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• Objektiv: AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR • Kakovost slike: kakovostni JPEG (8-bitni) • Osvetlitev: način [M], 1/60 s, f/5 • Nastavitev beline: Incandescent (žarilka) • Občutljivost: ISO 6400 • Picture Control: Standard (Standardno) ©Andrew Hancock • Objektiv: AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED • Kakovost slike: kakovostni JPEG (8-bitni) • Osvetlitev: način [M], 1/200 s, f/2,2 • Nastavitev beline: Incandescent (žarilka) • Občutljivost: ISO 6400 • Picture Control: Standard (Standardno) ©Andrew Hancock



• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G • Kakovost slike: 14-bitni RAW (NEF) • Osvetlitev: način [M], 1/100 s, f/2,8 • Nastavitev beline: Incandescent (žarilka) • Občutljivost: ISO 6400 • Picture Control: Standard (Standardno) ©Andrew Hancock • Objektiv: AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED • Kakovost slike: 14-bitni RAW (NEF) • Osvetlitev: način [M], 1/400 s, f/7,1 • Nastavitev beline: Cloudy (Oblačno) • Občutljivost: ISO 100 • Picture Control: prilagojena nastavitev Flat (Ohranitev podrobnosti in razpona tonov) ©Andrew Hancock



• Objektiv: AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED • Kakovost slike: kakovostni JPEG (8-bitni) • Osvetlitev: način [M], 1/20 s, f/2 • Nastavitev beline: Auto 1 (Samodejno 1) • Občutljivost: ISO 6400 • Picture Control: Standard (Standardno) ©Andrew Hancock • Objektiv: AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR • Kakovost slike: 14-bitni RAW (NEF) • Osvetlitev: način [M], 1/1000 s, f/5 • Nastavitev beline: Direct sunlight (Neposredna sončna svetloba) • Občutljivost: ISO 1600 • Picture Control: Standard (Standardno) ©Andrew Hancock



Vaš svet. Neskončen vir navdiha.
Predani fotografi in snemalci vedno premikajo meje. Model D7200 je fotoaparat 

D-SLR formata DX, ki je bil zasnovan na najvišji ravni in bo vašo ustvarjalnost 

ponesel dlje. Njegov novi modul samodejnega ostrenja zagotavlja okrepljeno 

zmogljivost za natančno lovljenje motivov, povečana kapaciteta predpomnilnika pa 

omogoča večje število posnetkov pri neprekinjenem zaporednem fotografiranju.  

Z vgrajeno funkcijo Wi-Fi® lahko fotografije z drugimi delite v trenutku in povsem 

preprosto, novi slikovni procesor EXPEED 4 pa zagotavlja posnetke z najmanjšimi 

podrobnostmi in manj šuma tudi pri šibki svetlobi. Izkoristite lahko tudi celo vrsto 

funkcij za snemanje videoposnetkov v polni ločljivosti HD. V kombinaciji z objektivi 

NIKKOR in bliskavicami Speedlight fotoaparat D7200 predstavlja kompakten, trpežen 

in vsestranski fotografski sistem. Fotografirajte okretno. Razmišljajte ustvarjalno.  

Omejuje vas lahko samo vaša domišljija.
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Vaš svet. Izostren prikaz od blizu v delčku sekunde. Vaš svet. Bogat in jasen – tudi pri šibki svetlobi.
Novi 51-točkovni sistem AF z izboljšano zmogljivostjo tudi pri šibki svetlobi 

Novi profesionalni modul samodejnega ostrenja 
Advanced Multi-CAM 3500 II fotoaparata D7200 
zagotavlja neverjetno natančnost. Vrhunska 
občutljivost do –3 EV (ISO 100, 20 ºC) zagotavlja 
neverjetno zmogljivost pri šibki svetlobi. 51 točk 
ostrenja pokriva široko območje kadra v formatu 
DX in celoten kader v načinu izreza s faktorjem 1,3. 
Petnajst križno občutljivih senzorjev v sredini poskrbi 
za vrhunsko zajemanje motivov, središčna točka 
pa deluje vse do zaslonke f/8, kar omogoča večjo 
zmogljivost ostrenja tudi pri uporabi telekonverterja. Z izjemnim ostrenjem, širokim območjem 
pokritosti AF in združljivostjo sistema z veliko objektivi boste enostavno naredili ostre posnetke 
najrazličnejših prizorov v slabo osvetljenih prostorih, na športnih dogodkih ali v naravi.

Območje zaznavanja AF do –3 EV
Območje zaznavanja AF do –2 EV ali manj (nad –3 EV)

-3 EV 100 posnetkov  Neprekinjeno fotografiranje do 100 posnetkov  
(kakovostni JPEG/velika slika) pri hitrosti 6 posnetkov na sekundo

Ujemite dogajanje kot še nikoli doslej. Hitra obdelava posnetkov s slikovnim procesorjem EXPEED 4 
in večji predpomnilnik fotoaparatu D7200 omogočata daljše neprekinjeno zaporedno fotografiranje. 
Fotoaparat lahko naredi 100 posnetkov*1 s hitrostjo 6 posnetkov na sekundo*2 pri kakovostni 
nastavitvi slike JPEG/Large in do 27 posnetkov pri zajemu slike v RAW/NEF načinu. Še več: 

fotoaparat fotografira s hitrostjo približno 
7 posnetkov na sekundo*2 v načinu izreza 
s faktorjem 1,3. Mehanizem za umirjanje 
zrcala pa omogoča stabilno sliko v iskalu 
tudi pri neprekinjenem fotografiranju hitro 
premikajočih se motivov.

Območje slike z izrezom 
s faktorjem 1,3

Območje slike formata DX

*1 Približno število posnetkov, ki jih je mogoče shraniti na 
spominsko kartico SanDisk Extreme Pro UHS-I SDHC 
velikosti 16 GB (95 MB/s) pri občutljivosti ISO 100. 
Zmogljivost predpomnilnika je odvisna od prizora.

*2 Na podlagi smernic CIPA.
Opomba: največja hitrost snemanja v pogledu v živo je  
3,7 posnetka na sekundo.

Kakovost slike Zmogljivost predpomnilnika: 
 območje slike formata DX (24 × 16)
Kakovostni JPEG, velika slika  100
NEF (RAW), stisnjena brezizgubno, 12-bitna 27
NEF (RAW), stisnjena brezizgubno, 14-bitna 18
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Standardna občutljivost ISO do 25.600 in vrhunska kakovost slike s slikovnim 
procesorjem EXPEED 4
Prednosti novega slikovnega procesorja EXPEED 4 postanejo jasne pri šibki svetlobi. Njegova 
napredna tehnologija fotoaparatu D7200 omogoča najvišjo standardno občutljivost ISO do 25.600, 
kar je za dve stopnji več kot pri njegovem predhodniku. Slikovni procesor EXPEED 4 poleg zmanjšanja 
šuma zagotavlja tudi ohranjanje ostrine in tekstur pri razmeroma visokih občutljivostih ISO. Tako imajo 
fotografi več svobode za doseganje optimalnega časa zaklopa in preprečevanje zameglitve motiva, 
na primer pri fotografiranju premikajočih se motivov pri pojemajoči dnevni svetlobi. Snemalcem 
zagotavlja tudi jasne videoposnetke nočnih ulic, ne da bi pri tem potrebovali dodatne luči. 

