ML-L3)

Vertraagd op afstand, direct op afstand, spiegel omhoog op 
afstand

Lichtmeting DDL-lichtmeting met RGB-sensor met 2016 pixels
Lichtmeetmethode • Matrix: 3D-kleurenmatrixmeting II (G-, E- en D-type 

objectieven); kleurenmatrixmeting II (overige CPU-objectieven); 
kleurenmatrixmeting beschikbaar bij objectieven zonder CPU 
als gebruiker objectiefgegevens opgeeft • Centrumgericht: 
meting wordt voor circa 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 met een diameter van circa 3,5 mm (circa 
2,5% van het beeld) wordt gemeten in het geselecteerde 
scherpstelpunt (of in het middelste scherpstelpunt als een 
objectief zonder CPU wordt gebruikt). 

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

• Matrixmeting of centrumgerichte meting: 0 tot 20 LW  
• Spotmeting: 2 tot 20 LW

Lichtmeterkoppeling Gecombineerd CPU en AI
Belichtingsstanden Automatische standen (i automatisch, j automatisch [flitser 

uit]); onderwerpstanden (k portret, l landschap, p kinderen, 
m sport, n close-up, o nachtportret, r nachtlandschap,  
s party/binnen, t strand/sneeuw, u zonsondergang,  
v  schemering, w dierenportret, x kaarslicht, y bloesem,  
z herfstkleuren, 0 voedsel); standen voor speciale effecten  
(% nachtzicht, g kleurenschets, i miniatuureffect, u 
selectieve kleur,  1 silhouet, 2  high-key, 3 low-key); 
automatisch programma met flexibel programma (p); 
sluitertijdvoorkeuze (S); diafragmavoorkeuze (A); handmatig (M); 
U1 (gebruikersinstellingen 1); U2 (gebruikersinstellingen 2)

Belichtingscorrectie Kan worden aangepast met -5 tot +5 LW in stappen van 1/3 of 
1/2 LW in de standen p, S, A, M, SCENE en % 

Belichtingsvergrendeling Gemeten lichtwaarde kan worden vergrendeld met de  
A AE-L/AF-L knop

ISO-gevoeligheid 
(aanbevolen  
belichtingsindex)

ISO 100 tot 25.600 in stappen van 1/3 of 1/2 LW; kan in de 
standen p, S, A, M ook worden ingesteld op circa 1 of 2 LW 
(equivalent met ISO 102.400, alleen monochroom) boven 
ISO 25.600; automatische instelling van de ISO-gevoeligheid 
beschikbaar

Actieve D-Lighting Automatisch, Extra hoog, Hoog, Normaal, Laag of Uit
Autofocus Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II-autofocussensormodule 

met DDL-fasedetectie, fijnafstelling, 51 scherpstelpunten 
(waaronder 15 kruissensoren; f/8 wordt ondersteund door één 
sensor) en AF-hulpverlichting (bereik van circa 0,5 tot 3 m)

AF-detectiebereik -3 tot +19 LW (ISO 100, 20°C)

Objectiefscherpstelling • Autofocus (AF): enkelvoudige servo-AF (AF-S), continue 
servo-AF (AF-C), automatische AF-S/AF-C-selectie (AF-A); 
anticiperende scherpstelling wordt automatisch geactiveerd op 
basis van status van onderwerp • Handmatige scherpstelling 
(M): elektronische afstandsmeter kan worden gebruikt

Scherpstelpunt Keuze uit 51 of 11 scherpstelpunten
AF-veldstanden Enkelpunts AF; dynamisch veld-AF met 9, 21 of 51 punten, 

3D-tracking, automatisch veld-AF
Scherpstelvergrendeling Scherpstelling kan worden vergrendeld door de ontspanknop 

half in te drukken (enkelvoudige servo-AF) of door op de  
A AE-L/AF-L-knop te drukken

Ingebouwde flitser i, k, p, n, o, s, w, g : automatisch flitsen met 
automatisch opklappen  
p, S, A, M, : handmatig opklappen via drukknop

Richtgetal Circa 12, 12 bij handmatig flitsen (m, ISO 100, 20°C)
Flitserregeling DDL: i-DDL-flitssturing met RGB-sensor met 2016 pixels is 

beschikbaar bij de ingebouwde flitser; i-DDL-uitgebalanceerde 
invulflits voor digitale SLR-camera's wordt gebruikt met 
matrixmeting of centrumgerichte meting, standaard i-DDL-
invulflits voor digitale SLR-camera's wordt gebruikt met 
spotmeting

