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JESTEM KROKIEM KU DOSKONAŁOŚCI



• Obiektyw: AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR • Jakość zdjęcia: JPEG fine (8-bitowy) • Ekspozycja: tryb [M], 1/60 s, f/5 • Balans bieli: Światło żarowe • Czułość: ISO 6400 • Ustawienia Picture Control: Standardowe ©Andrew Hancock • Obiektyw: AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED • Jakość zdjęcia: JPEG fine (8-bitowy) • Ekspozycja: tryb [M], 1/200 s, f/2,2 • Balans bieli: Światło żarowe • Czułość: ISO 6400 • Ustawienia Picture Control: Standardowe ©Andrew Hancock



• Obiektyw: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G • Jakość zdjęcia: RAW (NEF, 14-bitowy) • Ekspozycja: tryb [M], 1/100 s, f/2,8 • Balans bieli: Światło żarowe • Czułość: ISO 6400 • Ustawienia Picture Control: Standardowe ©Andrew Hancock • Obiektyw: AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED • Jakość zdjęcia: RAW (NEF, 14-bitowy) • Ekspozycja: tryb [M], 1/400 s, f/7,1 • Balans bieli: Pochmurno • Czułość: ISO 100 • Ustawienia Picture Control: dostosowana opcja Równomierne ©Andrew Hancock



• Obiektyw: AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED • Jakość zdjęcia: JPEG fine (8-bitowy) • Ekspozycja: tryb [M], 1/20 s, f/2 • Balans bieli: Automatyczny 1 • Czułość: ISO 6400 • Ustawienia Picture Control: Standardowe ©Andrew Hancock • Obiektyw: AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR • Jakość zdjęcia: RAW (NEF, 14-bitowy) • Ekspozycja: tryb [M], 1/1000 s, f/5 • Balans bieli: Światło słoneczne • Czułość: ISO 1600 • Ustawienia Picture Control: Standardowe ©Andrew Hancock



Twój świat.  
Niewyczerpane źródło inspiracji.

Miłośnicy fotografii i wideo stale przesuwają granice.  

Starannie zaprojektowana najwyższej klasy cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa 

D7200 formatu DX dodatkowo wyzwoli Twoją kreatywność.  

Nowy czujnik AF zapewnia lepsze rezultaty pozwalające uchwycić obiekt, a 

zwiększona pojemność bufora umożliwia wykonanie większej liczby fotografii  

w trybie zdjęć seryjnych. Wbudowana funkcja Wi-Fi® umożliwia błyskawiczne  

i łatwe udostępnianie zdjęć, a nowy procesor przetwarzania obrazu EXPEED 4 

zapewnia najwyższą jakość i mniejszy szum nawet przy słabym świetle.  

Można również korzystać z wielu dostępnych funkcji nagrywania filmów  

w jakości Full HD. Aparat D7200 używany z obiektywami NIKKOR i lampami 

błyskowymi stanowi kompaktowy, wytrzymały i uniwersalny system fotograficzny. 

Fotografuj bez wysiłku. Myśl kreatywnie.  

Jedynym ograniczeniem jest teraz Twoja wyobraźnia.
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Twój świat. Ostro, z bliska, w ułamku sekundy. Twój świat. Znakomite i wyraziste obrazy, nawet w słabym świetle.
Nowy 51-polowy system AF o większych możliwościach nawet przy słabym świetle

Nowy, profesjonalny moduł czujnika autofokusa 
Advanced Multi-CAM 3500 II w aparacie D7200 
zapewnia wyjątkową precyzję. Wysoka czułość nawet 
przy -3 EV (ISO 100, 20ºC) umożliwia doskonałe 
działanie nawet przy słabym oświetleniu. 51 pól AF 
pokrywa znaczną część kadru formatu DX i cały 
kadr w trybie kadrowania 1,3×. 15 pól krzyżowych 
w centrum kadru umożliwia niezwykle precyzyjne 
uchwycenie obiektu, a centralne pole AF współpracuje 
z obiektywami o otworze względnym f/8 w celu  
zapewnienia lepszego ustawiania ostrości nawet podczas korzystania z telekonwerterów. Począwszy 
od ciemnych wnętrz po sport i przyrodę, imponująco precyzyjne ustawianie ostrości, zwiększone 
pokrycie kadru i współpraca z wieloma obiektywami ułatwiają ostre rejestrowanie różnych scen.

Ustawianie ostrości już przy oświetleniu na poziomie -3 EV
Ustawianie ostrości przy oświetleniu na poziomie -2 EV i 
niższym (wyższym niż -3 EV)

-3 EV 100 zdjęć
Zdjęcia seryjne z szybkością 6 kl./s i do 100 fotografii w jednej serii (jakość JPEG fine i wielkość Duża)

Uwieczniaj wydarzenia jak nigdy przedtem. Duża szybkość przetwarzania procesora EXPEED 4 i 
zwiększony rozmiar bufora umożliwiają dłuższe fotografowanie w jednej serii przy użyciu aparatu 
D7200. Nikon D7200 pozwala na rejestrowanie 100 zdjęć w jednej serii*1 z szybkością 6 kl./s*2  
w jakości JPEG fine i ustawieniu wielkości zdjęcia Duża oraz do 27 zdjęć w formacie RAW.  

Gdy potrzebna jest jeszcze większa szybkość, 
aparat może wykonywać zdjęcia z szybkością 
około 7 kl./s*2 w trybie kadrowania 1,3×. 
Dzięki mechanizmowi stabilizacji lustra w 
aparacie utrzymywany jest stabilny obraz 
w wizjerze nawet podczas wykonywania 
zdjęć seryjnych szybko poruszających  
się obiektów.

*1 Przybliżona liczba zdjęć, które można zapisać na karcie pamięci SanDisk Extreme Pro 95 MB/s UHS-I SDHC o pojemności 16 GB przy 
czułości ISO 100. Pojemność bufora zależy od typu rejestrowanej sceny.

*2 Na podstawie wytycznych stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association.
Uwaga: Maksymalna liczba klatek na sekundę w podglądzie na żywo wynosi 3,7 kl./s.

Jakość zdjęcia Pojemność bufora: Obszar zdjęcia formatu DX (24×16)
JPEG fine, Duże  100
NEF (RAW), kompresja bezstratna, 12-bitowy 27
NEF (RAW), kompresja bezstratna, 14-bitowy 18
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Standardowy zakres czułości do ISO 25600 z zachowaniem doskonałej 
jakości dzięki procesorowi przetwarzania obrazu EXPEED 4
Zalety nowego procesora przetwarzania obrazu EXPEED 4 stają się wyraźnie zauważalne 
przy fotografowaniu w słabym świetle. Zaawansowane rozwiązania techniczne aparatu 
D7200 pozwalają zwiększyć standardowy zakres czułości do ISO 25600, czyli o dwa stopnie 
w porównaniu z poprzednikiem. Oprócz ograniczenia szumów procesor przetwarzania 
obrazu EXPEED 4 pomaga zachować ostrość i fakturę powierzchni przy względnie wysokich 
ustawieniach czułości ISO. Daje to fotografom większą swobodę w doborze optymalnego czasu 
otwarcia migawki w celu uniknięcia poruszenia zdjęcia, na przykład podczas fotografowania 

ruchomych obiektów o zmierzchu. Umożliwia również twórcom wideo rejestrowanie poprawnie 
naświetlonego obrazu, na przykład nocnych scen ulicznych, bez konieczności użycia dodatkowego 
oświetlenia.