Osupljive slike neposredno iz fotoaparata
Dokaz za neverjeten potencial fotoaparata D7200  
je kakovost slik, obdelanih v fotoaparatu. Z izjemno 
samodejno nastavitvijo beline in reprodukcijo barv 
slikovnega procesorja EXPEED 4 boste lahko natančno 
poustvarili modrino jasnega neba, toni kože v portretih 
pa bodo čisti in naravni, zlasti s standardno nastavitvijo 

Picture Control. Jasni posnetki dajejo vtis tridimenzionalnosti, kar omogočajo 
ostri, visokozmogljivi objektivi NIKKOR in ločljivost 24,2 milijona slikovnih 
točk slikovnega tipala formata DX, ki je posebej zasnovano brez optičnega 
nizkoprehodnega filtra.
Opomba: logotipa Nikon in EXPEED v resnici nista natisnjena.

ISO 12.800

Fotoaparat posname jasne in naravne tone kože.

Modrina neba je natančno poustvarjena. 11

ISO 100–25.600 EXPEED 4



Vaš svet. Odtenki, ki jih lahko nadzorujete. Vaš svet. Ustvarjalno osvetljen.
Picture Control z novo možnostjo Flat (»Ohranitev podrobnosti in razpona tonov«)

Nikonov ekskluzivni sistem za uravnavanje kakovosti slike je v 
fotoaparatu D7200 še zmogljivejši. Z novo stopnjo prilagajanja in 
nadzora nad ustvarjanjem lahko dajo uporabniki svoji domišljiji prosto 
pot. Nova možnost »Flat« (»Ohranitev podrobnosti in razpona tonov«) 
v primerjavi z drugimi možnostmi ohrani več tonskih informacij – od 

senc do svetlih delov. Tudi po prilagoditvi te nastavitve funkcije Picture Control je manj možnosti za 
izgubo podrobnosti v sencah in svetlih delih ali nasičenost barv, kar da fotografijam čudovite barvne 
prehode in kontraste. To je še posebej učinkovito, ko želite poudariti zdrave tone kože, upodobiti 
vse odtenke zelene v posnetkih pokrajin ali razkriti svetle podrobnosti cvetnih listov. Bogati 
podatki, ki jih zbere nastavitev »Flat« (»Ohranitev podrobnosti in razpona tonov«), so v primeru 
videoposnetkov uporabni za barvne prehode, možnosti za preveliko nasičenost, popolnoma črne 
sence ali preosvetljene dele pa so manjše.

Novi parameter za jasnost in boljši nadzor nad slikami

Ne skrbite, če imajo s privzetimi nastavitvami Picture Control vaše slike 
videz, ki je blizu želenemu, a ni čisto pravi. Parametre, kot sta kontrast 
in nasičenost, še vedno lahko prilagodite v korakih po 0,25* prek menija 
Picture Control v fotoaparatu D7200. Z novim parametrom za jasnost 
lahko tudi povečate ali zmehčate jasnost vaših motivov na fotografijah, 

pri vsem tem pa ohranite želeno raven podrobnosti in nasičenosti. Za podrobnejše prilagajanje pa 
programska oprema Picture Control Utility 2 (ta je na voljo za brezplačen prenos) omogoča drobne 

prilagoditve s tonskimi krivuljami in drsniki, spremembe pa lahko 
potrdite na večjem računalniškem zaslonu. Prilagojene nastavitve 
funkcije Picture Control lahko shranite kot funkcijo Picture Control po 
meri in jih na fotoaparat D7200 prenesete prek pomnilniške kartice 
SD. Te prilagojene nastavitve lahko nato uporabljate pri snemanju 
fotografij in videoposnetkov ali pa jih uporabite na podatkih RAW 
(NEF) za obdelavo v programu Capture NX-D. 

    *Ne velja za hitro prilagajanje in učinke filtrov.

Standardno Prilagojena nastavitev »Flat« (»Ohranitev podrobnosti in razpona tonov«) Jasnost, nastavljena na –5, za bolj gladek videz kože Jasnost, nastavljena na +3, za razkrito teksturo obraza

Picture Control Utility 2

Program Capture NX-D za razvijanje datotek NEF (RAW) (brezplačen prenos)
Programska oprema Capture NX-D je idealno orodje za delo 
s posnetki, zajetimi v RAW/NEF načinu. Na voljo daje vrsto 
ključnih funkcij za urejanje, npr. prilagajanje nastavitve beline, 
odpravo kromatskih aberacij in ostrenje maska. Preprost vmesnik 
omogoča, da si ogledate učinek vsake spremembe v pogledu 
za primerjavo ter priljubljene nadzorne plošče organizirate za kar 
največjo uporabnost.

Nova programska oprema ViewNX-i za pregledovanje  
fotografij in videoposnetkov (brezplačen prenos)
ViewNX-i predstavlja priročen način za ogled datotek JPEG, RAW 
in datotek z videoposnetki ter omogoča njihovo uporabo skupaj z 
ostalo programsko opremo Nikon. Ko želite svoje posnetke deliti 
z drugimi, programska oprema poenostavi prenašanje v različna 
družabna omrežja. Če omogočite priloženo programsko opremo 
ViewNX-Movie Editor, pa lahko opravite tudi preprostejše popravke videoposnetkov.
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Pametna vgrajena bliskavica s funkcijo upravljalne enote dela čudeže z i-TTL
Fotoaparat D7200 vključuje vgrajeno bliskavico s samodejnim dvigom z vodilnim številom približno 
12 (m, ISO 100, 20 ºC). S pametnim upravljanjem 
bliskavice i-TTL poskrbi za ustrezno količino svetlobe 
za osupljivo uravnoteženo doosvetlitev, ko so motivi 
temnejši od okolice. S funkcijo upravljalne enote lahko 
vgrajena bliskavica prek fotoaparata brezžično sproži 
in upravlja do dve skupini Nikonovih oddaljenih bliskavic 
Speedlight (izbirno).

Sistem osvetljevanja Nikon Creative Lighting System za studijsko kakovost osvetlitve
Z eno ali dvema bliskavicama Nikon Speedlight lahko enostavno ustvarite izjemne učinke osvetlje-
vanja. S sistemom osvetljevanja Nikon Creative Lighting System (CLS) fotoaparat D7200 omogoča 

različne funkcije osvetljevanja, vključno z napre-
dnim brezžičnim osvetljevanjem in samodejnim 
FP s hitro sinhronizacijo. Te funkcije so uporabne 
pri dnevni svetlobi, ko želite ujeti hitro premika-
joče se dogajanje ali na mehkem ozadju osvetliti 
portretiranca, osvetljenega od zadaj.

