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• Φακός: AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR • Ποιότητα εικόνας: βέλτιστη JPEG (8 bit) • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/60 του δευτερολέπτου, f/5 • Ισορροπία λευκού: πυρακτώσεως • Ευαισθησία: ISO 6400 • Picture Control: τυπικό  ©Andrew Hancock • Φακός: AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED • Ποιότητα εικόνας: βέλτιστη JPEG (8 bit) • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/200 του δευτερολέπτου, f/2,2 • Ισορροπία λευκού: πυρακτώσεως • Ευαισθησία: ISO 6400 • Picture Control: τυπικό ©Andrew Hancock



• Φακός: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G • Ποιότητα εικόνας: RAW (NEF) 14 bit • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/100 του δευτερολέπτου, f/2,8 • Ισορροπία λευκού: πυρακτώσεως • Ευαισθησία: ISO 6400 • Picture Control: τυπικό ©Andrew Hancock • Φακός: AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED • Ποιότητα εικόνας: RAW (NEF) 14 bit • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/400 του δευτερολέπτου, f/7,1 • Ισορροπία λευκού: συννεφιά • Ευαισθησία: ISO 100 • Picture Control: προσαρμογή από ισοβαρές ©Andrew Hancock



• Φακός: AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED • Ποιότητα εικόνας: βέλτιστη JPEG (8 bit) • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/20 του δευτερολέπτου, f/2 • Ισορροπία λευκού: αυτόματη 1 • Ευαισθησία: ISO 6400 • Picture Control: τυπικό ©Andrew Hancock • Φακός: AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR • Ποιότητα εικόνας: RAW (NEF) 14 bit • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/1.000 του δευτερολέπτου, f/5 • Ισορροπία λευκού: άμεσο ηλιακό φως • Ευαισθησία: ISO 1600 • Picture Control: τυπικό ©Andrew Hancock



Ο κόσμος σας. Αστείρευτη έμπνευση.
Για τους φωτογράφους και τους εικονολήπτες που αγαπούν πολύ αυτό που κάνουν 

δεν υπάρχουν όρια. Το υψηλό επίπεδο σχεδιασμού της D7200, μιας φωτογραφικής 

μηχανής D-SLR με φορμά DX, θα τροφοδοτήσει τη δημιουργικότητά σας ακόμη 

περισσότερο. Η νέα μονάδα αισθητήρα AF που διαθέτει προσφέρει ενισχυμένη 

απόδοση για να σμιλεύετε τα θέματά σας, ενώ με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα της 

εσωτερικής μνήμης θα μπορείτε να απολαμβάνετε περισσότερο χώρο σε λειτουργία 

συνεχών λήψεων. Με την ενσωματωμένη λειτουργία Wi-Fi® μπορείτε να κοινοποιείτε 

τις φωτογραφίες εύκολα και άμεσα ενώ ο νέος μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας 

EXPEED 4 εξασφαλίζει την καλή τους όψη, με λιγότερο θόρυβο ακόμη κι όταν οι λήψεις 

πραγματοποιούνται σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Επίσης, μπορείτε να αξιοποιείτε 

την πλούσια γκάμα λειτουργειών video Full-HD. Όταν χρησιμοποιείται μαζί με φακούς 

NIKKOR και φλας Speedlight, η D7200 μεταμορφώνεται σε ένα compact, ανθεκτικό και 

ευέλικτο σύστημα φωτογραφικής μηχανής. Φωτογραφίστε γρήγορα.  

Σκεφτείτε δημιουργικά. Το μόνο όριο είναι πλέον η φαντασία σας.
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Ο κόσμος σας. Έντονος, άμεσος, γρήγορος. Ο κόσμος σας. Πλούσιες και διαυγείς εικόνες ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
  Η νέα AF 51 σημείων προσφέρει βελτιωμένη απόδοση ακόμη και σε 
συνθήκες χαμηλού φωτισμού

Η νέα προηγμένη μονάδα αισθητήρα αυτόματης 
εστίασης επαγγελματικού επιπέδου Multi-CAM  
3500 II της D7200 προσφέρει απαράμιλλη ακρίβεια.  
Η μοναδική ευαισθησία έως -3 EV (ISO 100, 20 ºC/68 ºF) 
εξασφαλίζει μοναδική απόδοση σε συνθήκες λήψεων 
χαμηλού φωτισμού. Τα 51 σημεία εστίασης καλύπτουν 
μεγάλη περιοχή κάδρου σε φορμά DX και ολόκληρο 
το κάδρο σε λειτουργία κροπαρίσματος 1,3×. Οι 15 
αισθητήρες σταυροειδούς διάταξης (cross-type) στο 
κέντρο προσφέρουν ανώτερη αποτύπωση του θέματος, ενώ το κεντρικό σημείο είναι συμβατό με f/8 
για καλύτερη απόδοση εστίασης ακόμη και κατά τη χρήση τηλεμετατροπέων. Από λήψεις εσωτερικών 
χώρων με χαμηλό φωτισμό έως τη φωτογράφιση αθλητικών θεμάτων ή άγριας φύσης, η μοναδική 
απόδοση εστίασης του συστήματος, η ευρεία κάλυψη AF και η συμβατότητα με αμέτρητους φακούς 
καθιστούν ευκολότερη την επίτευξη ευκρινών αποτελεσμάτων σε πολλές σκηνές.

Ανίχνευση AF έως -3 EV
Ανίχνευση AF έως -2 EV ή πιο κάτω (πάνω από -3 EV)

-3 EV 100 λήψεις

Συνεχείς λήψεις έως 100 πλάνων (βέλτιστη JPEG/μεγάλη) στα 6 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)

Αποτυπώστε τη δράση όπως ποτέ άλλοτε. Η ταχύτατη επεξεργασία του EXPEED 4 και το μεγαλύτερο 
μέγεθος της εσωτερικής μνήμης επιτρέπουν στην D7200 να παρατείνει το χρόνο των λήψεων σε 
συνεχή διαδοχή. Η φωτογραφική μηχανή μπορεί να αποτυπώσει 100 λήψεις*1 στα 6 καρέ ανά 
δευτερόλεπτο (fps)*2 σε μέγεθος εικόνας βέλτιστο JPEG/μεγάλο και έως 27 λήψεις σε μορφή RAW. Για 

ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα, η φωτογραφική 
μηχανή διαθέτει δυνατότητα λήψεων σε 
περίπου 7 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)*2 
στη λειτουργία κροπαρίσματος 1,3×. Και 
χάρη στο μηχανισμό εξισορρόπησης του 
καθρέπτη, μπορείτε να απολαμβάνετε σταθερή 
εικόνα μέσα από το σκόπευτρο ακόμη και σε 
λειτουργία συνεχών λήψεων των γρήγορα 
κινούμενων θεμάτων.

Περιοχή εικόνας του 1,3×Περιοχή εικόνας του DX
*1   Πρόκειται για τον κατά προσέγγιση αριθμό φωτογραφιών που
 μπορούν να αποθηκευτούν σε κάρτα SanDisk Extreme   
 Pro 95 MB s UHS-I SDHC 16 GB με ISO 100. Η χωρητικότητα   
 της εσωτερικής μνήμης ποικίλλει ανάλογα με τη σκηνή που   
 καταγράφεται.
*2 Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες CIPA.
Σημείωση: η μέγιστη ταχύτητα καρέ σε λειτουργία ζωντανής 
προβολής είναι 3,7 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps).

Ποιότητα εικόνας Χωρητικότητα εσωτερικής μνήμης: περιοχή εικόνας DX (24×16) 
Βέλτιστη JPEG, Μεγάλη  100
NEF (RAW), συμπίεση χωρίς απώλειες, 12 bit 27
NEF (RAW), συμπίεση χωρίς απώλειες, 14 bit 18
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  Τυπικό ISO έως 25600 με εξαιρετική ποιότητα εικόνας χάρη στο 
μηχανισμό επεξεργασίας εικόνας EXPEED 4

Τα οφέλη του νέου μηχανισμού επεξεργασίας εικόνας EXPEED 4 αποκαλύπτονται ξεκάθαρα σε 
συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η προηγμένη τεχνολογία του αυξάνει το πολύ υψηλό τυπικό ISO της 
D7200 στα 25600, δύο πλήρη στοπ μεγαλύτερο από τον προκάτοχό της. Εκτός από το μειωμένο 
θόρυβο, ο μηχανισμός EXPEED 4 διατηρεί την ευκρίνεια και τις υφές σε σχετικά υψηλές ρυθμίσεις του 
ISO. Αυτό προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία στους φωτογράφους να επιτύχουν βέλτιστη ταχύτητα 
κλείστρου και να αποφύγουν το θάμπωμα των θεμάτων, όταν, παραδείγματος χάριν, αποτυπώνονται 
κινούμενα θέματα καθώς υποχωρεί το φως της ημέρας. Επίσης, αυτό επιτρέπει στους εικονολήπτες να 
τραβάνε καθαρά πλάνα των νυχτερινών δρόμων χωρίς να χρειάζεται πρόσθετος φωτισμός.