Flitsstanden Automatisch, automatisch met rode-ogenreductie, automatisch 
met lange sluitertijd, automatisch met lange sluitertijd en rode-
ogenreductie, invulflits, rode-ogenreductie, synchronisatie 
met lange sluitertijd, synchronisatie met lange sluitertijd en 
rode-ogenreductie, synchronisatie op het tweede gordijn met 
lange sluitertijd, synchronisatie op het tweede gordijn, uit; 
automatische snelle FP-synchronisatie wordt ondersteund

Flitscorrectie -3 tot +1 LW in stappen van 1/3 of 1/2 LW
Flitsgereedaanduiding Brandt wanneer de ingebouwde flitser of 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)

Nikon CVS wordt ondersteund; commanderstand beschikbaar

Synchronisatie-
aansluiting

AS-15 synchronisatieflitsadapter (apart verkrijgbaar)

Witbalans Automatisch (2 soorten), gloeilamplicht, tl-licht (7 soorten), 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 (livebeeldfotografie),1 (filmlivebeeld)
Objectiefscherpstelling
bij livebeeld

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

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)

Filmlichtmeting DDL-lichtmeting met hoofdbeeldsensor
Lichtmeetmethode bij film Matrix of centrumgericht
Beeldformaat (pixels)  
en beeldsnelheid

• 1920 × 1080; 60p (progressief), 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; opties 
ondersteunen zowel Hhoge als normale beeldkwaliteit  
1920 × 1080; 60p en 50p zijn alleen beschikbaar als 1,3× (18×12) is 
geselecteerd voor beeldveld in het filmopnamemenu

Bestandsindeling MOV
Videocompressie H.264/MPEG-4 geavanceerde videocodering

Audio-opname-indeling Lineaire PCM
Audio-opnameapparaat Ingebouwde of externe stereomicrofoon, instelbare gevoeligheid
Maximale duur 29 min. 59 sec. (10 of 20 min., afhankelijk van het beeldformaat, 

de beeldsnelheid en de instellingen voor filmkwaliteit)
Andere filmopties Indexmarkering, time-lapse-fotografie
Monitor TFT-monitor van 8 cm/3,2 inch met circa 1.229.000 beeldpunten 

(VGA; 640 × 4 × 480 = 1.228.800 beeldpunten), een kijkhoek 
van circa 170°, een beelddekking van circa 100% en instelbare 
helderheid

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

USB Hi-Speed USB; aansluiting op de ingebouwde USB-poort wordt 
aanbevolen

HDMI-uitgang C-type HDMI-aansluiting
Accessoire-aansluiting Draadloze afstandsbedieningen: WR-1, WR-R10; 

afstandsbedieningskabel: MC-DC2; GPS-apparaat: GP-1/GP-1A  
(alle apart verkrijgbaar)

Audio-ingang Stereo-mini-jack (diameter van 3,5 mm; voeding via ingang 
ondersteund)

Audio-uitgang Stereo-mini-jack (diameter van 3,5 mm)
Draadloze standaarden IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Werkingsfrequentie 2412 tot 2462 MHz (kanaal 1 tot 11)
Bereik (zichtlijn) Circa 30 m (uitgaand van geen interferentie; het bereik hangt af 

van de signaalsterkte en de aan- of afwezigheid van obstakels)
Gegevenssnelheid 54 Mbps; maximale logische gegevenssnelheden volgens de 

IEEE-standaard; werkelijke snelheden kunnen verschillen
Verificatie Open systeem, WPA2-PSK
Draadloze configuratie Ondersteunt WPS
Toegangsprotocollen Infrastructuur
NFC - norm NFC Forum Type 3-tag
Beschikbare 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-D15 multifunctionele battery pack met één  

EN-EL15 oplaadbare Li-ionaccu of zes R6/AA-batterijen 
(alkaline, Ni-MH of lithium)

Lichtnetadapter EH-5b lichtnetadapter, vereist EP-5B stroomaansluiting  
(apart verkrijgbaar)

Statiefaansluiting 1/4 inch (ISO 1222)
Afmetingen (B × H × D) Circa 135,5 × 106,5 × 76 mm.
Gewicht Circa 765 gram met accu en geheugenkaart, maar zonder 

bodydop; circa 675 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, UC-E17 
USB-kabel, AN-DC1 BK camerariem, BF-1B bodydop, DK-5 
oculairkapje, DK-23 rubberen oogschelp

• 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. 
• Android is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Google Inc. 
•  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. 
•  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. 
• Bluetooth® is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. 
•  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.