Opomba: doseg pomožne osvetlitve za AF je lahko manjši od 
pričakovanega, kar je odvisno od okoliščin fotografiranja.

Kompaktna in lahka bliskavica Speedlight SB-500  
z visokozmogljivo lučko LED (izbirno)
Nova kompaktna in lahka bliskavica Speedlight SB-500 omogoča številne funkcije 
CLS, napaja pa se z dvema baterijama velikosti R6/AA. Z vodilnim številom 24 
(m, ISO 100, 23 ºC) se glava bliskavice nagne do 90° navzgor in vodoravno zavrti 
za 180° v levo in desno, zato je odbijanje svetlobe bliskavice od stropa in sten 
enostavno. Nova lučka LED (na izbiro so tri stopnje moči bliskavice) ima barvno 
temperaturo, podobno sončni svetlobi, uporabljate pa jo lahko kot pomožno 
svetlobo pri snemanju fotografij in videoposnetkov.

Vgrajena bliskavica fotoaparata D7200 lahko brezžično 
upravlja do dve skupini oddaljenih bliskavic Speedlight.

Uravnotežena doosvetlitev v mraku.

Samodejni FP s hitro sinhronizacijo za majhno globinsko ostrino.

SB-500

Samodejni FP s hitro sinhronizacijo za lovljenje hitrega dogajanja.
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• Objektiv: AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR • Kakovost slike: kakovostni JPEG (8-bitni) • Osvetlitev: način [M], 1/8000 s, f/5 • Nastavitev beline: Auto 2 (Samodejno 2) • Občutljivost: ISO 1250 • Picture Control: Standard (Standardno) ©Andrew Hancock

Vaš svet. Skozi druge oči.

AF-S NIKKOR 
20mm f/1.8G ED

Ta hitri objektiv je odličen za 
ustvarjanje mehkega ozadja  
ali fotografiranje pri šibki 
svetlobi. Z najsodobnejšo 
optično tehnologijo poskrbi  
za visoko ločljivost in never-
jetno reprodukcijo točkovnih 
virov svetlobe, pri tem pa 
zmanjša pojav kromatskih 
aberacij. Njegova nanokristal-

na prevleka zmanjša 
podvojene vire 
svet lobe in notranji 
odboj.

AF-S DX Micro NIKKOR 
85mm f/3.5G ED VR
Z najmanjšo razdaljo ostrenja 
0,286 m ta objektiv zagotavlja 
osupljivo ostrino in čudovit  
učinek mehkega ozadja pri  
bližinskih posnetkih, portretih, 
prizorih iz narave in mnogih 
drugih motivih. Funkcija  
zmanjšanja tresljajev (VR)  
omogoča učinek, enakovreden 
za 3,0 stopnje* hitrejšemu času 

 zaklopa, kar  poskrbi  
za stabilnejše foto-
grafiranje iz roke.

AF-S DX NIKKOR 
10–24mm f/3.5–4.5G ED
Ultraširokokotna pokritost 
tega objektiva je odlična  
za fotografiranje ozkih  
notranjih prostorov,  
arhitekture in pokrajin  
ter ostalih prizorov, pri  
katerih želite ustvariti  
dramatične perspektive.  
Najmanjša razdalja  
ostrenja 0,24 m in  
zmanjšano  popačenje  

omogočata nove 
ustvarjalne načine 
uporabe.

AF-S NIKKOR  
70–200mm f/4G ED VR
Ta kompaktni, lahki zoom  
tele objektiv zagotavlja osupljivo 
ostrino in hitro samodejno ostrenje  
pri najrazličnejših pogojih foto-
grafiranja. Njegova nanokristalna 
prevleka učinkovito zmanjšuje 
podvojene vire svetlobe in notranji 
odboj, funkcija zmanjšanja tres- 
   lja jev (VR) pa omogoča učinek, 
 enakovreden za 4,0 stopnje*  
krajšemu času zaklopa. Dodatna 

prednost je zmogljivost 
makro fotografiranja  
do 1,0 m.

*Na podlagi standardov CIPA.

Novi objektiv AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR je resnično kompakten in lahek
Objektiv AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR je lahek 300-mm objektiv AF s fiksno goriščno razdaljo, ki ga lahko enostavno uporabljate brez potrebe po namestitvi  
na stojalo. Uporablja napredno optično tehnologijo PF (fazna Fresnelova leča)*1, kar omogoča neverjetno majhno in lahko obliko ter odlično zmanjševanje kromatskih  
aberacij za jasne in ostre posnetke. Poleg učinka funkcije VR, enakovrednega za 4,5 stopnje*2 krajšemu času zaklopa za mirujoče motive v načinu »NORMAL«  
(»Običajno«), objektiv omogoča način »SPORT« (»Šport«) za sledenje hitremu dogajanju.
*1 Zaradi lastnosti fazne Fresnelove leče, ki uporablja uklonski pojav, lahko v določenih pogojih fotografiranja pride do obročastega in obarvanega notranjega odboja.  

Ta pojav je mogoče zmanjšati s funkcijo »PF Flare Control« (»Nadzor notranjega odboja PF«) v programu Capture NX-D. (Prenesite in uporabljajte najnovejšo različico.)
*2 Po standardih CIPA.

Manjši in lažji od običajnega  
objektiva AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED
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                                        Vaš svet.  V tekočem gibanju – od teme do svetlobe.
Intervalno fotografiranje v fotoaparatu z bolj tekočimi prehodi osvetlitve

Raziskujte nove oblike ustvarjalnega izražanja. Model  
D7200 je prvi med Nikonovimi fotoaparati formata DX,  
s katerim lahko osupljive intervalne videoposnetke ustvarite 
neposredno v fotoaparatu. Nikonova ekskluzivna funkcija 
glajenja prehodov osvetlitve poskrbi, da na posnetkih ni 
motečega utripanja. V načinu A lahko enostavno in brez težav 
fotografirate dolga zaporedja posnetkov, tudi ko se občutno 
spremeni raven svetlosti, na primer med prehodom iz teme 

v svetlobo med sončnim vzhodom ali zahodom. Glajenje osvetlitve je na voljo tudi za fotografiranje 
z intervalnim časovnikom, ki zdaj omogoča do 9999 posnetkov v visoki ločljivosti. To pomeni, 
da lahko enostavno dodate učinke vodoravnega premika in zooma pri urejanju posnetkov  
v videoposnetek v polni ločljivosti HD.