Εκπληκτικές φωτογραφίες μέσα από τη φωτογραφική μηχανή

Εάν θέλετε να δείτε το εκπληκτικό δυναμικό της D7200, 
απλά ρίξτε μια ματιά στην ποιότητα των φωτογραφιών, 
η επεξεργασία των οποίων πραγματοποιήθηκε μέσα στη 
φωτογραφική μηχανή. Χάρη στην ακρίβεια της αυτόματης 
ισορροπίας λευκού και την αναπαραγωγή των χρωμάτων 

του EXPEED 4, ο καθαρός ουρανός αποτυπώνεται πιστά με το μπλε χρώμα και στα 
πορτραίτα κυριαρχούν οι αληθινοί, φυσικοί τόνοι του δέρματος, ειδικά όταν ορίζεται 
η ρύθμιση τυπικού Picture Control. Οι φωτογραφίες διακρίνονται για την ευκρινή, 
τρισδιάστατη όψη τους χάρη, μεταξύ άλλων, στους ευκρινείς φακούς NIKKOR 
υψηλής απόδοσης και την ανάλυση των 24,2 megapixel του αισθητήρα εικόνας με 
φορμά DX με ειδικό σχεδιασμό χωρίς οπτικό χαμηλοπερατό φίλτρο. 

ISO 12800

Οι τόνοι του δέρματος εμφανίζονται καθαροί και φυσικοί απευθείας μέσα από τη φωτογραφική μηχανή.
.

ο ουρανός αποδίδεται σε πιστά μπλε χρώματα. 11

ISO 100–25600 EXPEED 4

Σημείωση: τα σήματα με το λογότυπο Nikon και 
EXPEED δεν είναι τυπωμένα.



Ο κόσμος σας. Εκλεπτυσμένη εμφάνιση που ελέγχετε εσείς. Ο κόσμος σας. Δημιουργικά φωτισμένος.
Picture Control με νέα επιλογή Ισοβαρούς

Το αποκλειστικό σύστημα δημιουργίας φωτογραφιών της Nikon με την 
D7200 είναι ακόμη πιο ισχυρό. Προσφέρει ένα νέο επίπεδο προσαρμογής 
και δημιουργικού ελέγχου προκειμένου οι χρήστες να δημιουργήσουν την 
προσωπική τους απεικόνιση. Η καινούργια προσθήκη της επιλογής Ισοβαρές 
διατηρεί περισσότερες πληροφορίες, από σκιές έως τονισμένα σημεία, συγκριτικά 
με άλλες επιλογές. Ακόμη και μετά τη ρύθμιση της επιλογής Picture Control, 

οι πιθανότητες περικοπής της εικόνας στις σκιές και στα τονισμένα σημεία ή κορεσμού των χρωμάτων είναι 
μικρότερες, με αποτέλεσμα δημιουργία εικόνων με όμορφη διαβάθμιση χρωμάτων και αντίθεση. Αυτή η 
ρύθμιση είναι αποτελεσματική όταν θέλετε να τονίσετε τους υγιείς τόνους του δέρματος, να αποδώσετε την 
παραμικρή λεπτομέρεια των πράσινων χρωμάτων στα τοπία ή να αποκαλύψετε τις τονισμένες λεπτομέρειες 
στα πέταλα των λουλουδιών. Στις ταινίες, ο πλούτος των δεδομένων που συνέλαβε το Ισοβαρές αξιοποιείται για 
τη διαβάθμιση των χρωμάτων μειώνοντας τον κίνδυνο του υπερκορεσμού, των αποκρυμμένων σκιών ή των 
υπερβολικά τονισμένων σημείων.

Νέα παράμετρος διαύγειας και μεγαλύτερος έλεγχος των εικόνων

Εάν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις Picture Control της φωτογραφικής μηχανής 
χαρίζουν στις εικόνες σας την όψη που σας ικανοποιεί μεν, αλλά δεν είναι ακριβώς 
αυτό που θέλετε, μην ανησυχείτε. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους, όπως 
η αντίθεση και ο κορεσμός, σε διαβαθμίσεις του 0,25* μέσα από το μενού Picture 
Control που διαθέτει η D7200. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη νέα 
παράμετρο διαύγειας για να αυξήσετε ή να απαλύνετε τη διαύγεια των θεμάτων 

σας στις φωτογραφίες, διατηρώντας παράλληλα το επίπεδο των λεπτομερειών και του κορεσμού που επιθυμείτε. 
Εάν απαιτείται πιο λεπτομερής προσαρμογή, το λογισμικό Picture Control Utility 2 (διατίθεται δωρεάν προς λήψη) 
σάς επιτρέπει να πραγματοποιήσετε πολύ λεπτές ρυθμίσεις με τις καμπύλες και τα ρυθμιστικά τόνων επιτρέποντάς 

σας να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές σε μια μεγάλη οθόνη του υπολογιστή. Τα 
τροποποιημένα Picture Control μπορούν να αποθηκευτούν ως προσαρμοσμένα 
Picture Control και να μεταφερθούν στην D7200 από την κάρτα μνήμης SD. 
Αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτά τα τροποποιημένα χειριστήρια 
κατά τη λήψη φωτογραφιών και video ή να τα εφαρμόσετε σε δεδομένα RAW 
(NEF) για επεξεργασία στο Capture NX-D.  
*Με εξαίρεση τη γρήγορη ρύθμιση και τα εφέ φίλτρου.

Τυπικό Προσαρμογή από Ισοβαρές Η ρύθμιση διαύγειας στο -5 καθιστά την όψη του δέρματος πιο απαλή Η ρύθμιση διαύγειας στο +3 αποκαλύπτει την υφή του προσώπου

Picture Control Utility 2

Capture NX-D για δημιουργία αρχείων NEF (RAW) (δωρεάν λήψη)
Το λογισμικό Capture NX-D είναι το ιδανικό εργαλείο για τα δεδομένα 

RAW (NEF). Προσφέρει ένα σύνολο βασικών λειτουργιών επεξεργασίας, 

όπως ρύθμιση ισορροπίας λευκού, διόρθωση εκτροπής φακού και μάσκα 

ευκρίνειας. Το απλό περιβάλλον χρήστη σάς επιτρέπει να βλέπετε τα 

αποτελέσματα της κάθε αλλαγής σε προβολή σύγκρισης καθώς και να 

οργανώνετε τους προτιμώμενους πίνακες ελέγχου για μέγιστη χρηστικότητα.

Νέο λογισμικό περιήγησης ViewNX-i για φωτογραφίες και video (δωρεάν λήψη)
Το ViewNX-i προσφέρει έναν εύκολο τρόπο να βλέπετε τα αρχεία JPEG, 

RAW και video και να τα χρησιμοποιείτε σε συντονισμό με άλλο λογισμικό 

της Nikon. Όταν θέλετε να κοινοποιήσετε τις φωτογραφίες σας, με αυτό το 

λογισμικό η διαδικασία μεταφόρτωσής τους σε διάφορα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης απλοποιείται. Ενεργοποιώντας το παρεχόμενο εργαλείο ViewNX-

Movie Editor μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια βασική επεξεργασία και 

στα video.
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Το έξυπνο ενσωματωμένο φλας με λειτουργία εντολέα δημιουργεί τη μαγεία του i-TTL
Η D7200 διαθέτει ένα ενσωματωμένο αναδυόμενο φλας με αριθμό οδηγού περίπου 12/39 (m/ft, ISO 100, 
20 ºC/68 ºF). Ο έξυπνος έλεγχος φλας i-TTL ρίχνει τη 
σωστή ποσότητα φωτός για εξαιρετικά εξισορροπημένο 
συμπληρωματικό φωτισμό φλας σε συνθήκες όπου τα θέματα 
εμφανίζονται πιο σκοτεινά από το περιβάλλον γύρω τους. Με 
τη λειτουργία εντολέα μπορείτε να ενεργοποιείτε ασύρματα 
την ενσωματωμένη μονάδα φλας και να ελέγχετε έως δύο 
ομάδες απομακρυσμένων φλας Speedlight (προαιρετικά) από 
τη φωτογραφική μηχανή.