Rewelacyjne zdjęcia bezpośrednio z aparatu
Jeśli chcesz poznać imponujące możliwości aparatu 
D7200, zwróć uwagę na jakość przetwarzanych w nim 
obrazów. Dzięki precyzyjnemu automatycznemu balansowi 
bieli i doskonałej reprodukcji kolorów procesora EXPEED 4 
wiernie odtwarzany jest błękit nieba oraz czyste, naturalne 

odcienie skóry na portretach, szczególnie przy użyciu ustawienia Standardowe 
systemu Picture Control. Dzięki ostrości wysokiej klasy obiektywów NIKKOR 
oraz rozdzielczości 24,2 mln pikseli zdjęcia są wyraźne i sprawiają wrażenie 
trójwymiarowych. To także zasługa matrycy formatu DX celowo zaprojektowanej 
bez optycznego filtra dolnoprzepustowego. 
Uwaga: w rzeczywistości nie ma logo Nikon i EXPEED.

ISO 12800

Odcienie skóry są czyste i naturalne bezpośrednio z aparatu.

Wiernie oddany jest błękit nieba. 11

ISO 100–25600 EXPEED 4

Obszar zdjęcia formatu DX Obszar zdjęcia 1,3×



Twój świat. Szczegóły, nad którymi masz kontrolę. Twój świat. Kreatywnie oświetlony.
System Picture Control z nową opcją Równomierne

Unikatowy system tworzenia obrazu firmy Nikon w aparacie D7200 
jest jeszcze bardziej zaawansowany. Oferuje nowy poziom możliwości 
dostosowywania i twórczej kontroli, umożliwiając użytkownikom 
fotografowanie w swoim stylu. W porównaniu z innymi opcjami nowo 
dodane ustawienie Równomierne zachowuje więcej informacji  
w zakresie od cieni po obszary prześwietlone. Nawet po dostosowaniu 
tego ustawienia Picture Control prawdopodobieństwo utraty 

szczegółowości lub nasycenia kolorów w ciemnych i jasnych obszarach jest mniejsze, a uzyskane 
zdjęcia mają piękne przejścia tonalne i właściwy kontrast. Jest to istotne, gdy chcesz podkreślić 
zdrową kolorystykę skóry, szczegółowo uchwycić odcienie zieleni na zdjęciach krajobrazów lub 
jaśniejsze plamki na płatkach kwiatów. W filmach ogromna ilość danych uzyskana dzięki opcji 
Równomierne jest przydatna podczas obróbki kolorów, pozwala bowiem uniknąć przesyceń, 
prześwietleń i zlewających się cieni.

Nowy parametr przejrzystości i większa kontrola nad obrazami

Nie przejmuj się, jeśli domyślne ustawienia Picture Control aparatu 
pozwalają uzyskać wygląd jedynie zbliżony do oczekiwanego.  
W menu ustawień Picture Control aparatu D7200 można dostosować 
takie parametry, jak kontrast i nasycenie, w krokach co 0,25*. 
Aby zwiększyć lub zmniejszyć przejrzystość obiektu na zdjęciach, 
zachowując odpowiedni poziom szczegółów i nasycenia, można 

również użyć nowego parametru przejrzystości. Jeśli potrzebne jest bardziej szczegółowe 
dostosowanie, oprogramowanie Picture Control Utility 2 (do bezpłatnego pobrania) umożliwia 
drobne korekty przy użyciu krzywych tonalnych i suwaków. Zmiany można potwierdzić na 

większym ekranie komputera. Dostosowane ustawienia można 
zapisać jako osobiste ustawienia Picture Control i pobrać do aparatu 
D7200 przy użyciu karty pamięci SD. Dzięki temu można ich użyć 
podczas rejestrowania zdjęć i wideo lub zastosować je do danych  
w formacie RAW (NEF) przetwarzanych później w programie 
Capture NX-D. 
*Oprócz opcji Szybka korekta i Efekty filtrów.

Standardowe Dostosowane ustawienie Równomierne Ustawienie Przejrzystość o wartości -5, aby skóra wyglądała na gładszą Ustawienie Przejrzystość o wartości +3 w celu ujawnienia faktury twarzy

Program Picture Control Utility 2

Program Capture NX-D do obróbki plików NEF (RAW) (do bezpłatnego pobrania)
Oprogramowanie Capture NX-D jest doskonałym narzędziem do 
obróbki zdjęć w formacie RAW (NEF). Oferuje wiele kluczowych 
funkcji edycji, takich jak dostosowywanie balansu bieli, korekcja 
aberracji obiektywu i wyostrzenie. Prosty interfejs pozwala 
zobaczyć efekty poszczególnych zmian w widoku porównania 
oraz umożliwia dostosowanie położenia preferowanych paneli 
kontrolnych w celu uzyskania maksymalnego komfortu użytkowania.

Nowe oprogramowanie ViewNX-i do przeglądania zdjęć i filmów  
(do bezpłatnego pobrania)
Oprogramowanie ViewNX-i umożliwia wygodne wyświetlanie 
plików JPEG, RAW i filmów oraz użycie ich z innym 
oprogramowaniem firmy Nikon. Gdy chcesz udostępnić zdjęcia, 
oprogramowanie ułatwia proces przekazywania ich do różnych 
sieci społecznościowych. Po aktywacji dołączonego programu 
ViewNX-Movie Editor można również dokonywać prostej edycji filmów.
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Inteligentna wbudowana lampa błyskowa z funkcją sterownika działa 
w trybie i-TTL
Nikon D7200 jest wyposażony we wbudowaną podnoszoną lampę błyskową o liczbie przewodniej 
ok. 12 (m, ISO 100, 20ºC). Inteligentne sterowanie 
lampą w trybie i-TTL odpowiednio dostosowuje 
oświetlenie w celu uzyskania zrównoważonego 
błysku wypełniającego, gdy obiekty są ciemniejsze niż 
otoczenie. Wbudowana lampa błyskowa wyposażona 
w funkcję sterownika umożliwia bezprzewodowe 
wyzwalanie maksymalnie dwóch zdalnych grup lamp 
błyskowych oraz sterowanie nimi.