Videoposnetki v polni ločljivosti HD za najrazličnejše scenarije snemanja
Funkcije za snemanje videoposnetkov fotoaparata D7200 
uporabnikom večpredstavnosti zagotavljajo izjemno fleksi - 
bilnost. Fotoaparat D7200 omogoča snemanje video  
posnetkov v polni ločljivosti HD v dveh različnih formatih: 
DX in z izrezom s faktorjem 1,3. S slednjim lahko ulovite 
oddaljene motive v večji velikosti ter snemate pri 1080/60p 
za bolj tekoče posnetke gibanja. Slikovni procesor EXPEED 
4 poskrbi za vrhunsko kakovost slike v celotnem razponu 

občutljivosti ISO od 100 do 25.600 ter zmanjša potrebo po dodatni osvetljavi. Za dodajanje barvnih 
prehodov pa je idealna nova nastavitev »Flat« (Ohranitev podrobnosti in razpona tonov) funkcije 
Picture Control, saj ohrani podrobnosti v sencah in svetlih delih posnetka, bogate tone in barve 
ter lahko zmanjša tveganje prevelike nasičenosti tudi po dodajanju prehodov. Za najvišjo kakovost 
datotek lahko nestisnjene videoposnetke prenesete neposredno v zunanji snemalnik prek izbirnega 
kabla HDMI HC-E1, hkrati pa snemate na pomnilniške kartice SD v fotoaparatu.

Format DX Format izreza  
s faktorjem 1,3

Samodejni nadzor občutljivosti ISO za snemanje s fiksnim časom zaklopa in 
zaslonko v načinu M
Ohranjanje ustrezne osvetlitve videoposnetka je vedno izziv, ko fotoaparat vodoravno premikate 
med predeli z različno svetlostjo. Samodejni nadzor občutljivosti ISO fotoaparata D7200 pa je temu 
z lahkoto kos. Če na primer snemate tekača, ki se s temnega hodnika premakne na opoldansko 
sonce v enem samem kadru, samodejni nadzor občutljivosti ISO ohrani primerno osvetlitev  
s fiksnim časom zaklopa in zaslonko glede na prehod svetlobe. 

Namenski meni za snemanje videoposnetkov za učinkovitejše delo
Uporabniki večpredstavnosti bodo veseli novega 
namenskega menija za snemanje videoposnetkov v foto-
aparatu D7200, ki na enem mestu združi najpogosteje 
uporabljene možnosti snemanja videoposnetkov. Nastavitve, 
kot sta nastavitev beline in funkcija Picture Control, lahko 
dodelite ločeno od tistih, ki jih uporabljate za fotografije, kar 
omogoča učinkovitejše snemanje.

Prikaz svetlih delov slike preprečuje preosvetljenost
Za najboljše rezultate pri snemanju videoposnetkov ima 
fotoaparat D7200 priročno funkcijo, ki uporablja vzorec zebre 
za označevanje delov posnetka, ki bi lahko bili preosvetljeni. 
Do te funkcije lahko hitro dostopate prek gumba »P« na 
fotoaparatu, snemanju vzorca zebre pa se lahko izognete  
pri prenašanju signala v zunanji snemalnik HDMI.

Visokokakovosten nadzor zvoka za 
spremljanje in prilagajanje ravni zvoka  
med snemanjem
Model D7200 ima vgrajen stereo 
mikrofon in raven občutljivosti lahko 
nastavljate med snemanjem tako, 
da nadzorujete zvok prek slušalk, 
priključenih na fotoaparat. Nastavite 
lahko tudi frekvenco zvoka glede na 
to, kaj snemate, pri uporabi vgrajenega 
mikrofona pa je na voljo tudi funkcija za zmanjšanje šuma vetra. Za bolj profesionalen zvok povežite 
zunanji izbirni stereo mikrofon ME-1 za še jasnejši zvok z minimalnimi mehanskimi šumi.

Priročen, vodoodporen brezžični mikrofon ME-W1 (izbiren) za videoblogerje
Ko želite brez težav posneti glas oddaljenega motiva, poskusite novi priročni brezžični mikrofon 
ME-W1. Enoti mikrofona in sprejemnika omogočata mono snemanje jasnega zvoka motivov, 
oddaljenih do približno 50 m, mikrofon pa lahko tudi povežete s stereo mikrofonom ME-1 za stereo 
snemanje. Mogoče je tudi snemanje zvoka motiva z mikrofonom in snemalca v bližini sprejemnika 
ter uporaba teh enot za komunikacijo*. Zaradi vodoodporne zasnove pa sta ti enoti pripravljeni tudi 
na neugodne vremenske pogoje.
*Za to so potrebne slušalke, ki jih lahko kupite v trgovini.

Mikrofon Sprejemnik
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3:30

Vaš svet. Z razširjenimi obzorji.
Vgrajeni funkciji Wi-Fi in NFC*1 za hitrejšo  

 in preprostejšo komunikacijo
Ali želite deliti svoj izdelek takoj, ko ga ustvarite? 
Vgrajena zmogljivost Wi-Fi fotoaparata D7200 
omogoča brezžično interakcijo s pametnimi napravami 
s programom Wireless Mobile Utility*2. To je tudi 
prvi Nikonov fotoaparat D-SLR, ki je združljiv s tehno-
logijo NFC, kar še dodatno poenostavi brezžično 

komunikacijo. Pametno napravo lahko uporabljate tudi 
kot oddaljeni sprožilec za snemanje fotografij.  

To omogoča nove načine snemanja 
fotografij, kot so avtoportreti in skupinski posnetki, ter bolj 
dinamične in izvirne postavitve fotoaparata.

Posebni učinki za takojšen ustvarjalen videz
Fotoaparat D7200 omogoča velik nabor privlačnih vizualnih učinkov, 
ki so pripravljeni za uporabo med samim snemanjem fotografij kot 
tudi videoposnetkov. Edinstven videz lahko dosežete takoj.

Optično iskalo s približno 100-odstotno pokritostjo kadra za večjo  
jasnost in boljšo vidljivost

Iskalo fotoaparata D7200 poskrbi za svetlejšo sliko s še natančneje poustvarjeno barvo, 
pri tem pa omogoča približno 100-odstotno pokritost kadra v formatu DX. Organski 

prikazovalni element EL za prikaz informacij pod območjem slike v iskalu 
zagotavlja svetel, visokokontrasten prikaz z majhno porabo energije. Pripravite se 

na izjemno vidljivost na prostem, celo pri močni osvetlitvi od zadaj. 

 • Funkcija aktivne osvetlitve D-Lighting za ohranjanje jasnih podrobnosti v svetlih delih in 
sencah, tudi pri premikajočih se motivih

• Funkcija velikega dinamičnega razpona (HDR) za poustvarjanje bogatejših tonov mirujočih 
objektov s samodejnim kombiniranjem dveh različnih osvetlitev v fotoaparatu

• Neomejeno neprekinjeno fotografiranje* za ustvarjanje brezhibnih fotografij z dolgimi 
osvetlitvami

    *Pri uporabi načina neprekinjenega fotografiranja (CH ali CL) in pri času zaklopa 4 s ali dlje.