Σύστημα δημιουργικού φωτισμού Nikon (Creative Lighting System) για 
επαγγελματικό φωτισμό
Η προσθήκη ενός ή δύο φλας Speedlight της Nikon στην τσάντα της φωτογραφικής σας μηχανής σάς χαρίζει τη 

δύναμη να δημιουργείτε εντυπωσιακά φωτιστικά εφέ 
χωρίς κανένα κόπο. Χάρη στο σύστημα δημιουργικού 
φωτισμού Nikon (Creative Lighting System - CLS), η 
D7200 προσφέρει διάφορες λειτουργίες φωτισμού, 
συμπεριλαμβανομένου του προηγμένου ασύρματου 
φωτισμού και του αυτόματου συγχρονισμού υψηλής 
ταχύτητας FP. Αυτές οι λειτουργίες είναι χρήσιμες σε 
συνθήκες έντονου ημερήσιου φωτός όταν θέλετε να 
παγώσετε τη γρήγορα κινούμενη δράση ή να φωτίσετε 
ένα πορτραίτο με κόντρα φως και απαλό φόντο.
Σημείωση: η εμβέλεια του βοηθητικού φωτισμού AF μπορεί να είναι 
μικρότερη από την αναμενόμενη, ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.

Compact, ελαφρύ φλας Speedlight SB-500 με λυχνία LED υψηλής απόδοσης 
(προαιρετικό)
Το νέο φλας Speedlight SB-500 είναι compact και ελαφρύ και προσφέρει πολλές λειτουργίες 
CLS, ενώ η τροφοδοσία του εξασφαλίζεται μόνο από δύο μπαταρίες μεγέθους R6/AA. Με 
αριθμό οδηγού 24/78,7 (m/ft, ISO 100, 23 ºC/73,4 ºF), η κεφαλή του φλας γέρνει έως 90° 
και περιστρέφεται οριζόντια κατά 180°, καθιστώντας ευκολότερη την αντανάκλαση του 
φλας από την οροφή ή τους τοίχους. Ο καινούργιος φωτισμός LED (με επιλογή από τρία 
επίπεδα εξόδου) προσφέρει θερμοκρασία χρώματος όμοια με το ηλιακό φως και μπορεί να 
χρησιμεύσει ως βοηθητικός φωτισμός κατά τη λήψη φωτογραφιών και video.

Το ενσωματωμένο φλας της D7200 μπορεί να χειριστεί 
ασύρματα έως δύο ομάδες απομακρυσμένων φλας 
Speedlight.

Εξισορροπημένος συμπληρωματικός φωτισμός φλας το σούρουπο.

Αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP για μικρό 
βάθος πεδίου.

SB-500

Αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP για πάγωμα της γρήγορα κινούμενης δράσης.
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• Φακός: AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR • Ποιότητα εικόνας: βέλτιστη JPEG (8 bit) • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/8.000 του δευτερολέπτου, f/5 • Ισορροπία λευκού: αυτόματη 2 • Ευαισθησία: ISO 1250 • Picture Control: τυπικό ©Andrew Hancock

Ο κόσμος σας. Με διαφορετική ματιά.

AF-S NIKKOR  
20mm f/1.8G ED
Αυτός ο γρήγορος φακός είναι 
ιδανικός για την απόδοση 
όμορφου θαμπού φόντου 
(bokeh) ή τη λήψη σε συνθήκες 
χαμηλού φωτισμού. Έχει 
εξοπλιστεί με την πιο πρόσφατη 
τεχνολογία οπτικής σχεδίασης για 
να παρέχει υψηλή ανάλυση και 
κορυφαία αναπαραγωγή σημείων 
φωτός ελαχιστοποιώντας 
τη χρωματική εκτροπή. Η 

νανοκρυσταλλική 
επίστρωση μειώνει 
τα είδωλα και την 
αντανάκλαση.

AF-S DX Micro NIKKOR 
85mm f/3.5G ED VR
Με ελάχιστη απόσταση εστίασης 
των 0,286 m αυτός ο φακός 
δημιουργεί φωτογραφίες κοντινών 
θεμάτων, πορτραίτων, λήψεων 
φύσης και άλλων με εκπληκτική 
ευκρίνεια και θαμπό φόντο (bokeh). 
Η λειτουργία απόσβεσης κραδασμών 
(VR) προσφέρει ένα εφέ ισοδύναμο 
με ταχύτητα κλείστρου κατά 3 στοπ* 
υψηλότερη για σταθερότερες λήψεις 
στο χέρι.

AF-S DX NIKKOR  
10–24mm f/3.5–4.5G ED
Η εξαιρετικά ευρυγώνια κάλυψη 
αυτού του φακού είναι ιδανική 
για στενούς εσωτερικούς 
χώρους, αρχιτεκτονική, τοπία 
και κάθε άλλη σκηνή όπου 
θέλετε να δημιουργήσετε μια 
καλλιτεχνική προοπτική. Η 
ελάχιστη απόσταση εστίασης των 
0,24 m και η ελαχιστοποιημένη 
παραμόρφωση διευρύνει το πεδίο 
των δημιουργικών εφαρμογών.

AF-S NIKKOR  
70–200mm f/4G ED VR
Αυτός ο compact και ελαφρύς 
τηλεφακός zoom επιτυγχάνει 
μοναδική ευκρίνεια και 
γρήγορη αυτόματη εστίαση 
σε πολλές συνθήκες λήψεων. Η 
νανοκρυσταλλική επίστρωσή 
του μειώνει αποτελεσματικά τις 
αντανακλάσεις και τη λάμψη, ενώ η 
λειτουργία απόσβεσης κραδασμών 
(VR) προσφέρει ένα εφέ ισοδύναμο 
με ταχύτητα κλείστρου κατά 4 στοπ* 
ταχύτερη. Η δυνατότητα κοντινών 

λήψεων έως 1 m 
αποτελεί πρόσθετο 
πλεονέκτημα.

*Με βάση τα πρότυπα CIPA.

Ο νέος φακός AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR γίνεται πραγματικά compact και ελαφρύς
Ο AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR είναι ένας ελαφρύς φακός AF σταθερής εστιακής απόστασης 300 mm που μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί σε μονόποδο ή τρίποδο.  
Έχει εξοπλιστεί με την οπτικά προηγμένη τεχνολογία φακού PF (Phase Fresnel)*1 για μικρό και ελαφρύ σώμα και εξαιρετική μείωση χρωματικής εκτροπής για καθαρές και  
ευκρινείς εικόνες. Εκτός από το εφέ VR ισοδύναμο με 4,5 στοπ*2 για στατικά θέματα σε λειτουργία NORMAL, ο φακός διαθέτει τη λειτουργία SPORT για τις περιπτώσεις  
εκείνες που χρειάζεται να ακολουθείτε τη γρήγορα κινούμενη δράση.

*1 Εξαιτίας των χαρακτηριστικών του φακού PF που παρουσιάζει το φαινόμενο διάθλασης φωτογραφίας, ενδέχεται να παρουσιαστεί μια έγχρωμη αντανάκλαση σε σχήμα δακτυλίου ανάλογα με τις συνθήκες λήψεων. Το φαινόμενο  
αυτό μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με τη βοήθεια της ρύθμισης «PF Flare Control» (Έλεγχος λάμψης PF) που υπάρχει στο Capture NX-D. (Κατεβάστε και χρησιμοποιήστε την πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του λογισμικού).

*2 Με βάση τα πρότυπα CIPA. 

Μικρότερος και ελαφρύτερος  
από το συμβατικό φακό AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED
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                                   Ο κόσμος σας.  Σε ομαλή μετάβαση από το σκοτάδι στο φως.
Λειτουργία φωτογράφισης με χρονική καθυστέρηση (time-lapse) εντός 

της φωτογραφικής μηχανής με ομαλότερες 
μεταβάσεις έκθεσης
Πειραματιστείτε με νέες μορφές δημιουργικών εκφράσεων. Για πρώτη 
φορά σε μια φωτογραφική μηχανή Nikon με φορμά DX, η D7200 σάς 
επιτρέπει να δημιουργείτε όμορφα video χρονικής καθυστέρησης 
(time-lapse) αποκλειστικά εντός της φωτογραφικής μηχανής. Χάρη 
στην αποκλειστική λειτουργία ομαλοποίησης έκθεσης της Nikon, τα 
πλάνα video είναι απαλλαγμένα από το ενοχλητικό τρεμούλιασμα. 
Μπορείτε να τραβάτε μακροσκελείς διαδοχές εύκολα κι απλά με 

τη λειτουργία A ακόμη κι όταν τα επίπεδα φωτεινότητας αλλάζουν σημαντικά με τη μετάβαση από το σκοτάδι 
στο φως κατά την ανατολή ή το ηλιοβασίλεμα. Η ομαλοποίηση έκθεσης διατίθεται επίσης για φωτογράφιση με 
περιοδικό χρονοδιακόπτη που μπορεί πλέον να εξασφαλίσει έως 9.999 λήψεις και να προσφέρει πλάνα video 
υψηλής ανάλυσης. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε εύκολα να προσθέσετε εφέ πανοραμικών λήψεων και zoom κατά 
την επεξεργασία των φωτογραφιών με σκοπό τη δημιουργία video Full-HD.