Kreatywny system oświetlenia firmy Nikon (CLS) – oświetlenie studyjnej jakości
Dodanie do aparatu jednej lub dwóch lamp błyskowych firmy Nikon umożliwia łatwe tworzenie 
imponujących efektów świetlnych. Dzięki kreatywnemu systemowi oświetlenia firmy Nikon 

(CLS) aparat D7200 oferuje różne funkcje 
oświetlenia, w tym obsługę zaawansowanego 
bezprzewodowego systemu oświetlenia  
i automatyczną synchronizację z krótkimi 
czasami migawki. Te funkcje są przydatne  
w intensywnym świetle dziennym, gdy  
chcesz uwiecznić błyskawicznie rozgry-
wające się wydarzenia lub oświetlić osobę 
fotografowaną pod światło na miękkim tle.
Uwaga: zależnie od warunków fotografowania zasięg diody 
wspomagającej AF może być mniejszy od oczekiwanego.

Lekka i kompaktowa lampa błyskowa SB-500 z mocną lampą LED 
(opcjonalna)

Nowa lampa błyskowa SB-500 jest kompaktowa, lekka, oferuje wiele funkcji 
kreatywnego systemu oświetlenia (CLS) i jest zasilana dwiema bateriami typu 
R6/AA. Lampa błyskowa o liczbie przewodniej 24 (m, ISO 100, 23ºC) zapewnia 
możliwość przechylenia głowicy w górę do 90° oraz obracania w poziomie 
o 180° w lewo i w prawo, co ułatwia odbijanie światła od sufitu lub ścian. Nowo 
zainstalowana lampa LED o trzech możliwych poziomach mocy ma temperaturę 
barwową zbliżoną do światła słonecznego, dzięki czemu można jej używać jako 
światła pomocniczego zarówno przy fotografowaniu, jak i przy filmowaniu.Wbudowana lampa błyskowa aparatu D7200 może 

pełnić funkcję sterownika dwóch niezależnych 
grup zdalnych lamp błyskowych.

Zrównoważony błysk wypełniający o zmierzchu.

Automatyczna synchronizacja z krótkimi czasami migawki 
zapewnia możliwość fotografowania z mocno otwartą przysłoną,  
a więc niewielką głębię ostrości.

SB-500

Automatyczna synchronizacja z krótkimi czasami migawki umożliwia uwiecznienie błyskawicznie rozgrywających się wydarzeń.
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• Obiektyw: AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR • Jakość zdjęcia: JPEG fine (8-bitowy) • Ekspozycja: tryb [M], 1/8000 s, f/5 • Balans bieli: Automatyczny 2 • Czułość: ISO 1250 • Ustawienia Picture Control: Standardowe ©Andrew Hancock

Twój świat. Widziany oczami kogoś innego.

AF-S NIKKOR  
20mm f/1.8G ED
Ten jasny obiektyw nadaje 
się doskonale do pięknego 
rozmycia tła lub fotografowania 
przy słabym oświetleniu. 
Najnowsza technologia 
zastosowana w obiektywie 
zapewnia wysoką 
rozdzielczość i doskonałe 
odwzorowanie obrazu 
przy minimalnej aberracji 
chromatycznej. Powłoka 

nanokrystaliczna 
zmniejsza 
występowanie 
refleksów i efektów 
flary.

AF-S DX Micro NIKKOR 
85mm f/3.5G ED VR
Dzięki minimalnej odległości 
zdjęciowej wynoszącej 0,286 m 
ten obiektyw pozwala uzyskać 
doskonałą ostrość oraz rozmycie 
tła m.in. na bliskich ujęciach, 
portretach i zdjęciach przyrody. 
Jest również wyposażony  
w funkcję redukcji drgań (VR), 
umożliwiającą fotografowanie 
z czasem otwarcia migawki 
krótszym o 3 stopnie* i 

wykonywanie 
stabilnych zdjęć z  
ręki.

AF-S DX NIKKOR 
10–24mm f/3.5–4.5G ED
Wyjątkowo szeroki kąt widzenia 
doskonale nadaje się do 
fotografowania niewielkich 
przestrzeni, architektury, 
krajobrazów i innych scen, 
w których chcesz utworzyć 
wrażenie dramatycznej 
perspektywy. Minimalna 
odległość zdjęciowa wynosząca 
0,24 m i zminimalizowana 
dystorsja poszerzają zakres 
kreatywnych zastosowań.

AF-S NIKKOR  
70–200mm f/4G ED VR
Ten kompaktowy, lekki 
teleobiektyw zmiennoogniskowy 
pozwala uzyskać doskonałą ostrość 
i szybkie automatyczne ustawianie 
ostrości w zróżnicowanych 
warunkach fotografowania. 
Powłoka nanokrystaliczna 
skutecznie ogranicza refleksy i flarę, 
a mechanizm redukcji drgań (VR) 
pozwala fotografować z czasem 
otwarcia migawki dłuższym o 
4 stopnie*. Dodatkową zaletą 

jest możliwość 
korzystania z trybu 
makro z odległości 
do 1 m.

*Zgodnie ze standardami stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association.

Nowy obiektyw AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR jest kompaktowy i bardzo lekki
Obiektyw AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR jest lekkim stałoogniskowym obiektywem AF o ogniskowej 300 mm, z którego można z łatwością korzystać bez użycia statywu lub  
monopodu. W celu zapewnienia wysokiej jakości zdjęć oraz aby uzyskać niezwykle lekką konstrukcję o niewielkich wymiarach i znacznie ograniczyć aberrację chromatyczną, zastosowano  
w nim zaawansowaną optycznie technologię obiektywu PF (Phase Fresnel)*1. Oprócz funkcji redukcji drgań (VR) obiektywu, umożliwiającej fotografowanie nieruchomych obiektów  
w trybie normalnym z czasem otwarcia migawki dłuższym nawet o 4,5 stopnia*2, dostępny jest również tryb SPORT służący do śledzenia błyskawicznie rozgrywających się wydarzeń. 

*1  Ze względu na charakterystykę obiektywu PF wynikającą z wykorzystania zjawiska dyfrakcji zależnie od warunków fotografowania może występować kolorowa flara w kształcie pierścienia.  
To zjawisko można zminimalizować przy użyciu funkcji PF Flare Control (Kontrola flary PF) w programie Capture NX-D. (Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję).

*2 Zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association. 