• Zaslon LCD visoke ločljivosti z zmožnostjo prilagajanja barv

• Intuitivni gumb  »P« za neposreden dostop do pogosto uporabljenih funkcij

• Z enim samim polnjenjem polnilne Li-ionske baterije EN-EL15 lahko posnamete približno 
1110 fotografij* in približno 80 minut videoposnetkov* 

    *Na osnovi standardov CIPA.

• Vzdržljiv zaklop, preizkušen v 150.000 ciklih

• Trpežno ohišje in zatesnitev za zanesljivo zaščito pred prahom in dežjem

• Dve reži za spominsko kartico SD za učinkovito upravljanje snemanja podatkov

Brezžični daljinski upravljalniki WR-1, WR-R10/WR-T10 (izbirno)  
za učinkovito in ustvarjalno fotografiranje

Brezžični daljinski upravljalnik  

WR-R10/WR-T10 z radijskimi valovi 

omogoča daljinsko upravljanje 

fotoaparata D7200 na približno 

20 m*1 tudi v primeru ovir, kot so 

drevesa ali zidovi. S priključenim upravljalnikom WR-R10 lahko upravljate  

enega ali več fotoaparatov (število je neomejeno), in sicer tako, da upravljalnik  

WR-T10 uporabite kot oddajnik. Za zahtevnejše uporabnike napredni 

večfunkcijski daljinski upravljalnik WR-1 omogoča več možnosti. Ko je en 

upravljalnik WR-1 konfiguriran kot oddajnik, drugi upravljalnik WR-1 ali WR-

R10*2 pa kot sprejemnik, ki je priključen v fotoaparat D7200, 

si lahko nastavitve fotoaparata ogledujete in jih spreminjate*3 

prek zaslona oddajnika. Doseg komunikacije med enotami 

WR-1 znaša do 120 m*1, na voljo pa je 15 kanalov. Poleg 

daljinskega upravljanja fotoaparata s priključeno enoto 

WR-1 obstajajo še mnoge druge profesionalne možnosti 

fotografiranja na daljavo, na primer sočasno proženje več 

fotoaparatov in intervalno fotografiranje. Mogoče je tudi 

fotografiranje na daljavo s povezavo daljinskega upravljalnika 

WR-1 z upravljalnikom WR-R10/WR-T10.  

*1 Približen doseg na višini okoli 1,2 m; odvisno od vremenskih pogojev in ovir.
*2 Potrebna je posodobitev vdelane programske opreme na različico 2.00.
*3 Funkcije so omejene.

*1 Funkcija NFC je združljiva le z operacijskim sistemom Android.
*2 Prenesete ga lahko brezplačno iz ustrezne trgovine z aplikacijami. 
Opomba: pri vzpostavljanju povezave prek funkcije NFC lahko občasno pride do težav; to je odvisno 
od pametne naprave in okoliščin. V takšnem primeru se preprosto povežite s funkcijo Wi-Fi.

*Videoposnetki, posneti z učinkom miniature, se predvajajo z veliko hitrostjo.

Učinek miniature*
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WR-T10

WR-R10 priključen 
na D7200 

Sistemska tabela
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† Možnost prenosa iz trgovine z aplikacijami za posamezno pametno napravo.  ††Možnost prenosa z Nikonovega spletnega mesta (brezplačno).  
* Priložena dodatna oprema  ** Izdelki drugih proizvajalcev

Povečevalo 
okularja DG-2

Brezžični daljinski 
upravljalnik WR-T10

WR-1

WR-1 priključen na 
D7200

Polnilna Li-
ionska baterija 

EN-EL15*

Kabel USB UC-E17*

Komunikacijska enota UT-1

Brezžični oddajnik  
WT-5A/B/C/D

Polnilna Li-ionska 
baterija EN-EL15*

Kabel LAN**

Osebni 
računalnik**

Tiskalnik**

Strežnik FTP**

Pomnilniška kartica SD**

Bliskavice Speedlight  
SB-910/700/500/300

Studijske bliskavice**

Program ViewNX-i††

Program Capture NX-D††

Program Camera Control Pro 2
Električni priključek  
EP-5B

Napajalnik EH-5b

Polnilnik baterij  
MH-25a*/MH-25

Baterijsko držalo z možnostjo 
uporabe različnih baterij MB-D15

Šest baterij velikosti R6/AA**

Električni priključek 
EP-5B

Napajalnik  
EH-5b

Videorekorder  
z vhodom HDMI**

Televizijski zaslon**

Brezžični daljinski 
upravljalnik WR-1 

(oddajnik)

Brezžični daljinski 
upravljalnik WR-1 

(sprejemnik)

Naprava GPS GP-1AKabelski sprožilec 
MC-DC2

Daljinski upravljalnik ML-L3

Brezžični daljinski 
upravljalnik WR-R10

Korektivne leče za okular 
DK-20C (od –5 do +3 m–1)

Nastavek okularja DK-22

Povečevalni okular  
DK-21M

Pokrovček  
okularja DK-5*

Bliskavica Speedlight SB-910

Visoko zmogljiv baterijski 
paket SD-9

Bliskavica Speedlight SB-700

Bliskavica Speedlight SB-300

Brezžična enota za upravljanje 
bliskavic Speedlight SU-800

Komplet za upravljanje 
bliskavic Speedlight za 
bližinske posnetke R1C1

Adapter za sinhronizacijski priključek AS-15

Pametna naprava**  
(z operacijskim sistemom 
iOS/Android)

Wireless Mobile Utility†

Daljinski kabel za TTL SC-28, 29

Bliskavica Speedlight SB-500

Gumijasti nastavek  
okularja DK-23*

Slušalke**

Stereo mikrofon 
ME-1

Brezžični 
mikrofon  
ME-W1

Poltrdi etui  
 CF-DC3

Kabel HC-E1 HDMI  
(priključek tipa C n  
priključek tipa A)

Pravokotni nastavek 
okularja DR-6

DODATKI ZA ISKALO OBJEKTIVI NIKKOR BLISKAVICE SPEEDLIGHT

SLUŠALKE

MIKROFONI

TORBICA

DODATNA OPREMA  
ZA TV IN VIDEO

APLIKACIJE ZA PAMETNE  
                 NAPRAVE

DALJINSKI UPRAVLJALNIKI, GPS

NAPAJALNIKI, BATERIJE IN POLNILNIKI

RAČUNALNIŠKA DODATNA 
OPREMA

Adapter računalnika za  
pomnilniško kartico**

Čitalec pomnilniških kartic SD**
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Tehnični podatki o digitalnem fotoaparatu SLR Nikon D7200
Vrsta fotoaparata Digitalni zrcalnorefleksni fotoaparat
Bajonetni nastavek za 
objektiv

Nikonov bajonet F (s sklopko in kontakti za AF)