 Video Full HD για ποικίλα σενάρια λήψεων
Οι λειτουργίες video που διαθέτει η D7200 προσφέρουν εξαιρετική 
ευελιξία προκειμένου να καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών 
που χρησιμοποιούν τα πολυμέσα. Η D7200 προσφέρει στους 
εικονολήπτες τη δυνατότητα να εγγράφουν video Full HD σε δύο 
διαφορετικά φορμά: βάσει DX και βάσει 1,3×. Χάρη στην τελευταία 
μορφή μπορείτε να αποτυπώνετε τα μακρινά θέματα σε μεγάλο 
μέγεθος καθώς και να εγγράφετε πλάνα video σε 1.080/60p με ομαλή 
κίνηση. Ο μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED 4 δημιουργεί 
εικόνες εξαιρετικής ποιότητας σε ολόκληρο το εύρος ISO από 100 

έως 25600, μειώνοντας την ανάγκη για πρόσθετο φωτισμό. Κι αν σκοπεύετε να δημιουργήσετε διαβαθμίσεις 
τόνων, η ιδανική λειτουργία είναι το Picture Control Ισοβαρούς καθώς διατηρεί τις λεπτομέρειες των σκιών 
και των τονισμένων σημείων, τους πλούσιους τόνους και τα χρώματα και μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του 
υπερκορεσμού ακόμα και μετά τη διαβάθμιση. Για αρχεία υψηλότερης ποιότητας μπορείτε επίσης να μεταφέρετε 
τα μη συμπιεσμένα video απευθείας σε μια εξωτερική συσκευή εγγραφής μέσω του προαιρετικού καλωδίου  
HC-E1 HDMI διατηρώντας παράλληλα την εγγραφή στις κάρτες μνήμης SD της φωτογραφικής σας μηχανής.

Φορμά βάσει DX Φορμά βάσει 1,3×

Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO για εγγραφή με σταθερή ταχύτητα 
κλείστρου και διάφραγμα σε λειτουργία M
Η επίτευξη των κατάλληλων εκθέσεων video είναι πάντα μια πρόκληση όταν η φωτογραφική μηχανή πρέπει να 
πραγματοποιεί πανοραμικές λήψεις ή να κινείται σε περιοχές με διαφορετική φωτεινότητα. Αλλά ο Αυτόματος 
έλεγχος ευαισθησίας ISO της D7200 χειρίζεται αυτή τη συνθήκη με απόλυτη ευκολία. Παραδείγματος χάριν, εάν 
τραβάτε video ενός θέματος που τρέχει σε έναν σκοτεινό διάδρομο και βγαίνει στον μεσημεριανό ήλιο σε μία 
διαδοχή, η λειτουργία αυτόματου ελέγχου ευαισθησίας ISO συμβάλλει στη διατήρηση της κατάλληλης έκθεσης 
με σταθερή ταχύτητα κλείστρου και διαφράγματος ανάλογα με τις αλλαγές του φωτός.

Ειδικό μενού λήψης video για προηγμένη απόδοση λειτουργίας
Οι χρήστες των πολυμέσων θα εκτιμήσουν το νέο εξειδικευμένο 
μενού video της D7200, το οποίο συγκεντρώνει σε ένα σημείο τις πιο 
συχνά χρησιμοποιούμενες από εσάς επιλογές λήψης video. Επίσης, 
μπορείτε να εκχωρήσετε ρυθμίσεις, όπως ισορροπία λευκού και 
Picture Control, ανεξάρτητα από εκείνες που χρησιμοποιείτε για τις 
φωτογραφίες, πράγμα που θα σας βοηθήσει να βιντεοσκοπείτε πιο 
αποτελεσματικά.

Η εμφάνιση τονισμένων σημείων βοηθάει να αποφύγετε τα υπερβολικά 
τονισμένα σημεία

Για να εξασφαλίσετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα κατά τη 
λήψη video, στην D7200 έχει ενσωματωθεί μια εύχρηστη λειτουργία 
που χρησιμοποιεί «ριγέ» μοτίβα για να υποδείξει περιοχές κινδύνου 
για υπερβολικά τονισμένα σημεία. Η πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία 
είναι γρήγορη μέσω του κουμπιού «P» της φωτογραφικής μηχανής 
και μπορείτε να αποφύγετε την εγγραφή των «ριγέ» μοτίβων κατά τη 
μεταφορά σε μια εξωτερική συσκευή εγγραφής HDMI.

Έλεγχος ήχου υψηλής πιστότητας για 
παρακολούθηση και προσαρμογή της 
έντασης ήχου κατά την εγγραφή
Η D7200 διαθέτει ενσωματωμένο στερεοφωνικό  
μικρόφωνο και τα επίπεδα της ευαισθησίας  
του ήχου μπορούν να ρυθμιστούν κατά την  
εγγραφή video, καθώς μπορείτε να  
παρακολουθείτε τον ήχο μέσω των  
ακουστικών που συνδέονται στη  
φωτογραφική μηχανή. Επίσης, μπορείτε να  
ρυθμίσετε τη συχνότητα του ήχου ανάλογα με το τι εγγράφεται, ενώ κατά τη χρήση του ενσωματωμένου 
μικροφώνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ρύθμιση αποθορυβοποίησης ανέμου. Για αποτελέσματα 
επαγγελματικής ποιότητας ήχου, συνδέστε το εξωτερικό στερεοφωνικό μικρόφωνο ME-1 (προαιρετικό) για να 
εγγράψετε ακόμη πιο καθαρό ήχο με ελάχιστο μηχανικό θόρυβο.

Εύχρηστο, ανθεκτικό στο νερό ασύρματο μικρόφωνο ME-W1 (προαιρετικό) 
για τους video blogger
Όταν το ζητούμενο είναι η εύκολη εγγραφή της φωνής ενός απομακρυσμένου θέματος, δοκιμάστε το νέο 
εύχρηστο ασύρματο μικρόφωνο ME-W1. Οι μονάδες μικροφώνου και δέκτη σάς επιτρέπουν να εγγράφετε 
καθαρό μονοφωνικό ήχο από θέματα που βρίσκονται σε απόσταση περίπου 50 m μακριά, ή μπορείτε να 
συνδέετε το στερεοφωνικό μικρόφωνο ME-1 στο μικρόφωνο για στερεοφωνική εγγραφή. Υπάρχει επίσης η 
δυνατότητα εγγραφής του ήχου που παράγει το θέμα με το μικρόφωνο και ο εικονολήπτης που βρίσκεται 
κοντά στο δέκτη, ενώ οι δύο αυτές συσκευές μπορούν να  
χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία*. Χάρη στο σχεδιασμό αντοχής  
στο νερό, αυτές οι μονάδες είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν  
και τα στοιχεία της φύσης.

*Απαιτούνται ακουστικά ή ψείρες του εμπορίου.

Μικρόφωνο Δέκτης
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  Ο κόσμος σας. Με διευρυμένους ορίζοντες.
          Ενσωματωμένη λειτουργία Wi-Fi και NFC*1 για       
          ταχύτερη και ευκολότερη επικοινωνία

Θέλετε να μοιράζεστε τις δημιουργίες σας αμέσως μετά τη 
λήψη τους; Η ενσωματωμένη λειτουργία Wi-Fi της D7200 της 
επιτρέπει να επικοινωνεί ασύρματα με τις έξυπνες συσκευές 
που διαθέτουν εγκατεστημένο το βοηθητικό πρόγραμμα 

Wireless Mobile Utility*2. Είναι επίσης η πρώτη Nikon 
D-SLR που διαθέτει συμβατότητα με NFC, απλοποιώντας 

ακόμη περισσότερο την ασύρματη επικοινωνία. Μπορείτε 
ακόμα να χρησιμοποιήσετε την έξυπνη συσκευή 

σας για απομακρυσμένη λήψη φωτογραφιών. 
Αυτή η δυνατότητα προσφέρει νέους 

τρόπους φωτογράφισης, όπως αυτοπορτραίτα και ομαδικές 
φωτογραφίες, και δυνατότητες δυναμικής και πρωτότυπης 
τοποθέτησης της φωτογραφικής μηχανής.

Ειδικά εφέ για δημιουργικά look στη στιγμή
Η D7200 προσφέρει μεγάλη γκάμα εντυπωσιακών, έτοιμων οπτικών 
εφέ που μπορούν να εφαρμοστούν και σε φωτογραφίες και σε video 
τη στιγμή της λήψης. Μπορείτε να δημιουργήσετε μοναδικά look 
στη στιγμή.