Mniejszy i lżejszy niż konwencjonalny  
obiektyw AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED
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                                   Twój świat.  Odwzorowany płynnie od cieni po światła.
Fotografowanie z interwalometrem w aparacie i płynniejsza zmiana ekspozycji

Eksperymentuj z nowymi formami twórczej ekspresji. Aparat 

D7200 jest pierwszym z aparatów formatu DX firmy Nikon, 

który umożliwia tworzenie doskonałych filmów poklatkowych 

całkowicie w aparacie. Dzięki unikalnej funkcji wygładzania 

ekspozycji w materiale nie jest widoczne rozpraszające 

migotanie. W trybie A można łatwo i komfortowo rejestrować 

długie sekwencje nawet przy znaczących zmianach poziomu 

jasności, na przykład o wschodzie lub zachodzie Słońca. Funkcja Wygładzanie ekspozycji jest również 

dostępna w trybie fotografowania z użyciem interwalometru, który umożliwia teraz wykonanie do 

9999 zdjęć i zapewnia materiał wysokiej rozdzielczości. Oznacza to, że podczas edytowania zdjęć  

w celu utworzenia filmu Full HD można z łatwością dodawać efekty obracania i powiększania.

 

Filmy Full HD w różnych scenariuszach fotografowania
Funkcje wideo aparatu D7200 zapewniają wyjątkową 

elastyczność w celu spełnienia potrzeb użytkowników 

multimediów. Aparat D7200 umożliwia filmowcom 

rejestrowanie filmów Full HD w dwóch różnych formatach: 

DX i 1,3×. W trybie 1,3× można rejestrować odległy obiekt 

w powiększeniu oraz nagrywać materiał w jakości 1080/60p. 

Procesor przetwarzania obrazu EXPEED 4 zapewnia doskonałą 

jakość zdjęć w całym zakresie czułości ISO od 100 do 25600, ograniczając potrzebę korzystania  

z dodatkowego oświetlenia. Jeśli zamierzasz wykonać obróbkę koloru, doskonale nadaje się do tego 

celu ustawienie Równomierne Picture Control, które zachowuje szczegóły w cieniach i światłach, 

bogate przejścia tonalne i kolory oraz może ograniczyć ryzyko przesycenia kolorów nawet po obróbce. 

Aby uzyskać pliki najlepszej jakości, można również jednocześnie przekazywać nieskompresowane 

wideo do zewnętrznego rejestratora przy użyciu opcjonalnego kabla HDMI HC-E1 

podczas nagrywania na kartach pamięci SD aparatu.

Format DX Format 1,3×

Automatyczny dobór ISO do nagrywania ze stałym czasem otwarcia 
migawki i stałą przysłoną w trybie M

Trudno utrzymać prawidłową ekspozycję, gdy aparat jest obracany lub przemieszcza się między 

obszarami o różnej jasności. Jednak funkcja automatycznego doboru ISO aparatu D7200 łatwo 

rozwiązuje ten problem. Na przykład podczas filmowania ujęcia, na którym główny bohater wybiega 

z ciemnego korytarza w jasne południowe słońce w jednej sekwencji, funkcja automatycznego 

doboru ISO pozwala utrzymywać odpowiednią dla danego oświetlenia ekspozycję przy zachowaniu 

stałego czasu otwarcia migawki i wartości przysłony.

Znacznie poprawiona obsługa dzięki osobnemu menu nagrywania filmów
Użytkownicy multimediów docenią osobne menu nagrywania 

filmów w aparacie D7200, które gromadzi w jednym miejscu 

najczęściej używane funkcje filmowania. Można również 

przypisywać ustawienia, takie jak balans bieli i ustawienia 

Picture Control, niezależnie od ustawień fotografowania, co 

umożliwia sprawniejsze filmowanie.

Wyświetlanie obszarów prześwietlonych pozwala uniknąć prześwietleń
W celu zapewnienia najlepszego efektu podczas filmowania 

aparat D7200 jest wyposażony w przydatną funkcję, która za 

pomocą desenia paskowego wskazuje obszary mogące ulec 

prześwietleniu. Ta funkcja jest szybko dostępna przy użyciu 

przycisku “P” aparatu, co pozwala zapobiec nagrywaniu 

deseni paskowych podczas korzystania z zewnętrznego 

rejestratora HDMI. 

Wysoka jakość dźwięku z możliwością  
monitorowania i korygowania poziomów  
dźwięku podczas nagrywania

Nikon D7200 ma wbudowany mikrofon  

stereofoniczny, a podczas nagrywania  

można dostosować poziomy czułości,  

monitorując dźwięk przy użyciu  

słuchawek podłączonych do aparatu.  

Można również ustawić charakterystykę dźwięku zależnie od nagrywanego materiału oraz 

skorzystać z funkcji redukcji szumu wiatru dostępnej dla wbudowanego mikrofonu. W celu 

uzyskania dźwięku bardziej profesjonalnej jakości podłącz opcjonalny zewnętrzny mikrofon 

stereofoniczny ME-1, aby nagrywać jeszcze wyraźniejszy dźwięk przy minimum odgłosów 

mechanicznych.

Praktyczny, wodoodporny mikrofon bezprzewodowy ME-W1 (opcjonalny) 
dla twórców wideoblogów

Jeśli chcesz z łatwością nagrywać głos odległego obiektu, wypróbuj nowy, praktyczny mikrofon 

bezprzewodowy ME-W1. Nadajnik i odbiornik mikrofonu umożliwiają rejestrowanie wyraźnego 

dźwięku monofonicznego obiektów z odległości do około 50 m. W celu nagrywania dźwięku 

stereofonicznego do mikrofonu można również podłączyć  

mikrofon stereofoniczny ME-1. Dźwięk obiektu może być  

również nagrywany jednocześnie przy użyciu mikrofonu  

oraz przez filmowca znajdującego się w pobliżu  

odbiornika. Urządzeń tych można także używać  

do komunikacji*. Dzięki wodoodpornej  

konstrukcji urządzenia są też bardziej  

odporne na warunki pogodowe.
*Wymaga słuchawek nausznych lub dousznych dostępnych w sprzedaży.

Mikrofon Odbiornik
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3:30

  Twój świat. Poszerzone horyzonty.
 Współpraca z siecią Wi-Fi i wbudowana  
 technologia NFC*1 umożliwiają szybszą  

i łatwiejszą komunikację
Chcesz udostępniać swoją twórczość bezpośrednio po 
zarejestrowaniu? Wbudowana współpraca z siecią Wi-Fi  
w aparacie D7200 umożliwia bezprzewodową interakcję  

z urządzeniami inteligentnymi z zainstalowaną apli-
kacją Wireless Mobile Utility*2. To również pierwsza 
lustrzanka cyfrowa firmy Nikon oferująca technologię 

NFC, co dodatkowo ułatwia komunikację 
bezprzewodową. Urządzenia inteligentnego 

można też użyć jako zdalnego wyzwalacza 
migawki podczas fotografowania. Umożliwia to wykony-
wanie autoportretów i zdjęć grupowych w nowy sposób 

oraz umieszczanie aparatu w miejscach pozwalających uzyskać bardziej 
dynamiczny i oryginalny efekt.