Efektivni kot zajema Nikonov format DX; kot zajema enakovreden kot pri objektivu  
s približno 1,5-kratno goriščno razdaljo na 35-mm [135] foto-
aparatu formata FX

Efektivno število  
slikovnih točk

24,2 milijona

Slikovno tipalo Tipalo CMOS, 23,5 × 15,6 mm
Skupno število  
slikovnih točk

24,72 milijona

Sistem za odstranjevanje 
prahu

Čiščenje slikovnega tipala, referenčni podatki funkcije 
odstranjevanja prahu s slike (potrebna je programska oprema 
Capture NX-D)

Velikost slike  
(v slikovnih točkah)

• Območje slike DX (24 × 16): 6000 × 4000 [L], 4496 × 3000 [M], 
2992 × 2000 [S] • Območje slike 1,3× (18 × 12): 4800 × 3200 
[L], 3600 × 2400 [M], 2400 × 1600 [S] • Fotografije z območjem 
slike DX (24 × 16), posnete v pogledu v živo, ko je izbirnik pogleda  
v živo nastavljen na 1 : 6000 × 3368 [L], 4496 × 2528 [M],  
2992 × 1680 [S] • Fotografije z območjem slike 1,3× (18 × 12), 
posnete v pogledu v živo, ko je izbirnik pogleda v živo nastavljen 
na 1 : 4800 × 2696 [L], 3600 × 2024 [M], 2400 × 1344 [S]

Format datotek • NEF (RAW): 12- ali 14-bitne, stisnjene brezizgubno ali stisnjene 
• JPEG: osnovni format JPEG, združljiv s kakovostnim (približno 
1 : 4), običajnim (približno 1 : 8) ali osnovnim (približno 1 : 16) 
stiskanjem (prednost velikosti). Na voljo je tudi stiskanje za 
najboljšo kakovost • NEF (RAW) + JPEG: ena fotografija, zajeta 
tako v formatu NEF (RAW) kot v formatu JPEG

Sistem Picture Control Standardno, nevtralno, živahno, monokromatsko, portret, 
pokrajina, Flat (Ohranitev podrobnosti in razpona tonov); izbrano 
funkcijo Picture Control lahko spreminjate; shranjevanje za 
funkcije Picture Control po meri

Nosilci za shranjevanje Spominske kartice SD (Secure Digital) ter SDHC in SDXC, 
združljive s standardom UHS-I

Dve reži za kartice Drugo režo je mogoče uporabiti, če zmanjka prostora na prvi 
kartici, za varnostno kopiranje ali za ločeno shranjevanje kopij, 
posnetih v formatih NEF in JPEG; slike je mogoče kopirati  
s kartice na kartico

Datotečni sistem DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Iskalo Zrcalnorefleksno iskalo s pentaprizmo v višini oči
Pokritost kadra • Območje slike DX (24 x 16): približno 100-odstotna vodoravno in 

100-odstotna navpično • Območje slike 1,3× (18 × 12): približno 
97-odstotna vodoravno in 97-odstotna navpično

Povečava Približno 0,94-kratna (50-mm objektiv z zaslonko f/1,4 pri 
neskončnosti, –1,0 m–1)

Razdalja okular–oko 19,5 mm (–1,0 m–1; od sredinske površine leče okularja iskala)
Prilagajanje dioptrije Od –2 do +1 m–1

Medlica Medlica BriteView Clear Matte Mark II vrste B z okvirji območja 
AF (možnost prikaza mreže za kadriranje)

Refleksno zrcalo Hitra vrnitev
Predogled globinske 
ostrine

Ko pritisnete gumb Pv, zmanjšate zaslonko objektiva na vrednost, 
ki ste jo izbrali sami (načina A in M) ali jo je izbral fotoaparat (drugi 
načini)

Zaslonka objektiva Takojšnja vrnitev, elektronsko nadzorovana
Združljivi objektivi Združljiv z objektivi AF NIKKOR, vključno z objektivi vrst G, E in 

D (za objektive PC veljajo določene omejitve) in objektivi DX, 
objektivi AI-P NIKKOR in objektivi AI brez CPE (samo v načinih 
A in M); objektivov IX-NIKKOR, objektivov za F3AF in objektivov 
brez AI ni mogoče uporabljati
Elektronski daljinomer lahko uporabljate z objektivi, pri katerih je 
svetlobna moč enaka f/5,6 ali več (elektronski daljinomer podpira 
sredinsko točko ostrenja pri objektivih s svetlobno močjo f/8 ali večjo)

Vrsta zaklopa Elektronsko nadzorovan vertikalni zaklop v goriščni ravnini
Čas zaklopa Od 1/8000 do 30 s v korakih po 1/3 ali 1/2 EV, ročno zapiranje 

zaklopa (bulb), daljinsko upravljanje, X250

Hitrost sinhronizacije 
bliskavice

X=1/250 s; z zaklopom se sinhronizira v 1/320 s ali počasneje 
(doseg bliskavice pade pri času med 1/250 in 1/320 s)

Načini proženja S (ena slika), Cl (neprekinjeno fotografiranje z majhno hitrostjo), 
Ch (neprekinjeno fotografiranje z veliko hitrostjo), Q (tihi sprožilec), 
E (samosprožilec), Mup (dvig zrcala)

Približna hitrost 
(menjavanja) sličic 

• Slike JPEG in 12-bitne slike NEF (RAW), posnete z izbrano 
možnostjo DX (24 x 16) za območje slike: Cl od 1 do 6 posnetkov 
na sekundo, Ch 6 posnetkov na sekundo • Slike JPEG in 12-bitne 
slike NEF (RAW), posnete z izbrano možnostjo 1,3x (18 x 12)  
za območje slike: Cl od 1 do 6 posnetkov na sekundo,  
Ch 7 posnetkov na sekundo • 14-bitne slike NEF (RAW), posnete 
z izbrano možnostjo DX (24 x 16) za območje slike: Cl od 1 do  
5 posnetkov na sekundo, Ch 5 posnetkov na sekundo • 14-bitne 
slike NEF (RAW), posnete z izbrano možnostjo 1,3x (18 x 12)  
za območje slike: Cl od 1 do 6 posnetkov na sekundo,  
Ch 6 posnetkov na sekundo
Največja hitrost snemanja v pogledu v živo je 3,7 posnetka na 
sekundo

Samosprožilec 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 posnetkov v intervalih po 0,5, 1, 2 ali 3 s
Načini daljinskega 
upravljanja (ML-L3)

Način zakasnjenega fotografiranja z daljinskim upravljalnikom, 
fotografiranje s hitrim odzivom na daljinski upravljalnik, 
fotografiranje z daljinskim upravljalnikom z dvignjenim zrcalom