Οπτικό σκόπευτρο με κάλυψη κάδρου περίπου 100% για μεγαλύτερη ευκρίνεια 
και ορατότητα

 Το σκόπευτρο της D7200 παράγει πιο φωτεινές εικόνες με ακόμη πιο καθαρά χρώματα  
             προσφέροντας παράλληλα κάλυψη κάδρου 100% σε φορμά DX. Χάρη στο οργανικό  
              στοιχείο οθόνης EL, που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των πληροφοριών κάτω  
           από την περιοχή εικόνας στο σκόπευτρο, απολαμβάνετε φωτεινή οθόνη υψηλής  
 αντίθεσης με χαμηλή κατανάλωση ισχύος. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετική ορατότητα των 
εξωτερικών χώρων ακόμη και με έντονο οπίσθιο φωτισμό.

 

• Ενεργό D-Lighting για τη διατήρηση των λεπτομερειών στα τονισμένα σημεία και τις 
σκιές ακόμη κι όταν η σύνθεση των σκηνών είναι τα κινούμενα θέματα

• Υψηλό δυναμικό εύρος (HDR) για αναπαραγωγή πλούσιων τόνων των ακίνητων θεμάτων 
με τον αυτόματο συνδυασμό δύο διαφορετικών εκθέσεων εντός της φωτογραφικής 
μηχανής

• Απεριόριστη συνεχής λήψη* για ουσιαστικά απρόσκοπτη φωτογράφιση των φώτων του 
αντικειμένου (light-trail)

     *Κατά τη λειτουργία συνεχών διαδοχικών λήψεων (CH ή CL) με ταχύτητα κλείστρου ρυθμισμένη στα 4 δευτ. ή μικρότερη.

• Οθόνη LCD υψηλής ανάλυσης με δυνατότητα προσαρμογής χρωμάτων

• Έξυπνο κουμπί «P» για άμεση πρόσβαση σε συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες

• Με μία φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ιόντων λιθίου EN-EL15 
επιτυγχάνονται περίπου 1.110 λήψεις* και εγγραφή video περίπου 80 λεπτών*

    *Με βάση τα πρότυπα CIPA.

• Ανθεκτική μονάδα κλείστρου που έχει υποβληθεί σε δοκιμές 150.000 κύκλων 
λειτουργίας

• Στιβαρό σώμα και στεγανοποίηση για αξιόπιστη προστασία από τη σκόνη και τη 
βροχή

• Δύο υποδοχές κάρτας μνήμης SD για αποδοτική διαχείριση εγγραφής δεδομένων

Ασύρματα τηλεχειριστήρια WR-1, WR-R10/WR-T10 (προαιρετικά) για αποδοτικές και 
δημιουργικές λήψεις

Αξιοποιώντας τα ραδιοκύματα, 
το WR-R10/WR-T10 επιτρέπει 
στο τηλεχειριστήριο τον 
απομακρυσμένο έλεγχο της 
D7200 σε απόσταση περίπου 
20 m*1, αψηφώντας ακόμα και 

εμπόδια, όπως δέντρα ή τοίχοι. Μπορείτε να ελέγχετε μία μεμονωμένη ή 
περισσότερες φωτογραφικές μηχανές με συνδεδεμένο ένα WR-R10 (ο αριθμός 
των φωτογραφικών μηχανών είναι απεριόριστος) χρησιμοποιώντας το WR-
T10 ως πομπό. Για πιο απαιτητικούς χρήστες, το προηγμένο πολυλειτουργικό 
τηλεχειριστήριο WR-1 προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες. Όταν ένα WR-1 
έχει διαμορφωθεί ως πομπός και ένα άλλο WR-1 ή WR-R10*2 έχει συνδεθεί 

στην D7200 ως δέκτης, μπορείτε να δείτε ή να αλλάξετε τις 
ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής*3 χρησιμοποιώντας 
την οθόνη του πομπού. Το εύρος επικοινωνίας μεταξύ των 
μονάδων WR-1 διευρύνεται στα 120 m*1 με 15 διαθέσιμα 
κανάλια. Εκτός από τον τηλεχειρισμό μιας φωτογραφικής 
μηχανής με συνδεδεμένο το WR-1, υπάρχουν και διάφορες 
άλλες επιλογές απομακρυσμένων λήψεων επαγγελματικού 
επιπέδου, όπως η ταυτόχρονη απελευθέρωση του κλείστρου 
σε πολλές φωτογραφικές μηχανές και η φωτογράφιση με 
περιοδικό χρονοδιακόπτη. Είναι επίσης δυνατή η εκτέλεση 
απομακρυσμένης λήψης με συνδυασμό του WR-1 με τα  
WR-R10/WR-T10.
*1 Κατά προσέγγιση εμβέλεια σε ύψος περίπου 1,2 m. Διαφέρει ανάλογα με 

τις καιρικές συνθήκες και την παρουσία εμποδίων.
*2 Απαιτείται ενημέρωση του firmware στην έκδοση 2.00.
 *3 Περιορισμένες λειτουργίες.

*1 Η λειτουργία NFC είναι συμβατή μόνο με λειτουργικό σύστημα Android.
*2 Διατίθεται δυνατότητα δωρεάν λήψης από το κατάλληλο κατάστημα εφαρμογών. 
Σημείωση: ορισμένες φορές ενδέχεται να είναι δύσκολο να δημιουργεί σύνδεση μέσω NFC 
ανάλογα με την έξυπνη συσκευή ή την κατάσταση. Σε αυτήν την περίπτωση, απλά συνδεθείτε 
μέσω Wi-Fi.

*Τα video με εφέ μινιατούρας αναπαράγονται σε υψηλή ταχύτητα.

Εφέ μινιατούρας*
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WR-T10

Ένα WR-R10 
προσαρτημένο 
στην D7200

Διάγραμμα συστήματος

19
†Δυνατότητα λήψης από το κατάστημα εφαρμογών κάθε έξυπνης συσκευής.  ††Μπορεί να ληφθεί από την τοποθεσία web της Nikon (δωρεάν).  
*Παρεχόμενα εξαρτήματα  **Προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Nikon

Μεγεθυντής 
προσοφθαλμίου 
DG-2

Ασύρματο 
τηλεχειριστήριο WR-T10

WR-1

Ένα WR-1 
προσαρτημένο στην 
D7200

Επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία ιόντων  
λιθίου EN-EL15*

Καλώδιο USB UC-E17*

Μονάδα επικοινωνίας UT-1

Ασύρματος πομπός  
WT-5A/B/C/D

Επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία ιόντων λιθίου 
EN-EL15*

Καλώδιο LAN**

Ηλεκτρονικός 
υπολογιστής**

Εκτυπωτής**

Διακομιστής FTP**

Κάρτα μνήμης SD**

Φλας Speedlight  
SB-910/700/500/300

Μονάδες φλας για στούντιο**

Προσαρμογέας κάρτας υπολογιστή**
Συσκευή ανάγνωσης καρτών  

μνήμης SD**

ViewNX-i††

Capture NX-D††

Camera Control Pro 2
Ακροδέκτης 
τροφοδοσίας EP-5B

Μετασχηματιστής 
ρεύματος EH-5b

Φορτιστής μπαταρίας 
MH-25a*/MH-25

Πολλαπλό τροφοδοτικό 
μπαταρίας MB-D15

Έξι μπαταρίες 
μεγέθους R6/AA**

Ακροδέκτης 
τροφοδοσίας EP-5B

Μετασχηματιστής 
ρεύματος EH-5b

Συσκευή εγγραφής 
video με είσοδο 
HDMI**

Οθόνη 
τηλεόρασης**

Ασύρματο 
τηλεχειριστήριο 
WR-1 (πομπός)

Ασύρματο 
τηλεχειριστήριο 
WR-1 (δέκτης)

Μονάδα GPS GP-1AΝτεκλανσέρ 
MC-DC2

Τηλεχειριστήριο ML-L3

Ασύρματο  
τηλεχειριστήριο WR-R10

Φακοί διόρθωσης προσοφθαλμίου 
DK-20C (-5 έως +3 m-1)

Προσαρμογέας 
προσοφθαλμίου DK-22

Μεγεθυντής 
προσοφθαλμίου DK-21M

Κάλυμμα προσοφθαλμίου 
DK-5*

Φλας Speedlight SB-910

Τροφοδοτικό μπαταρίας 
υψηλών επιδόσεων SD-9

Φλας Speedlight SB-700

Φλας Speedlight SB-300

Εντολέας ασύρματου φλας 
Speedlight SU-800

Κιτ εντολέα φλας Speedlight 
κοντινής λήψης R1C1

Προσαρμογέας ακροδέκτη συγχρονισμού 
AS-15

Έξυπνη συσκευή** 
(λειτουργικό σύστημα iOS/
Android)