Specjalne efekty w celu natychmiastowego uzyskania kreatywnego wyglądu
Nikon D7200 oferuje mnóstwo atrakcyjnych, gotowych efektów 
wizualnych, które można zastosować do zdjęć i wideo podczas 
rejestrowania. Dzięki temu można natychmiast uzyskać unikalny 
wygląd.

Wizjer optyczny z pokryciem kadru około 100% zapewnia doskonały 
komfort kadrowania

                 Wizjer aparatu D7200 zapewnia jaśniejszy obraz i jeszcze bardziej precyzyjne   
            odwzorowanie koloru. Do pokazywania informacji w wizjerze pod obszarem  
  zdjęcia zastosowano organiczny wyświetlacz elektroluminescencyjny o dużej  
              jasności i wysokim kontraście oraz niskim poborze mocy. Pozwala to uzyskać  
          doskonałą czytelność obrazu na zewnątrz nawet przy fotografowaniu pod światło.

 

• Dzięki aktywnej funkcji D-Lighting szczegóły są wyraźnie rejestrowane w jasnych 
i ciemnych obszarach, nawet jeśli obiekty są w ruchu

• Funkcja HDR (High Dynamic Range) umożliwia odwzorowanie bogatych przejść tonalnych 
nieruchomych obiektów przez automatyczne połączenie w aparacie dwóch różnych 
ekspozycji

• Zdjęcia seryjne bez ograniczeń* pozwalają bezproblemowo tworzyć fotografie pokazujące 
ruch gwieździstego nieba

    *W trybie zdjęć seryjnych (CH lub CL) z czasem otwarcia migawki 4 s lub dłuższym.

• Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości z możliwością dostosowywania kolorów

• Intuicyjny przycisk “P” daje bezpośredni dostęp do często używanych funkcji

• Po jednorazowym naładowaniu akumulatora jonowo-litowego EN-EL15 można wykonać  
ok. 1110 zdjęć* oraz nagrać ok. 80 min filmów*

     *Zgodnie ze standardami stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association.

• Trwała migawka testowana przez 150 tys. cykli pracy

• Niezawodna ochrona przed pyłem i deszczem dzięki solidnemu korpusowi i uszczelnieniom

• Efektywne zarządzanie pamięcią dzięki dwóm gniazdom kart SD

Bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania WR-1, WR-R10/WR-T10 (opcjonalne) 
umożliwiają efektywne i twórcze fotografowanie

Przekaźniki WR-R10/WR-T10 
komunikują się za pomocą fal 
radiowych, a ich zasięg umożliwia 
zdalne sterowanie aparatem  
D7200 z ok. 20 m*1 niezależnie od 
przeszkód, w tym drzew i ścian. 

Dzięki zastosowaniu pilota WR-T10 jako nadajnika można kontrolować jeden 
lub wiele aparatów, do których podłączono pilota WR-R10 (liczba aparatów jest 
nieograniczona). Zaawansowany wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania WR-1 
oferuje większe możliwości bardziej wymagającym użytkownikom. Gdy jeden 
pilot WR-1 jest skonfigurowany jako nadajnik, a drugi WR-1 lub WR-R10*2 jest 
podłączony do aparatu D7200 jako odbiornik, można przeglądać lub zmieniać 

ustawienia aparatu*3, korzystając z wyświetlacza w nadajniku. 
Przekaźniki WR-1 komunikują się za pomocą fal radiowych,  
a ich zasięg wynosi do 120 m*1. Dostępnych jest 15 kanałów 
łączności. Oprócz możliwości zdalnego sterowania aparatem  
z podłączonym przekaźnikiem WR-1 istnieje wiele innych 
profesjonalnych opcji zdalnego fotografowania, np. jednoczesne 
wyzwalanie migawki kilku aparatów i fotografowanie z inter- 
walometrem. Możliwe jest też zdalne fotografowanie 
z równoczesnym wykorzystaniem urządzeń WR-1 oraz  
WR-R10/WR-T10. 
*1 Przybliżony zasięg przy wysokości ok. 1,2 m, zależny od warunków pogodowych 

i obecności ewentualnych przeszkód.
*2 Wymagane jest uaktualnienie oprogramowania sprzętowego do wersji 2.00.
*3 Funkcje są ograniczone

*1 Technologia NFC jest zgodna tylko z systemem operacyjnym Android.
*2 Do bezpłatnego pobrania z odpowiedniego sklepu z aplikacjami. 
Uwaga: zależnie od urządzenia inteligentnego lub sytuacji nawiązanie połączenia przy użyciu technologii 
NFC może niekiedy sprawiać trudności. W takim przypadku po prostu skorzystaj z sieci Wi-Fi.

*Filmy z efektem miniatury są odtwarzane ze zwiększoną szybkością.

Efekt miniatury*
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WR-T10

Pilot WR-R10 
zamocowany na 
aparacie D7200

Schemat systemu
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† Możliwość pobrania ze sklepu z aplikacjami dla danego urządzenia.  †† Aplikację można pobrać z witryny internetowej firmy Nikon (bezpłatnie).   
* Dostarczone akcesoria ** Produkty innych firm niż Nikon 

Okular powiększający 
DG-2

Bezprzewodowy pilot 
zdalnego sterowania 

WR-T10

WR-1

Pilot WR-1 zamocowany na 
aparacie D7200

Akumulator 
jonowo-litowy 

EN-EL15*

Kabel USB UC-E17*

Moduł komunikacyjny UT-1

Przekaźnik bezprzewodowy 
WT-5A/B/C/D

Akumulator jonowo-
litowy EN-EL15*

Kabel LAN**

Komputer**
Drukarka**

Serwer FTP**

Karta pamięci SD**

Lampy błyskowe  
SB-910/700/500/300

Studyjne lampy błyskowe**

Adapter do kart PC**
Czytnik kart pamięci SD**

Program ViewNX-i††

Program Capture NX-D††

Program Camera Control Pro 2
Złącze zasilania EP-5B Zasilacz sieciowy EH-5b

Ładowarka  
MH-25a*/MH-25

Wielofunkcyjny pojemnik 
na baterie MB-D15

Sześć baterii 
typu R6/AA**

Złącze zasilania 
EP-5B

Zasilacz 
sieciowy EH-5b

Nagrywarka wideo 
ze złączem HDMI**

Telewizor**

Bezprzewodowy pilot 
zdalnego sterowania 

WR-1 (nadajnik)

Bezprzewodowy pilot 
zdalnego sterowania 

WR-1 (odbiornik)

Moduł GPS GP-1APrzewód zdalnego 
sterowania  
MC-DC2

Pilot zdalnego sterowania ML-L3

Bezprzewodowy pilot 
zdalnego sterowania WR-R10

Szkła korekcyjne wizjera DK-
20C (od -5 do +3 m-1)