Merjenje osvetlitve Merjenje osvetlitve TTL s tipalom RGB z 2016 slikovnimi točkami
Način merjenja • Matrično: merjenje svetlobe s 3D-barvno matriko II (objektivi 

tipov G, E in D); merjenje svetlobe z barvno matriko II (drugi 
objektivi CPE); merjenje z barvno matriko je na voljo za objektive 
brez CPE, če uporabnik vnese podatke o objektivu
• Sredinsko uteženo: približno 75 % teže je na 8-mm krogu  
v sredini slike, premer kroga je mogoče spremeniti na 6, 10 ali  
13 mm, uteženje pa lahko tudi temelji na povprečju celotnega 
kadra (objektivi brez CPE uporabljajo 8-mm krog)
• Točkovno: izmeri krog s premerom približno 3,5 mm (približno 
2,5 % kadra) s središčem v izbrani točki ostrenja (v središčni točki 
ostrenja pri uporabi objektiva brez CPE)

Razpon merjenja (ISO 100, 
objektiv f/1,4, 20 °C)

• Matrično ali sredinsko uteženo merjenje: od 0 do 20 EV
• Točkovno merjenje: od 2 do 20 EV 

Sklopka za prenos 
nastavitve zaslonke

Združena CPE in AI

Načini osvetlitve Samodejni načini (isamodejno; j samodejno [brez bliskavice]); 
scenskih načini (k portret; l pokrajina; p otrok; m šport;   
n bližinski posnetek; o nočni portret; r nočna pokrajina;   
s zabava/znotraj; t plaža/sneg; u  sončni zahod; v  mrak/zora;    
w portret domačih ljubljenčkov;  x svetloba sveče;  y cvet;    
z jesenske barve;  0 hrana); načini delovanja s posebnimi učinki  
(% nočni pogled; g barvna skica; i učinek miniature;   
uselektivne barve; 1 obris;  2 visoka osvetljenost;  3 nizka 
osvetljenost); programski samodejni način s prilagodljivim 
programom (p);  prioriteta zaklopa (S); prioriteta zaslonke (A); 
ročni način (M); u1 (uporabniške nastavitve 1); u2 (uporabniške 
nastavitve 2)

Kompenzacija osvetlitve Lahko jo prilagodite od –5 do +5 EV v korakih po 1/3 ali 1/2 EV  
v načinih p, S, A, M, SCENE in % 

Zaklepanje osvetlitve Osvetlitev se zaklene pri zaznani vrednosti z gumbom A AE-L/
AF-L

Občutljivost ISO 
(priporočeni indeks 
osvetlitve)

ISO od 100 do 25.600 v korakih po 1/3 EV ali 1/2 EV; v načinih p, S, 
A, M je mogoča tudi nastavitev na približno 1 ali 2 EV (enakovredno 
ISO 102.400; samo monokromatsko) nad ISO 25.600; na voljo je 
samodejni nadzor občutljivosti ISO

Aktivna osvetlitev 
D-Lighting

Samodejno, zelo visoko, visoko, normalno, nizko, izklopljeno

Samodejno ostrenje Modul senzorja za samodejno ostrenje Nikon Advanced Multi-
CAM 3500 II z zaznavanjem faze TTL, natančna nastavitev,  
51 točk ostrenja (vključno s 15 križnimi senzorji; f/8 podpira en 
senzor) in pomožna osvetlitev za AF (doseg približno od 0,5 do  
3 m)

Območje zaznavanja AF od –3 do +19 EV (ISO 100, 20 °C)

Servo pogon objektiva • Samodejno ostrenje (AF): enkratni servo AF (AF-S); neprekinjeni 
servo AF (AF-C); samodejna izbira AF-S/AF-C (AF-A); sledenje 
izostritve s predvidevanjem se vklopi samodejno glede na 
stanje motiva • Ročno ostrenje (M): uporabite lahko elektronski 
daljinomer

Točka ostrenja Izbirate lahko med 51 ali 11 točkami ostrenja
Načini delovanja  
z območjem AF

AF z eno točko; AF z dinamičnim območjem z 9, 21 ali  
51 točkami, 3D-sledenje, AF s samodejno izbiro območja

Zaklepanje izostritve Izostritev je mogoče zakleniti s pritiskom sprožilca do polovice 
(enkratni servo AF) ali s pritiskom gumba  A AE-L/AF-L 

Vgrajena bliskavica i, k, p, n, o, s, w, g : samodejno delovanje bliskavice  
s samodejnim aktiviranjem  
p, S, A, M, 0 : ročni dvig in proženje s pritiskom sprožilca

Vodilno število Približno 12, 12 z ročno bliskavico (m, ISO 100, 20 °C)
Upravljanje bliskavice TTL: upravljanje bliskavice (i-TTL) s tipalom RGB z 2016 

slikovnimi točkami je na voljo z vgrajeno bliskavico; uravnotežena 
doosvetlitev i-TTL za digitalne fotoaparate SLR je na voljo 
z matričnim ali sredinsko uteženim merjenjem, standardna 
doosvetlitev i-TTL za digitalne fotoaparate SLR s točkovnim 
merjenjem

Načini delovanja  
z bliskavico

Samodejno, samodejno z zmanjšanjem učinka rdečih oči, 
samodejna počasna sinhronizacija, samodejna počasna 
sinhronizacija z zmanjšanjem učinka rdečih oči, doosvetlitev, 
zmanjšanje učinka rdečih oči, počasna sinhronizacija, počasna 
sinhronizacija z zmanjšanjem učinka rdečih oči, počasna 
sinhronizacija na zadnjo zaveso, sinhronizacija na zadnjo zaveso, 
izklopljeno; podprt samodejni FP s hitro sinhronizacijo

Kompenzacija bliskavice Od –3 do +1 EV v korakih po 1/3 ali 1/2 EV
Kazalnik pripravljenosti 
bliskavice

Sveti, ko je vgrajena bliskavica ali dodatna bliskavica popolnoma 
napolnjena; utripa po tem, ko se je bliskavica sprožila pri polni 
moči

Nastavek za dodatno 
opremo

Nastavek za bliskavico ISO 518 s sinhronizacijskimi in 
podatkovnimi kontakti ter varnostno zaporo

Sistem osvetljevanja Nikon 
Creative Lighting System (CLS)

Podpira Nikonov sistem CLS; možnost načina delovanja v vlogi 
upravljalne enote 

Sinhronizacijski priključek Adapter za sinhronizacijski priključek AS-15 (na voljo posebej)
Nastavitev beline Samodejna (2 vrsti), žarnica, fluorescentno (7 vrst), neposredna 

sončna svetloba, bliskavica, oblačno, senca, ročna prednastavitev 
(možnost shranjevanja največ 6 vrednosti, točkovna meritev 
nastavitve beline je na voljo pri pogledu v živo) in nastavitev 
barvne temperature (od 2500 do 10.000 K); pri vseh možnostih je 
na voljo natančna nastavitev

Vrste zaporednih posnetkov  
z različnimi nastavitvami

Osvetlitev, bliskavica, nastavitev beline in ADL

Načini pogleda v živo  C (fotografije v načinu pogleda v živo), 
1 (videoposnetki v načinu pogleda v živo)