Βοηθητικό πρόγραμμα 
Wireless Mobile Utility†

Καλώδιο τηλεχειρισμού TTL SC-28, 29

Φλας Speedlight SB-500

Ελαστικό προσοφθάλμιο 
DK-23*

Ακουστικά**

Στερεοφωνικό 
μικρόφωνο ME-1

Ασύρματο 
μικρόφωνο 

ME-W1

Ημίσκληρη θήκη 
CF-DC3

Καλώδιο HDMI HC-E1 (συνδετήρας 
τύπου C n συνδετήρας τύπου A)

Προσάρτημα 
προβολής ορθής 
γωνίας DR-6

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΚΟΠΕΥΤΡΟΥ ΦΑΚΟΙ NIKKOR ΦΛΑΣ SPEEDLIGHT

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ

ΘΗΚΗ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
VIDEO

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ,  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ GPS

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ,  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
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Προδιαγραφές της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής SLR D7200 της Nikon
Τύπος φωτογραφικής 
μηχανής

Μονοοπτική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή reflex (SLR)

Υποδοχή φακού Μοντούρα F της Nikon (με σύζευξη AF και επαφές AF)
Βέλτιστη γωνία 
προβολής

Φορμά DX της Nikon, εστιακή απόσταση σε φορμά 35 mm 
[135] ισοδύναμη με περίπου 1,5× συγκριτικά με τη γωνία 
προβολής των φακών με φορμά FX

Ωφέλιμα pixel 24,2 εκατομμύρια
Αισθητήρας εικόνας Αισθητήρας CMOS 23,5 × 15,6 mm
Συνολικά pixel 24,72 εκατομμύρια
Σύστημα απομάκρυνσης 
σκόνης

Καθαρισμός αισθητήρα εικόνας, δεδομένα αναφοράς για 
απομάκρυνση σκόνης από τη φωτογραφία (απαιτείται το 
λογισμικό Capture NX-D)

Μέγεθος εικόνας (pixel) • Περιοχή εικόνας DX (24×16): 6.000 × 4.000 [Μεγ.],  
4.496 × 3.000 [Μεσ.], 2.992 × 2.000 [Μικ.] • Περιοχή εικόνας 
1,3× (18×12): 4.800 × 3.200 [Μεγ.], 3.600 × 2.400 [Μεσ.], 
2.400 × 1.600 [Μικ.] • Φωτογραφίες με περιοχή εικόνας 
DX (24×16) που τραβήχτηκαν με τον επιλογέα ζωντανής 
προβολής στραμμένο στην επιλογή 1 σε ζωντανή προβολή: 
6.000 × 3.368 [Μεγ.], 4.496 × 2.528 [Μεσ.], 2.992 × 1.680 
[Μικ.] • Φωτογραφίες με περιοχή εικόνας 1,3× (18×12) που 
τραβήχτηκαν με τον επιλογέα ζωντανής προβολής στραμμένο 
στην επιλογή 1 σε ζωντανή προβολή: 4.800 × 2.696 [Μεγ.], 
3.600 × 2.024 [Μεσ.], 2.400 × 1.344 [Μικ.]

Μορφή αρχείου • NEF (RAW): 12 ή 14 bit, συμπίεση χωρίς απώλειες ή απλή 
συμπίεση • JPEG: συμβατότητα με JPEG-Baseline για συμπίεση 
fine (περίπου 1:4), normal (περίπου 1:8) ή basic (περίπου 1:16) 
(Προτεραιότητα μεγέθους), διατίθεται συμπίεση βέλτιστης 
ποιότητας • NEF (RAW) + JPEG: μία φωτογραφία που έχει 
εγγραφεί σε φορμά NEF (RAW) και JPEG

Σύστημα Picture Control Τυπικό, Ουδέτερο, Ζωντανό, Μονόχρωμο, Πορτραίτο, Τοπίο, 
Ισοβαρές. Το επιλεγμένο στοιχείο Picture Control μπορεί να 
τροποποιηθεί. Δυνατότητα αποθήκευσης για προσαρμοσμένα 
Picture Control.

Μέσα αποθήκευσης Κάρτες μνήμης SD (Secure Digital) και συμβατές με UHS-I SDHC 
και SDXC

Δύο υποδοχές κάρτας Η υποδοχή 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση 
πλεονάσματος δεδομένων, για αποθήκευση εφεδρικών αντιγράφων 
ή για αποθήκευση αντιγράφων που δημιουργούνται με NEF+JPEG. 
Είναι δυνατή η αντιγραφή φωτογραφιών μεταξύ καρτών.

Σύστημα αρχείων DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Σκόπευτρο Μονοοπτικό σκόπευτρο reflex με πεντάπρισμα στο επίπεδο 

του ματιού
Κάλυψη κάδρου • Περιοχή εικόνας DX (24×16): περίπου 100% οριζόντια και 

100% κατακόρυφα • Περιοχή εικόνας 1,3× (18×12): περίπου 
97% οριζόντια και 97% κατακόρυφα

Μεγέθυνση Περίπου 0,94× (φακός 50 mm f/1,4 ρυθμισμένος στο άπειρο, 
-1,0 m-1)

Απόσταση από το μάτι 
(Eyepoint)

19,5 mm (-1,0 m-1, από το κέντρο του φακού προσοφθάλμιου 
του σκοπεύτρου)

Προσαρμογή διόπτρας -2 έως +1 m-1

Οθόνη εστίασης Διάφανη ματ οθόνη Mark II BriteView τύπου Β με άγκιστρα 
περιοχής AF (είναι δυνατή η εμφάνιση πλέγματος καδραρίσματος)

Ρεφλέξ καθρέπτη Γρήγορη επιστροφή
Προεπισκόπηση βάθους 
πεδίου

Όταν πατάτε το κουμπί Pv, το διάφραγμα του φακού σταματά 
στην τιμή που έχει επιλεγεί από το χρήστη (λειτουργίες A και M) 
ή από τη φωτογραφική μηχανή (άλλες λειτουργίες)

Διάφραγμα φακού Άμεσης επιστροφής, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο
Συμβατοί φακοί Συμβατότητα με φακούς AF NIKKOR, συμπεριλαμβανομένων 

των φακών τύπου G, E και D (ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί 
για φακούς PC), φακών DX, φακών AI-P NIKKOR και φακών 
ΑΙ χωρίς CPU (μόνο λειτουργίες A και M). Δεν είναι δυνατή η 
χρήση φακών ΙΧ-NIKKOR, φακών για τη φωτογραφική μηχανή 
F3AF και φακών χωρίς AI.  
Η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
φακούς μέγιστου διαφράγματος f/5,6 ή ταχύτερο (η ηλεκτρονική 
αναζήτηση εύρους υποστηρίζει το κεντρικό σημείο εστίασης με 
φακούς μέγιστου διαφράγματος f/8 ή ταχύτερο)

Τύπος κλείστρου Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κλείστρο κατακόρυφου εστιακού επιπέδου
Ταχύτητα κλείστρου 1/8.000 έως 30 δευτ. σε βήματα του 1/3 ή 1/2 EV, bulb, time, X250
Ταχύτητα συγχρονισμού 
φλας

X=1/250 του δευτ., συγχρονισμός με ταχύτητα κλείστρου 
στα 1/320 του δευτ. ή μικρότερη ταχύτητα (το εύρος φλας 
μειώνεται σε ταχύτητες μεταξύ 1/250 και 1/320 του δευτ.)

Λειτουργίες λήψης S (μεμονωμένο καρέ), Cl (συνεχείς λήψεις χαμηλής ταχύτητας), 
Ch (συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας), Q (αθόρυβη λήψη),  
E (χρονομετρητής αυτοφωτογράφισης), Mup (καθρέφτης πάνω)

Ταχύτητα προώθησης 
καρέ κατά προσέγγιση

• Φωτογραφίες JPEG και NEF (RAW) 12 bit που έχουν εγγραφεί 
με την περιοχή εικόνας ρυθμισμένη σε DX (24×16): Cl 1 έως 6 
καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps), Ch 6 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) 
• Φωτογραφίες JPEG και NEF (RAW) 12 bit που έχουν εγγραφεί 
με την περιοχή εικόνας ρυθμισμένη σε 1,3× (18×12): Cl 1 έως 
6 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps), Ch 7 καρέ ανά δευτερόλεπτο 
(fps) • Φωτογραφίες NEF (RAW) 14 bit που έχουν εγγραφεί με 
την περιοχή εικόνας ρυθμισμένη σε DX (24×16): Cl 1 έως 5 
καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps), Ch 5 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) 
• Φωτογραφίες NEF (RAW) 14 bit που έχουν εγγραφεί με την 
περιοχή εικόνας ρυθμισμένη σε 1,3× (18×12): Cl 1 έως 6 καρέ 
ανά δευτερόλεπτο (fps), Ch 6 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) 
Η μέγιστη ταχύτητα καρέ σε λειτουργία ζωντανής προβολής είναι  
3,7 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps).