Adapter do okularu  
DK-22

Okular powiększający  
DK-21M

Pokrywka okularu  
DK-5*

Lampa błyskowa SB-910

Wysokowydajny pojemnik  
na baterie SD-9

Lampa błyskowa SB-700

Lampa błyskowa SB-300

Bezprzewodowy sterownik 
błysku SU-800

Zestaw bezprzewodowych 
lamp błyskowych ze 
sterownikiem błysku R1C1

Adapter z gniazdem 
synchronizacyjnym AS-15

Urządzenie inteligentne** 
(z systemem iOS/Android)

Aplikacja Wireless Mobile Utility†

Przewód zdalnego sterowania  
TTL SC-28, 29

Lampa błyskowa SB-500

Gumowa muszla oczna  
DK-23*

Słuchawki**

Mikrofon 
stereofoniczny 

ME-1
Mikrofon 

bezprzewodowy 
ME-W1

Wzmocniony 
futerał CF-DC3

Kabel HDMI HC-E1  
(złącze typu C n złącze typu A)

Lupa kątowa DR-6

AKCESORIA DO WIZJERA OBIEKTYWY NIKKOR LAMPY BŁYSKOWE

SŁUCHAWKI

MIKROFONY

FUTERAŁ

AKCESORIA TV I WIDEO

APLIKACJE DLA URZĄDZEŃ 
INTELIGENTNYCH

AKCESORIA DO ZDALNEGO 
STEROWANIA I GPS

ZASILACZE SIECIOWE,  
AKUMULATORY I ŁADOWARKI

AKCESORIA ZWIĄZANE  
Z KOMPUTEREM
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Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa Nikon D7200 – dane techniczne
Rodzaj aparatu Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa
Mocowanie obiektywu Mocowanie F firmy Nikon (napęd autofokusa za pomocą 

silnika AF w korpusie i styków CPU)
Efektywny kąt widzenia Format Nikon DX – kąt widzenia w formacie małoobrazkowym 

odpowiada użyciu obiektywu o ogniskowej około 1,5× 
większej w formacie FX

Rozdzielczość 24,2 mln pikseli
Matryca Matryca CMOS o wymiarach 23,5 × 15,6 mm
Całkowita liczba pikseli 24,72 mln
System usuwania kurzu Czyszczenie matrycy, zbieranie danych porównawczych dla 

funkcji usuwania kurzu (wymaga programu Capture NX-D)
Wielkość zdjęcia  
(w pikselach)

• Obszar zdjęcia formatu DX (24×16): 6000 × 4000 [L],  
4496 × 3000 [M], 2992 × 2000 [S] • Obszar zdjęcia formatu 
1,3× (18×12): 4800 × 3200 [L], 3600 × 2400 [M], 2400 × 1600 
[S] • Zdjęcia formatu DX (24×16) zrobione w trybie podglądu 
na żywo z wybierakiem podglądu na żywo ustawionym w 
pozycji 1 : 6000 × 3368 [L], 4496 × 2528 [M], 2992 × 1680 
[S] • Zdjęcia formatu 1,3× (18×12) zrobione z wybierakiem 
podglądu na żywo ustawionym w pozycji 1 : 4800 × 2696 [L], 
3600 × 2024 [M], 2400 × 1344 [S]

Format plików • NEF (RAW): 12- lub 14-bitowy z kompresją bezstratną lub 
stratną • JPEG: zgodność z podstawowym formatem JPEG 
z kompresją fine (około 1:4), normal (około 1:8) lub basic 
(około 1:16, Priorytet wielkości); dostępna opcja kompresji 
Optymalna jakość • NEF (RAW) + JPEG: jedno zdjęcie 
zapisywane jednocześnie w formatach NEF (RAW) i JPEG

Ustawienia Picture 
Control

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

Nośnik danych Karty pamięci SD (Secure Digital) oraz SDHC i SDXC zgodne 
ze standardem UHS-I

Dwa gniazda kart pamięci Z gniazda 2 można korzystać do zapisywania zdjęć  
w przypadku przepełnienia karty w pierwszym gnieździe, 
w celu tworzenia kopii zapasowych lub w celu oddzielnego 
zapisywania zdjęć w formatach NEF i JPEG; zdjęcia można 
kopiować między kartami

System plików DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Wizjer Wizjer z pryzmatem pentagonalnym z poziomu oka
Pokrycie kadru • Obszar zdjęcia formatu DX (24×16): ok. 100% w poziomie 

i 100% w pionie • Obszar zdjęcia formatu 1,3× (18×12):  
ok. 97% w poziomie i 97% w pionie

Powiększenie Około 0,94× (obiektyw 50 mm f/1,4 ustawiony na 
nieskończoność, -1,0 m-1)

Dystans widzenia całej 
matówki

19,5 mm (-1,0 m-1; od okularu wizjera)

Korekcja dioptrażu Od -2 do +1 m-1

Matówka Matówka BriteView Clear Matte Mark II 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 pozostałych trybach)

Przysłona obiektywu Sterowana elektronicznie, automatyczna
Współpracujące 
obiektywy

Współpraca z obiektywami AF NIKKOR, również typu G, E i D 
(pewne ograniczenia dotyczą obiektywów PC), obiektywami 
DX, obiektywami AI-P NIKKOR oraz obiektywami AI bez 
procesora (tylko w trybach A i M); nie można używać 
obiektywów IX-NIKKOR, obiektywów do aparatu F3AF oraz 
obiektywów non-AI  
Wskaźnika ustawienia ostrości można używać z obiektywami o 
otworze względnym f/5,6 lub większym (wskaźnik ustawienia 
ostrości współpracuje z centralnym polem AF w przypadku używania 
obiektywów o otworze względnym f/8 lub większym).

Typ migawki Sterowana elektronicznie, szczelinowa o pionowym przebiegu 
szczeliny w płaszczyźnie ostrości

Czas otwarcia migawki Od 1/8000 s do 30 s w krokach co 1/3 lub 1/2 EV, czas B, X250

Czas synchronizacji 
błysku

X = 1/250 s; synchronizacja dla czasu otwarcia migawki 1/320 
s lub dłuższego (zasięg lampy błyskowej zmniejsza się dla 
czasów otwarcia migawki z zakresu od 1/250 s do 1/320 s)

Tryby wyzwalania 
migawki

S (pojedyncze zdjęcie), Cl (seryjne wolne), Ch (seryjne 
szybkie), Q (ciche wyzwalanie migawki), E (samowyzwalacz), 
Mup (podnoszenie lustra)