Servo pogon objektiva  
pri pogledu v živo

• Samodejno ostrenje (AF): enkratni servo AF (AF-S); stalni servo 
AF (AF-F) • Ročno ostrenje (M)

Načini delovanja  
z območjem AF

AF s prioriteto obrazov, AF s širokim območjem, AF z običajnim 
območjem, AF s sledenjem motivu

Samodejno ostrenje AF z zaznavanjem kontrasta kjer koli na sliki (ko je izbrana 
možnost AF s prioriteto obrazov ali AF s sledenjem motivu, 
fotoaparat samodejno izbere točko ostrenja)

Merjenje pri videoposnetkih Merjenje osvetlitve TTL z glavnim slikovnim tipalom
Način merjenja 
videoposnetkov

Matrično ali sredinsko uteženo

Velikost okvirja  
(v slikovnih točkah) in 
število slik na sekundo

• 1920 x 1080; 60p (progresivno), 50p, 30p, 25p, 24p  
• 1280 x 720; 60p, 50p 
Dejanske hitrosti snemanja za 60p, 50p, 30p, 25p in 24p so 
59,94, 50, 29,97, 25 and 23,976 posnetka na sekundo;  
možnosti podpirajo H visoko in običajno kakovost slike  
1920 x 1080; 60p in 50p sta na voljo samo, če je v meniju za 
snemanje videoposnetkov za območje slike izbrano 1,3x (18 x 12)

Format datotek MOV
Stiskanje videoposnetkov Napredno kodiranje videoposnetkov H.264/MPEG-4

Format snemanja zvoka Linearni PCM
Naprava za snemanje zvoka Vgrajen ali zunanji stereo mikrofon, občutljivost lahko prilagajate
Največja dolžina 29 minut in 59 sekund (10 ali 20 minut, odvisno od velikosti 

okvirja/hitrosti snemanja in nastavitev kakovosti videoposnetka)
Druge možnosti 
videoposnetkov

Označevanje indeksa, intervalna fotografija

Zaslon 8-cm zaslon TFT s pribl. 1.229.000 pikami (VGA; 640 x 480 x 4 =  
1.228.800 pik), s približno 170° vidnim kotom, približno 
100-odstotno pokritostjo kadra in prilagajanjem svetlosti

Predvajanje Celozaslonsko predvajanje in predvajanje sličic (4, 9, 72 
slik ali koledar) s povečavo med predvajanjem, predvajanje 
videoposnetkov, diaprojekcije fotografij in/ali videoposnetkov, 
prikaz histograma in preosvetljenih delov posnetka, informacije  
o fotografiji, prikaz podatkov o lokaciji in samodejni zasuk slik

USB Hi-Speed USB; priporočljiva je povezava z vgrajenimi vrati USB
Izhod HDMI Priključek HDMI tipa C
Priključek za dodatno 
opremo

Brezžični daljinski upravljalniki: WR-1 in WR-R10, kabelski 
sprožilec: MC-DC2, naprava GPS: GP-1/GP-1A (vse na voljo 
posebej)

Zvočni vhod Mini stereo priključek (premer 3,5 mm; podprto napajanje prek 
vtičnice)

Zvočni izhod Mini stereo priključek (premer 3,5 mm)
Brezžični standardi IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Frekvenca delovanja 2412–2462 MHz (kanali 1–11)
Doseg (v vidnem polju) Približno 30 m (brez motenj; doseg se lahko razlikuje glede na 

jakost signala in prisotnost ovir)
Hitrost prenosa podatkov 54 Mb/s; največje logične hitrosti prenosa podatkov glede na 

standard IEEE; dejanske hitrosti se lahko razlikujejo
Overjanje Odprt sistem, WPA2-PSK
Nastavitev brezžičnega 
omrežja 

Podpira WPS

Protokoli dostopa Infrastrukturni način
Funkcija NFC Oznaka NFC Forum tipa 3
Podprti jeziki angleščina, arabščina, bengalščina, bolgarščina, češčina, 

danščina, finščina, francoščina, grščina, hindujščina, 
indonezijščina, italijanščina, japonščina, kitajščina (poenostavljena 
in tradicionalna), korejščina, madžarščina, maratščina, nemščina, 
nizozemščina, norveščina, perzijščina, poljščina, portugalščina 
(portugalska in brazilska), romunščina, ruščina, srbščina, 
španščina, švedščina, tajščina, tamilščina, teluščina, turščina, 
ukrajinščina, vietnamščina

Baterija Ena polnilna Li-ionska baterija EN-EL15
Baterijsko držalo  
z možnostjo uporabe 
različnih baterij

Dodatno baterijsko držalo z možnostjo uporabe različnih baterij 
MB-D15 z eno polnilno Li-ionsko baterijo EN-EL15 ali šestimi 
alkalnimi, Ni-MH ali litijevimi baterijami velikosti R6/AA

Napajalnik Napajalnik EH-5b; zahteva električni priključek EP-5B  
(na voljo posebej)

Nastavek za stativ 1/4-palčni (ISO 1222)
Mere (Š × V × G) Približno 135,5 × 106,5 × 76 mm
Teža Približno 765 g z baterijo in spominsko kartico, vendar brez 

pokrovčka ohišja; približno 675 g (samo ohišje fotoaparata)
Delovno okolje Temperatura: 0–40 °C; vlažnost: 85 % ali manj (brez kondenzacije)
Priložena dodatna  
oprema (lahko se razlikuje 
glede na državo ali regijo)

Polnilna Li-ionska baterija EN-EL15, polnilnik baterij MH-25a, kabel 
USB UC-E17, pas fotoaparata AN-DC1 BK, pokrovček ohišja BF-
1B, pokrovček okularja DK-5, gumijast nastavek okularja DK-23 

• Logotipi SD, SDHC in SDXC so blagovne znamke združenja SD-3C, LLC. 
• PictBridge je blagovna znamka. 
• HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali 

zaščitene blagovne znamke družbe HDMI Licensing, LLC. 
• Android je zaščitena blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Google Inc. 
• Wi-Fi® in logotip Wi-Fi sta zaščiteni blagovni znamki ali blagovni znamki združenja Wi-Fi 

Alliance®. 
• N-Mark je zaščitena blagovna znamka ali blagovna znamka združenja NFC Forum,  

Inc. v ZDA in/ali drugih državah. 
• IOS je zaščitena blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Cisco Systems,  

Inc. v ZDA in/ali drugih državah ter se uporablja na podlagi licence. 
• Bluetooth® je zaščitena blagovna znamka skupine Bluetooth SIG, Inc. 
• Ostali izdelki in imena znamk so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke 

posameznih podjetij. 
• Slike, prikazane v iskalih, na zaslonih LCD in monitorjih v tem materialu, so simbolične.