Χρονομετρητής 
αυτοφωτογράφισης

2, 5, 10, 20 δευτ., 1 έως 9 εκθέσεις σε διαστήματα 0,5, 1, 2 ή 3 δευτ.

Λειτουργίες 
τηλεχειριστηρίου (ML-L3)

Υστέρηση τηλεχειριστηρίου, γρήγορη απόκριση 
τηλεχειριστηρίου, καθρέφτης πάνω μέσω τηλεχειριστηρίου

Μέτρηση έκθεσης Σύστημα μέτρησης έκθεσης TTL με χρήση αισθητήρα RGB 
2016 pixel

Μέθοδος μέτρησης • Matrix: μέτρηση 3D colour matrix II (φακοί τύπου G, E και 
D), μέτρηση colour matrix II (άλλοι φακοί CPU), διατίθεται 
μέτρηση colour matrix με φακούς χωρίς CPU, εφόσον 
παρέχονται δεδομένα φακού από το χρήστη. • Κεντροβαρής: 
βάρος περίπου 75% σε κύκλο διαμέτρου 8 mm στο κέντρο 
του κάδρου με δυνατότητα μεταβολής της διαμέτρου του 
κύκλου σε 6, 10 ή 13 mm, ή η μέτρηση μπορεί να γίνει με 
βάση τη μέση τιμή ολόκληρου του κάδρου (οι φακοί χωρίς 
CPU χρησιμοποιούν κύκλο 8 mm) • Σημειακή: μέτρηση κύκλου 
με διάμετρο περίπου 3,5 mm (περίπου 2,5% του κάδρου) 
στο κέντρο του επιλεγμένου σημείου εστίασης (στο κεντρικό 
σημείο εστίασης όταν χρησιμοποιείται φακός χωρίς CPU) 

Εύρος μέτρησης (ISO 100, 
φακός f/1,4, 20 °C/68 °F)

• Μέτρηση matrix ή κεντροβαρής: 0 έως 20 EV
• Σημειακή μέτρηση: τιμή έκθεσης 2 έως 20 EV

Σύζευξη φωτόμετρου Συνδυασμός φακών CPU και AI
Λειτουργίες έκθεσης Αυτόματες λειτουργίες [i αυτόματη, j αυτόματη (ακύρωση 

φλας)]. Λειτουργίες σκηνής (k πορτραίτο, l τοπίο, p παιδί,  
m αθλητισμός, n κοντινό, o νυχτερινό πορτραίτο,  
r νυχτερινό τοπίο, s πάρτι/εσωτερικός χώρος, t παραλία/
χιόνι, u ηλιοβασίλεμα, v  σούρουπο/αυγή, w πορτραίτο 
μικρού ζώου, x φως κεριών, y άνθη, z φθινοπωρινά χρώματα, 
0 τρόφιμα]. Λειτουργίες ειδικών εφέ (% νυχτερινή λήψη,  
g έγχρωμο σκίτσο, i εφέ μινιατούρας, u επιλεκτικό 
χρώμα,  1 σιλουέτα, 2 έντονη φωτεινότητα, 3 χαμηλή 
φωτεινότητα). Αυτόματο πρόγραμμα με ευέλικτο πρόγραμμα 
(p). Αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου (S). Αυτόματη 
προτεραιότητα διαφράγματος (A). Χειροκίνητη (M).  
U1 (ρυθμίσεις χρήστη 1). U2 (ρυθμίσεις χρήστη 2).

Αντιστάθμιση έκθεσης Μπορεί να ρυθμιστεί κατά -5 έως +5 EV σε διαβαθμίσεις του 
1/3 ή 1/2 EV στις λειτουργίες p, S, A, M, SCENE και % 

Κλείδωμα έκθεσης Κλείδωμα φωτεινότητας στην ανιχνευμένη τιμή με το κουμπί 
AE-L/AF-L A

Ευαισθησία ISO 
(Συνιστώμενος 
δείκτης έκθεσης)

ISO 100 έως 25600 σε βήματα του 1/3 ή 1/2 EV, σε λειτουργίες 
p, S, A, και M. Μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σε περίπου 1 ή 2 EV 
(ισοδύναμο με ISO 102400, μονόχρωμο μόνο) πάνω από ISO 
25600. Διατίθεται και αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO

Ενεργό D-Lighting Αυτόματο, πολύ υψηλό, υψηλό, κανονικό, χαμηλό ή απενεργοποίηση

Αυτόματη εστίαση Προηγμένη μονάδα αισθητήρα αυτόματης εστίασης Multi-CAM 
3500 II της Nikon με ανίχνευση φάσης TTL, βελτιστοποίηση, 51 
σημεία εστίασης [συμπεριλαμβανομένων των 15 αισθητήρων 
σταυροειδούς διάταξης (cross-type). F/8 υποστηριζόμενο από 
ένα αισθητήρα] και βοηθητικός φωτισμός AF (εύρος περίπου 
0,5 έως 3 m/1 ft 8 in. έως 9 ft 10 in.)

Εύρος ανίχνευσης AF -3 έως +19 EV (ISO 100, 20 °C/68 °F)
Λειτουργία φακού • Αυτόματη εστίαση (AF): λειτουργία AF ενός καρέ (AF-S),  

συνεχής λειτουργία AF (AF-C), αυτόματη επιλογή AF-S/AF-C  
(AF-A), προκαταρκτική παρακολούθηση εστίασης που 
ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με την κατάσταση του 
θέματος • Χειροκίνητη εστίαση (M): μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους

Σημείο εστίασης Μπορεί να επιλεγεί από 51 ή 11 σημεία εστίασης
Λειτουργίες επιλογής 
περιοχής AF

AF μονού σημείου, AF δυναμικής περιοχής 9, 21 ή 51 σημείων, 
παρακολούθηση 3D, AF αυτόματης επιλογής περιοχής

Κλείδωμα εστίασης Η εστίαση μπορεί να κλειδώσει πατώντας το κουμπί λήψης 
μέχρι τη μέση (λειτουργία AF ενός καρέ) ή πατώντας το κουμπί 
AE-L/AF-L A

Ενσωματωμένο φλας i, k, p, n, o, s, w, g : Αυτόματο φλας με αυτόματη 
ανύψωση. p, S, A, M, 0 : Χειροκίνητη ανύψωση με 
απελευθέρωση κουμπιού

Αριθμός οδηγού Περίπου 12/39, 12/39 με χειροκίνητο φλας (m/ft, ISO 100, 20 °C/68 °F)
Έλεγχος φλας TTL: διατίθεται έλεγχος φλας i-TTL με χρήση αισθητήρα 

RGB 2.016 pixel και ενσωματωμένο φλας. Χρησιμοποιείται 
εξισορροπημένος συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL για 
τις ψηφιακές SLR με μέτρηση matrix ή κεντροβαρή, τυπικός 
συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL για τις ψηφιακές SLR 
με σημειακή μέτρηση

Λειτουργίες φλας Αυτόματη, αυτόματη μείωση κοκκινίσματος των ματιών, 
αυτόματος αργός συγχρονισμός, αυτόματος αργός 
συγχρονισμός με μείωση του φαινομένου κοκκινίσματος 
των ματιών, συμπληρωματικός φωτισμός φλας, μείωση του 
φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών, αργός συγχρονισμός, 
αργός συγχρονισμός με μείωση του φαινομένου κοκκινίσματος 
των ματιών, αργός συγχρονισμός με την πίσω κουρτίνα, 
συγχρονισμός με την πίσω κουρτίνα, απενεργοποίηση. 
Υποστηρίζεται αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP

Αντιστάθμιση φλας -3 έως +1 EV σε βήματα του 1/3 ή 1/2 EV
Ένδειξη ετοιμότητας 
φλας

Ανάβει όταν η ενσωματωμένη ή η προαιρετική μονάδα φλας 
είναι πλήρως φορτισμένη. Αναβοσβήνει μετά την ενεργοποίηση 
του φλας σε πλήρη ισχύ

Πέδιλο εξαρτημάτων Επαφή hot-shoe ISO 518 με επαφές συγχρονισμού και 
δεδομένων και ασφάλεια

Σύστημα δημιουργικού 
φωτισμού Nikon (Creative
Lighting System - CLS)

Υποστηρίζεται το Nikon CLS, διαθέσιμη η επιλογή λειτουργίας 
εντολέα

Υποδοχή συγχρονισμού Προσαρμογέας ακροδέκτη συγχρονισμού AS-15 (διατίθεται χωριστά)
Ισορροπία λευκού Αυτόματη (2 τύποι), πυρακτώσεως, φθορισμού (7 τύποι), άμεσο 

ηλιακό φως, φλας, συννεφιά, σκίαση, προκαθορισμένη χειροκίνητη 
επιλογή (δυνατότητα αποθήκευσης έως 6 τιμών, μέτρηση 
σημειακής ισορροπίας λευκού διαθέσιμη κατά τη ζωντανή 
προβολή), επιλογή θερμοκρασίας χρώματος (2.500 K έως  
10.000 K), με δυνατότητα βελτιστοποίησης για όλες τις επιλογές