Przybliżona częstotliwość 
zdjęć seryjnych

• Zdjęcia w formacie JPEG i 12-bitowym formacie NEF (RAW) 
zarejestrowane z użyciem obszaru zdjęcia DX (24 x 16):  
Cl 1–6 kl./s, Ch 6 kl./s • Zdjęcia w formacie JPEG i 12-bitowym 
formacie NEF (RAW) zarejestrowane z użyciem obszaru  
zdjęcia 1,3x (18 x 12): Cl 1–6 kl./s, Ch 7 kl./s • Zdjęcia  
w 14-bitowym formacie NEF (RAW) zarejestrowane z użyciem 
obszaru zdjęcia DX (24 x 16): Cl 1–5 kl./s, Ch 5 kl./s • Zdjęcia 
w 14-bitowym formacie NEF (RAW) zarejestrowane z użyciem 
obszaru zdjęcia 1,3× (18 x 12): Cl 1–6 kl./s, Ch 6 kl./s 
Maksymalna liczba klatek na sekundę w podglądzie na żywo: 3,7 kl./s

Samowyzwalacz 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; od 1 do 9 ekspozycji co 0,5, 1, 2 lub 3 s
Tryby zdalnego 
sterowania (ML-L3)

Zdalne z opóźnieniem, Zdalne natychmiastowe, Zdalne 
uniesienie lustra

Pomiar ekspozycji Pomiar ekspozycji TTL korzystający z 2016-pikselowego 
czujnika pomiaru ekspozycji RGB

Metoda pomiaru 
ekspozycji

• Pomiar matrycowy 3D Color Matrix II (obiektywy typu G,  
E i D), pomiar matrycowy Color Matrix II (inne obiektywy  
z procesorem); pomiar matrycowy Color Matrix jest dostępny 
w przypadku obiektywów bez procesora po wprowadzeniu ich 
danych • Centralnie ważony: przypisanie 75% wagi pomiaru 
do koła o średnicy 8 mm na środku kadru (średnicę koła można 
zmienić na 6, 10 lub 13 mm) lub na podstawie uśrednienia 
całego kadru (w przypadku używania obiektywu bez procesora 
używane jest koło o średnicy 8 mm) • Punktowy: pomiar  
w obszarze o średnicy około 3,5 mm (około 2,5% powierzchni 
kadru) na środku wybranego pola AF (w centralnym polu AF, 
gdy jest używany obiektyw bez procesora) 

Zakres pomiaru  
ekspozycji (ISO 100, 
obiektyw f/1,4, 20°C)

• Pomiar matrycowy lub centralnie ważony: od 0 do 20 EV
• Pomiar punktowy: od 2 do 20 EV

Sprzężenie światłomierza Zarówno przez procesor, jak i metodą AI
Tryby ekspozycji Tryby automatyczne (i automatyczny; j automatyczny (błysk 

wyłączony)); programy tematyczne (k portret; l krajobraz;  
p dziecko; m zdjęcia sportowe; nmakro; o portret nocny; 
r krajobraz nocny; s przyjęcie/wnętrza; t plaża/śnieg;  
u zachód słońca; v  zmierzch/świt; w portret zwierzaka;  
x blask świec; y kwiaty; z barwy jesieni; 0 żywność); tryby 
efektów specjalnych (% noktowizor; g szkic kolorowy;  
i efekt miniatury; u kolor selektywny;  1 sylwetka;  
2 rozjaśnienie; 3 przyciemnienie); automatyka programowa 
z fleksją programu (p); automatyka z preselekcją czasu (S); 
automatyka z preselekcją przysłony (A); ręczny (M); U1 
(ustawienia użytkownika 1); U2 (ustawienia użytkownika 2)

Kompensacja ekspozycji Regulacja w zakresie od -5 do +5 EV w krokach co 1/3 lub  
1/2 EV w trybach p, S, A, M, programach tematycznych 
SCENE oraz w trybie % 

Blokada ekspozycji Blokada zmierzonej jasności A AE-L/AF-L
Czułość ISO Od ISO 100 do 25600 w krokach co 1/3 lub 1/2 EV; w trybach 

p, S, A i M czułość można też ustawić około 1 lub 2 EV 
(odpowiednik ISO 102400; tylko tryb monochromatyczny) 
powyżej wartości ISO 25600; możliwy automatyczny dobór ISO

Aktywna funkcja 
D-Lighting

Automatyczna, Bardzo wysoka, Wysoka, Normalna, Niska, 
Wyłączona

Autofokus Moduł Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II z detekcją fazową 
TTL, dokładną regulacją, 51 polami AF (w tym 15 polami 
krzyżowymi; działanie 1 pola AF przy przysłonie f/8) i diodą 
wspomagającą AF (zasięg około 0,5–3 m).

Zakres działania AF Od -3 do +19 EV (ISO 100, 20°) 
Ustawianie ostrości • Autofokus (AF): pojedynczy AF (AF-S); tryb ciągłego AF  

(AF-C); automatyczny dobór AF-S/AF-C (AF-A); wyprzedzające 
śledzenie ostrości włączane automatycznie przy zmianie stanu 
fotografowanego obiektu • Ręczne ustawianie ostrości (M): 
można korzystać ze wskaźnika ustawienia ostrości

Pole AF Możliwość wyboru jednego z 51 lub 11 pól AF
Tryby pola AF Jednopolowy AF, 9-, 21- lub 51-polowy AF z dynamicznym 

wyborem pola, śledzenie 3D, automatyczny wybór pola AF
Blokada ostrości Ustawienie ostrości można zablokować, wciskając spust 

migawki do połowy (w trybie pojedynczego AF) lub naciskając 
przycisk A AE-L/AF-L

Wbudowana lampa 
błyskowa

i, k, p, n, o, s, w, g : Automatyka lampy błyskowej 
z samoczynnym podnoszeniem lampy. p, S, A, M, 0 : Ręczne 
podnoszenie lampy przyciskiem

Liczba przewodnia Około 12 w trybie manualnym (m, ISO 100, 20°C)
Sterowanie błyskiem TTL: sterowanie lampą w trybie i-TTL za pomocą czujnika 

RGB o rozdzielczości 2016 pikseli możliwe dla wbudowanej 
lampy błyskowej; zrównoważony błysk wypełniający i-TTL dla 
cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych jest używany  
z pomiarem matrycowym lub centralnie ważonym; stan-
dardowy błysk wypełniający i-TTL dla cyfrowych lustrzanek 
jednoobiektywowych jest używany z pomiarem punktowym

Tryby lampy błyskowej Automatyczny, automatyczny z redukcją efektu czerwonych 
oczu, automatyczna synchronizacja z długimi czasami ekspozycji, 
automatyczna synchronizacja z długimi czasami ekspozycji i 
redukcją efektu czerwonych oczu, błysk wypełniający, redukcja 
efektu czerwonych oczu, synchronizacja z długimi czasami 
ekspozycji, synchronizacja z długimi czasami ekspozycji i 
redukcją efektu czerwonych oczu oraz synchronizacja na 
tylną kurtynkę migawki i synchronizacja na tylną kurtynkę 
migawki z długimi czasami ekspozycji, wyłączony; obsługiwana 
automatyczna synchronizacja z krótkimi czasami migawki