Τύποι bracketing Έκθεση, φλας, ισορροπία λευκού και ADL
Λειτουργίες ζωντανής 
προβολής

C (ζωντανή προβολή φωτογραφίας), 
1 (ζωντανή προβολή video)

Λειτουργία φακού για
ζωντανή προβολή

• Αυτόματη εστίαση (AF): λειτουργία AF ενός καρέ (AF-S), 
διαρκής λειτουργία AF (AF-F) • Χειροκίνητη εστίαση (M)

Λειτουργίες επιλογής
περιοχής AF

Αυτόματη εστίαση στο πρόσωπο πρώτα, AF ευρείας περιοχής, 
AF κανονικής περιοχής, AF παρακολούθησης θέματος

Αυτόματη εστίαση AF με ανίχνευση αντίθεσης σε οποιοδήποτε σημείο του κάδρου 
(η φωτογραφική μηχανή επιλέγει αυτόματα το σημείο εστίασης 
όταν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη εστίαση στο πρόσωπο 
πρώτα ή η αυτόματη εστίαση με παρακολούθηση θέματος)

Μέτρηση video Σύστημα μέτρησης έκθεσης TTL χρησιμοποιώντας τον κύριο 
αισθητήρα εικόνας

Μέθοδος μέτρησης video Matrix ή κεντροβαρής
Μέγεθος καρέ (pixel)
και ταχύτητα καρέ

• 1.920 × 1.080, 60p (προοδευτική), 50p, 30p, 25p, 24p  
• 1.280 × 720, 60p, 50p 
Οι πραγματικές ταχύτητες καρέ για 60p, 50p, 30p, 25p και 24p είναι 
59,94, 50, 29,97, 25 και 23,976 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) αντίστοιχα. 
Οι επιλογές υποστηρίζουν υψηλή H και κανονική ποιότητα εικόνας 
1.920 × 1.080. Οι ταχύτητες 60p και 50p διατίθενται μόνο όταν στο 
μενού λήψης video ως περιοχή εικόνας έχει οριστεί το 1,3× (18×12)

Μορφή αρχείου MOV
Συμπίεση video H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Φορμά εγγραφής ήχου Γραμμικό PCM
Συσκευή εγγραφής ήχου Ενσωματωμένο ή εξωτερικό στερεοφωνικό μικρόφωνο. 

Δυνατότητα ρύθμισης ευαισθησίας.
Μέγιστη διάρκεια 29 λεπτά και 59 δευτ. (10 ή 20 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος/

την ταχύτητα καρέ και τις ρυθμίσεις ποιότητας video)
Άλλες επιλογές video Επισήμανση με δείκτες, φωτογράφιση time-lapse
Οθόνη 8 cm/3,2 in., περίπου 1.229 k-dot (VGA, 640 × 480 × 4 = 

1.228.800 κουκκίδες), οθόνη TFT με οπτική γωνία περίπου 170°, 
κάλυψη κάδρου περίπου 100% και ρύθμιση φωτεινότητας

Προβολή Απεικόνιση πλήρους κάδρου και εικονιδίων (4, 9 ή 72 εικόνες ή 
ημερολόγιο) με zoom απεικόνισης, αναπαραγωγή video, slide 
show φωτογραφιών ή/και video, εμφάνιση ιστογράμματος, 
τονισμένα σημεία, πληροφορίες φωτογραφίας, εμφάνιση 
δεδομένων τοποθεσίας και αυτόματη περιστροφή εικόνας

USB Hi-Speed USB, συνιστάται σύνδεση σε ενσωματωμένη θύρα USB
Έξοδος HDMI Επαφή HDMI τύπου C
Υποδοχή εξαρτημάτων Ασύρματα τηλεχειριστήρια: WR-1 και WR-R10, ντεκλανσέρ:  

MC-DC2, μονάδες GPS: GP-1/GP-1A (όλα διατίθενται χωριστά)
Είσοδος ήχου Στερεοφωνική υποδοχή ακίδων mini (διάμετρος 3,5 mm, 

υποστηρίζεται πρόσθετη τροφοδοσία)
Έξοδος ήχου Στερεοφωνική υποδοχή ακίδων mini (διάμετρος 3,5 mm)
Πρότυπα ασύρματης 
επικοινωνίας

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

Συχνότητα λειτουργίας 2.412 έως 2.462 MHz (κανάλια 1 έως 11)
Εύρος 
(πεδίο οπτικής επαφής) 

Περίπου 30 m/98 ft (με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν 
παρεμβολές, το εύρος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την 
ισχύ του σήματος και την παρουσία ή την απουσία εμποδίων)

Ρυθμός μετάδοσης 
δεδομένων

54 Mbps, μέγιστοι λογικοί ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων κατά το 
πρότυπο IEEE. Οι πραγματικοί ρυθμοί ενδέχεται να διαφέρουν

Έλεγχος πιστοποίησης Ανοιχτό σύστημα, WPA2-PSK
Ασύρματη ρύθμιση Υποστήριξη WPS
Πρωτόκολλα πρόσβασης Υποδοχή
NFC - Λειτουργία NFC Forum Type 3 Tag
Γλώσσες 
που υποστηρίζονται

Αγγλικά, Αραβικά, Βεγγαλικά, Βιετναμικά, Βουλγαρικά, Γαλλικά, 
Γερμανικά, Δανικά, Ελληνικά, Ιαπωνικά, Ινδονησιακά, Ισπανικά, 
Ιταλικά, Κινεζικά (απλοποιημένα και παραδοσιακά), Κορεατικά, 
Μαραθικά, Νορβηγικά, Ολλανδικά, Ουγγρικά, Ουκρανικά, 
Περσικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά (Πορτογαλίας και Βραζιλίας), 
Ρουμανικά, Ρωσικά, Σερβικά, Σουηδικά, Ταϊλανδικά, Ταμιλικά, 
Τελουγκουϊκά, Τουρκικά, Τσεχικά, Φινλανδικά, Χίντι

Μπαταρία Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15
Τροφοδοτικό μπαταρίας Προαιρετικό πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D15 με 

μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15 ή έξι 
αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους R6/AA, μπαταρίες Ni-MH ή 
μπαταρίες λιθίου

Μετασχηματιστής 
ρεύματος

Μετασχηματιστής ρεύματος EH-5b, απαιτείται ακροδέκτης 
τροφοδοσίας EP-5B (διατίθεται ξεχωριστά)

Υποδοχή τρίποδου 1/4 in. (ISO 1222)
Διαστάσεις (Π × Υ × Β) Περίπου 135,5 × 106,5 × 76 mm/5,4 × 4,2 × 3,0 in.
Βάρος Περίπου 765 g/1 lb 11,0 oz με την μπαταρία και την κάρτα 

μνήμης αλλά χωρίς το καπάκι σώματος, περίπου 675 g/1 lb 7,9 
oz (μόνο το σώμα της φωτογραφικής μηχανής)

Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασία: 0 έως 40 °C/32 έως 104 °F, υγρασία: 85% ή 
λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)

Παρεχόμενα εξαρτήματα 
(ενδέχεται να διαφέρουν 
ανάλογα με τη χώρα 
ή την περιοχή)

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15, 
φορτιστής μπαταρίας MH-25a, καλώδιο USB UC-E17, λουράκι 
φωτογραφικής μηχανής AN-DC1 BK, καπάκι σώματος BF-1B, 
κάλυμμα προσοφθαλμίου DK-5, ελαστικό προσοφθάλμιο DK-23

• Τα λογότυπα SD, SDHC και SDXC είναι εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC. 
• Η ονομασία PictBridge είναι εμπορικό σήμα. 
•  Οι ονομασίες HDMI, High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI 

αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing, LLC. 
•  Η επωνυμία Android είναι εμπορικό σήμα ή κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Google Inc. 
•  Η επωνυμία Wi-Fi® και το λογότυπο Wi-Fi είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά 

σήματα της Wi-Fi Alliance®. 
•  Η επωνυμία N Mark είναι εμπορικό σήμα ή κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της NFC Forum, 

Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες. 
•  Η επωνυμία IOS είναι εμπορικό σήμα ή κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Cisco Systems, 

Inc., στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται με εκχώρηση άδειας 
χρήσης. 

• Η επωνυμία Bluetooth® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. 
•  Άλλα προϊόντα και επωνυμίες είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα 
των αντίστοιχων εταιρειών. 

•  Οι εικόνες στα σκόπευτρα, στις οθόνες LCD και στις οθόνες υπολογιστή που εμφανίζονται 
στο παρόν υλικό είναι προσομοιωμένες.