Kompensacja błysku Od -3 do +1 EV w krokach co 1/3 lub 1/2 EV
Wskaźnik gotowości 
lampy

Świeci po pełnym naładowaniu wbudowanej lub opcjonalnej 
lampy błyskowej, miga po wyzwoleniu błysku z pełną mocą

Sanki mocujące Standardowe gniazdo gorącej stopki ISO 518 ze stykami 
synchronizacji i komunikacji oraz blokadą zabezpieczającą

Kreatywny system  
oświetlenia firmy Nikon 
(CLS)

Lampy współpracujące w systemie Nikon CLS; dostępna opcja 
trybu sterownika

Gniazdo synchronizacyjne Adapter z gniazdem synchronizacyjnym AS-15 (dostępny 
oddzielnie)

Balans bieli Automatyczny (2 rodzaje), światło żarowe, światło jarzeniowe 
(7 rodzajów), światło słoneczne, lampa błyskowa, pochmurno, 
cień, pomiar manualny (można zapisać maks. 6 wartości,  
w trybie podglądu na żywo dostępny punktowy balans bieli) 
 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 trybie podglądu na 
żywo

• Autofokus (AF): pojedynczy AF (AF-S), tryb ciągłego AF (AF-F) 
• Ręczne ustawianie ostrości (M)

Tryby pola AF AF z priorytetem twarzy, szerokie pole AF, normalne pole AF, 
AF ze śledzeniem obiektu

Autofokus AF z detekcją kontrastu w dowolnej części kadru (aparat 
automatycznie wybiera pole AF po włączeniu opcji AF  
z priorytetem twarzy lub AF ze śledzeniem obiektu)

Pomiar ekspozycji dla filmu Pomiar ekspozycji TTL za pomocą matrycy
Metoda pomiaru ekspo-
zycji w trybie filmowania

Matrycowy lub centralnie ważony

Rozmiar klatki  
(w pikselach) oraz liczba 
klatek na sekundę

• 1920 × 1080; 60p (progresywny), 50p, 30p, 25p, 24p  
• 1280 × 720; 60p, 50p 
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; możliwość zapisu zarówno H wysokiej, jak i normalnej 
jakości zdjęć. Opcje 1920 × 1080; 60p i 50p są dostępne tylko po 
wybraniu ustawienia 1,3× (18 x 12) dla opcji Obszar zdjęcia w menu 
nagrywania filmów

Format plików MOV
Kompresja wideo H.264/MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding)
Format zapisu dźwięku Liniowy PCM

Urządzenie do zapisu 
dźwięku

Wbudowany mikrofon lub zewnętrzny mikrofon stereofoniczny; 
możliwość regulowania czułości

Maksymalny czas ujęcia 29 min 59 s (10 lub 20 min, zależnie od rozmiaru klatki i liczby 
klatek na sekundę oraz ustawień jakości filmów)

Inne opcje filmów Oznaczanie indeksów, zdjęcia poklatkowe
Monitor Wyświetlacz LCD z matrycą TFT o przekątnej 8 cm  

(3,2 cala) i rozdzielczości ok. 1229 tys. punktów (VGA;  
640 × 480 × 4 = 1 228 800 punktów) z kątem oglądania 170°, 
ok. 100-procentowym pokryciem kadru i regulacją jasności

Odtwarzanie Odtwarzanie pełnoekranowe lub widok miniatur (4, 9 lub 72 
zdjęcia bądź kalendarz), powiększenie w trybie odtwarzania, 
odtwarzanie filmów, pokaz slajdów obejmujący zdjęcia i 
filmy, wyświetlanie histogramów, wskazanie obszarów 
prześwietlonych, informacje o zdjęciu, wyświetlanie danych 
pozycji i automatyczne obracanie zdjęć

USB Hi-Speed USB; zalecane połączenie z wbudowanym portem USB
Wyjście HDMI Złącze HDMI typu C
Gniazdo akcesoriów Bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania: WR-1 i WR-R10; 

przewód zdalnego sterowania: MC-DC2; odbiornik GPS: GP-1/
GP-1A (wszystkie akcesoria dostępne osobno)

Wejście audio Stereofoniczne typu minijack (średnica 3,5 mm, obsługa 
zasilania po podłączeniu)

Wyjście audio Stereofoniczne typu mini-jack (średnica 3,5 mm)
Standardy Wi-Fi IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Częstotliwość pracy Od 2412 do 2462 MHz (kanały od 1 do 11)
Zasięg (w linii wzroku) Około 30 m (przy braku zakłóceń; zasięg zależy od siły sygnału 

i obecności przeszkód)
Szybkość przesyłania 
danych

54 Mb/s; maksymalne logiczne szybkości przesyłania danych 
według standardu IEEE; rzeczywista szybkość może być inna

Uwierzytelnianie System otwarty, WPA2-PSK
Konfiguracja sieci 
bezprzewodowej

Zgodność ze standardem WPS

Protokoły dostępu Infrastruktura
Łączność NFC Tag NFC Forum Typ 3
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-EL15
Pojemnik na baterie Opcjonalny wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D15  

z jednym akumulatorem jonowo-litowym EN-EL15 bądź  
z sześcioma bateriami alkalicznymi, bateriami litowymi lub 
akumulatorami niklowo-wodorkowymi typu R6/AA

Zasilacz sieciowy Zasilacz sieciowy EH-5b (wymaga dostępnego osobno złącza 
zasilania EP-5B)

Gniazdo mocowania 
statywu

1/4 cala (ISO 1222)

Wymiary  
(szer. × wys. × głęb.)

Około 135,5 × 106,5 × 76 mm

Masa Około 765 g z akumulatorem i kartą pamięci, ale bez pokrywki 
bagnetu korpusu; masa samego korpusu: ok. 675 g

Środowisko pracy Temperatura: od 0 do 40°C, wilgotność 85% lub mniej (bez 
kondensacji)

Akcesoria dostarczone  
w zestawie (w zależności 
od kraju lub regionu)

Akumulator jonowo-litowy EN-EL15, ładowarka MH-25a, kabel 
USB UC-E17, pasek aparatu AN-DC1 BK, pokrywka bagnetu 
korpusu BF-1B, pokrywka okularu DK-5, gumowa muszla 
oczna DK-23

• 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. 
•  Android jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy  

Google Inc. 
•  Wi-Fi® i logo Wi-Fi są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi 

organizacji Wi-Fi Alliance®. 
•  Znak N jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy  

NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. 
•  IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco 

System, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach i jest użytkowany na 
podstawie licencji. 

• Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. 
•  Pozostałe nazwy produktów i marek są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami 

towarowymi odpowiednich firm. 
•  Obrazy w wizjerach, na wyświetlaczach i monitorach LCD pokazane w niniejszych 

materiałach to symulacje.


